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Chilensk Spøgelsesplante 
(Aristolochia chilensis) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Denne stedsegrønne, flerårige klatreplante vokser 5 til 7 meter 
om året på dens naturlige voksested. Dens blade bliver op til 
20 cm store og er sølv - grågrøn. De usædvanlige purpurrøde 
blomster er på deres gule svælgåbning åbning besat med 
mange hvide hår. !
Planten er udpræget tørkeresistent og findes naturligt fra 
Atacam ørkenene til Santiago i Chile. I Chile bliver den på 
grund af dens blomsterstilling også kaldet “Ræveøre”. 
Halvskyggede placeringer passer planten bedst. Ældre planter 
opnår også en hvis vinterhårdførhed.  !
Oprindelse: 
Aristolochia chilensis stammer fra den tropisk zone i 
Sydamerika. !
Formering: 
Fordel de ret små frø med god afstand på fugtig såjord, dækkes tyndt og trykkes let fast. Frem til spiring 
fugtes i ca. 2 til 4 uger holdes del let fugtig, men ikke våd. Vækst mediet kan / må gerne være meget 
sandholdigt. !
Placering / lys: 
Unge planter placeres lyst og luftigt. Ældre planter elsker halvskygge og varme. !
Gødning, vanding og pleje: 
Den Chilenske Spøgelsesplante vokser ikke på et espalier, men derimod på jorden og kan der nå en 
længde på 3 til 6 meter. I naturen overlever den lange tørkeperioder (indtil 1 år). Her hos os rækker det 
også med sporadiske og små mængder vand til plantens vækst. Det er tilstrækkeligt med 2 gange 
tilførsel af næringsstoffer. !
Overvintring: 
Planten overvintres lyst og ved en rumtemperatur på 10° til 15° C. Ældre planter tåler frost ned til -5° C, 
men må ikke udsættes for sne, slud eller regn. Fra december til slut februar gives en lille smule vand 
hver 3. uge.  !
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.
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