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Japansk Cykas (koglepalme) 
(Cycas revoluta) !
1 frø !!
Værd at vide: 
Japansk Cykas eller også koglepalme som den kaldes populært 
har eksisteret i 30 millioner år. Den har bregnelignende blade, 
men som hos andre palmer er de hårde og glinsende. Som ung 
plante vokser Japansk Cykas meget langsomt og udvikler kun 1 
til 2 palmeblade pr. år - en kendsgerning der forklare den høje 
pris på denne palme - og hvilket også bevirker Cykas’sens 
store modstandsdygtighed. !
Oprindelse: 
Japansk Cykas har sin oprindelse i Syd- og Østasien. !
Formering: 
Lad først de store og hårde frø stå i blød i rumvarmt vand i 2 
døgn og sæt dem derefter i fugtig såjord. Hvordan frøet lægges 
i jorden spiller ingen rolle. Stil spiringsbakken så varmt som 
muligt (20º til 26º C) og hold jorden jævnt fugtig. Spiretiden 
ligger på ihvertfald 8 til 12 uger. !
Placering / lys: 
Unge planter indtil 4 år elsker en lys, men skygget plads. Ældre planter skal kun beskyttes mod direkte 
sollys. !
Gødning, vanding og pleje: 
Vand kun planten moderat - planten tåler længere tørkeperioder. Ved for meget vand bliver bladspidserne 
gule. Kun ved udvikling af nye blade skal der gødes regelmæssigt. Gød palmen med palmegødning hver 
14. dag i perioden april til oktober. Japansk Cykas trives i enhedsjord eller sandholdig lerjord. !
Overvintring: 
Overvintringen skal ske så lyst som muligt. Temperaturen kan ligge mellem 5º og 20º C. Ældre solitær 
planter tåler heller ikke frost. !
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. !!!!

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


