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“Den Skønne Ubekendte” 
(Rhaphithamnus venustus) 

Værd at vide: 
Denne smukke, store busk er endemisk på Juan Fernandez 
Atollen i det sydøstlige Stillehav (nær Chiles kyst) og hos er 
den endnu ukendt. Alligevel har den sig på fremragende vis 
dyrke som prydplante i krukker og den er godt egnet til 
køligere og fugtige egne. Busken udvikler glinsende, 
lysegrønne blade. Særligt iøjenfaldende er de trompetformede 
og purpur-blå farvede blomster, hvorfra der senere dannes 
meget attraktive frugter, der har en lang holdbarhed og en 
fantastisk purpur-blå farve. Planten henregnes til Jernurt / 
Verbanaceaen planteslægten. En i sandhed “Ubekendt 
Skønhed”. 

Oprindelse: 
Rhapithamnus venustus er endemisk på Juan Fernandez 
Atollen i det sydøstlige Stillehav (nær Chiles kyst). 

Formering: 
Såning og spiring er formentlig muligt hele året indendørs. Vi 
har forsøgt at lægge frøene i blød i rumvarmt vand i 6 til 12 
timer.. Derefter blev de sået, jævnt fordelt, ud på fugtige såjord og dækket med et tyndt lag af såjorden. 
Afslutningsvis blev det hele trykket let til. Ved en temperatur på mellem 21° og 25° C spirer frøene med 
et godt udbytte. 

Placering / lys: 
Lyse placeringer er ideelle og de behøver ikke ubetinget at være varme, idet planten udvikler sig ligeså 
godt i køligere omgivelser. Tip: Da planten er helt ukendt hos os, må man forsøge sigt til frem med 
pasningen / placeringen af den. 

Gødning, vanding og pleje: 
Da denne plante fra Jernurtslægten/Verbanceaen endnu ikke er i kultur foreligger der endnu ikke specifik 
viden om den optimale pasning, hverken erfaringsbaseret eller evidensbaseret. Da planten vokser 
buskagtigt antages det, at den kan beskæres og studses efter behov og ønsker. Hvornår og hvorlænge de 
lange og trompetformede blomster viser sig vides heller ikke med sikkehed. Tip: Da planten er helt 
ukendt hos os, må man forsøge sigt til frem med tildeling af vand og gødning af den.  

Overvintring: 
Formentlig vil et lyst og køligt rum være perfekt for overvintringen. En overbrusning fra en forstøver 
flaske vil formentlig også være fornuftig. 

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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