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Flammetræ 
(Delonix regia) !
6 frø !!
Værd at vide: 
Flammetræet er en ganske typisk, sommergrøn tropisk plante. 
Det udvikler elegante dobbelt fjerede blade. Disse lysegrønne 
blade står i kontrast til de lysende røde blomsterstande, der er 
fastholdt på mange tropiske landes frimærker. Hos os er 
planten god som krukkeplante. !
Oprindelse: 
Flammetræet har sin oprindelse på Madagaskar og de Caribiske 
øer. !
Formering: 
De hårde, lidt lange frø lægges i blød i 12 timer i rumvarmt 
vand og efterfølgende sættes de i fugtig såjord (fladt/liggende) 
i en dybde af 0,5 cm. Ved en ensartet temperatur fra 20º til 
25º spirer de første frø allerede efter 10 til 14 dage. !
Placering / lys: 
Som tropisk plante elsker Flammetræet en lys og solrig placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Sæt de unge planter i en næringsstofrig og godt drænende jord. For at opnå en tæt vækst skal 
Flammetræet beskæres eller trimmes tidligt. Gennem vækstsæsonen vandes der meget og hver 3. uge 
gives fra maj til oktober krukkeplantegødning. Skal krukken med planten stå i det fri om sommeren skal 
der vælges en vindbeskyttet plads til den. Blomstringen begynder hos os først efter flere år. !
Overvintring: 
Den frostfølsomme plante smider løvet op til vinteren og ved en mørk vinterplads springer den først ud 
igen i det sene forår. På en lys placering med en temperatur på mellem 10º og 20º C føler den sig 
betydeligt bedre tilpas og ofte vil den kun kortvarigt smide bladene. !
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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