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Chilensk Ildbusk 
(Embothrium coccineum) 

20 frø 

Værd at vide: 
Den stedsegrønne trævækst vokser buskagtigt, af og til kan 
den dog udvikle sig til et lille træ, der i mange måneder kan 
være besat af lysende røde blomster. På afstand virker denne 
effekt af ild meget realistisk, hvad der også har ført til dens 
navngivning. 

Kun få andre planter udvikler så spektakulære blomster som 
den Chilenske Ildbusk. Dens blade er elliptiske og har en 
glinsende dybgrøn farve. På grund af dens fantastiske 
udseende har den en høj prydværdi. Helt til Island er denne 
plante værdsat, selvom den ikke er særlig frostfast. 

Oprindelse: 
Den Chilenske Ildbusk er hjemmehørende i Tecumo i Chile. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Det er 
lettest at formere den via såning af frø. Frøene lægges i blød i rumvarmt vand natten over og derefter 
fordeles de på den fugtige såjord, hvor de flade frø sættes i en dybde af 0,5 cm. Ved jævn fugtighed og 
en temperatur på 20° til 25° C viser de første spirer sig efter 2 til 7 uger. 

Placering / lys: 
Om sommeren placeres den på den varmeste og solrigeste plads, da en rig blomstring kun er mulig på 
vores breddegrader ved fuldt lys. 

Gødning, vanding og pleje: 
Potte / krukken hvori planten skal vokse skal have et godt dræn og plantejorden skal være godt 
drænende. Den skal vandes jævnligt, men den skal ikke holdes våd. Fra maj til start september skal den 
tildeles krukkeplantegødning hver 10. dag. Planten er ikke modtagelig for skadegørere eller sygdomme. 
De første 2 år skæres de nye skud løbende lidt tilbage for at opnår en god forgrening. Derefter skal 
planten have lov til at udvikle sig frit. Det er vigtigt, at jorden den skal vokse i er sur, d.v.s. en pH værdi 
på 5 til 6. 

Overvintring: 
Denne krukkeplante kan overvintres lyst, ved en temperatur på 4° til 11° C og i et rum med et godt 
luftskifte. 

Vigtige dyrkningstips: 
Brug ved såning ubetinget såjord eller kokosfibre da disse typer har en god luftgennemgang og har lavt 
eller intet indhold af næringsstoffer. Det valgte voksemedie skal holdes jævnt fugtigt under spiringen 
(ikke vådt). Dæk spiringskassen med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på 
dyrkningsmediet skal der hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af spiringskassens folie- eller 
glasoverdækning. I de første 6 uger efter spiringen skal direkte sol begrænses. 5 - 8 uger efter spiring 
kan frøplanten forsigtigt prikles (omplantes). Pas på de nye rødder derved ikke beskadiges.

Alle rettigheder forbeholdes CopyRight Tropica og Tropica-Scandi Tropica-Scandi®


