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Jeriko Rose  
(Selaginella lepidophylla) 

Bemærk:  
Planten er kun beregnet til dekorative formål. Den må ikke anvendes til mad eller foder. 

Plejeanvisning: 
Hold Jeriko Rosen kortvarigt under tempereret (20º - 25º C) rindende vand. Derefter lægges Jeriko Rosen 
i et fladt fad  alternativt en dyb tallerken og vandes. Det er tilstrækkeligt, hvis den nederste del 
(rodhalsen) er dækket af vand.  

Herefter vil man opleve et utroligt naturvidunder, idet denne undseelige, indtørrede og livløse knold 
indenfor ca. 6 til 10 timer vil folde sig ud og blive en attraktiv grønlig plante.  

Når dette er sket, kan man lade den ligge i vand i op til en uge. Da Jeriko Rosen er en ørkenplante 
behøver den af natur kun lidt vand. 

Vigtigt:  
Efter en uge i vand har planten brug for en tørrefase på mindst to uger, idet der ellers kan opstå fare for 
skimmeldannelse. I helt tør tilstand kan den holde sig i mange årtier. Sålænge den ikke får for meget 
vand, kan den ikke dø, og selv kommende generationer vil derfor også kunne glæde sig over den. 

Yderligere plejeanvisning og information: 
Hvis man ikke ønsker at vente 6 til 10 timer på dens fulde “genopstandelse”, kan planten også 
overhældes med varmere vand (30º - 40º C), hvilket ellers ville kunne ødelægge hovedparten af alle 
andre levende planter. Dette vil ikke påvirker den negativt, men den vil begynde at åbne sig med det 
samme. På ca. 15 - 30 minutter vækkes den til live, og man kan direkte overvære dette fantastiske 
naturfænomen. 

I meget tørre omgivelser, f.eks. ved placering over en radiator eller en stue med konstant varme fra en 
brændeovn, kan det ske, at planten ikke kan suge nok vand til at holde sig fuldt udfoldet. Flyt derfor evt. 
planten til mindre tørre omgivelser. Alternativ kan den også dykkes helt ned i et vandbad i 5 til 10 
minutter, så hele planten kan suge vand. 

Udfoldet vil planten have en grøn/grønlig farve på de øverste blade. Store knolde (ældre planter) vil 
kunne have nogle brun/brunlige blade mellem rodhalsen og de grønne blade. Er et blad helt brunt til sort, 
kan man klippe det af med en saks. Tilsvarende med et blad der stikker for langt ud.  

Ovenstående billeder er taget ved en af vores løbende afprøvninger, som vi foretager, ved hver ny 
leverance vi modtager. Billederne er af samme plante og typiske for de Jeriko Roser vi levere. 

Det er svært at finde to planter, der er helt ens. Der er tale om et naturprodukt, og derfor er der variation 
de enkelte planter imellem. 
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