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Jacaranda (Palisandertræ) 
(Jacaranda mimosafolia) !
50 frø !!
Værd at vide: 
Jacarandaen er et af de smukkeste prydtræer med fine, 
dobbeltfjerede blade og blåviolette klokkeblomster. Den lader 
sig hos os på fremragende vis dyrke som potte- eller 
krukkeplante. !
Oprindelse: 
Hjemmehørende er planten i Sydamerika, Asien og Spanien. !
Formering: 
Såning og spiring er muligt hele året indendørs. Så de flade frø 
på en gennemfugtig såjord og dæk dem kun ganske tyndt med 
såjord. Ved en jævn fugtighed spirer frøene allerede efter 7 til 
14 dage. !
Placering / lys: 
Jacarandaen elsker en lys placering. Ved for lidt lys, f.eks. om 
vinteren, smider den bladene, men skyder nye igen det kommende forår. Om sommeren kan den holdes 
på en lys og solrig plads i det fri. !
Gødning, vanding og pleje: 
Det er ideelt med en jord bestående af 2/3 enhedsjord og 1/3 sand. Vær opmærksom på, at der gennem 
heleåret er en jævn fugtighed i jorden, men undgå vedvarende våd jord, da bladene ellers bliver gule og 
falder af. Fra april til slut september gives der hver 14. dag krukkeplantegødning. De nederste blade 
bliver smidt på grund af stammens udvikling. En tilbageskæring af stammen er mulig - Jacarandaen 
skyder igen fra snitfladen. !
Overvintring: 
Planten skal overvintres frostfrit ved en temperatur på mellem 10º og 22º C. Fortsæt med at vande da en 
tør jordklump giver skrumpede og brune blade. Sørg endvidere for af og til at der er bevægelse i luften. 
Alt i alt er Jacarandaen en robust plante der kan holdes i mange år. !
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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