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Den rejsendes træ 
(Ravenala madagascariensis) !
5 frø !!
Værd at vide: 
Dens navn har den fået på grund af det faktum, at den under  
regnvejr kan opsamle op til 1,5 liter vand i de lange bladstilke. 
I nødstilfælde kunne den rejsende ved at stikke hul på 
bladstilken suge drikkevand ud. Planten tilhører 
bananvæksterne.  !
Oprindelse: 
Oprindeligt fandtes “Den rejsendes træ” kun på Madagaskar. I 
vore dage findes det overalt i troperne.   !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
er dækket af et naturligt blåt vokslag. Derfor må de først 
afvaskes med sæbevand og derefter overhældes med varmt 
vand for derved at stimulere spiringen. Dernæst opblødes 
frøene natten over i rumvarmt vand. Frøene sættes herefter i 
en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Med denne forbehandling spirer 
frøene sikkert og hurtigt efter 2 til 5 uger. !
Placering / lys: 
Ravenala elsker en lys og solrig placering og kan om sommeren også stå i det fri på en vindbeskyttet 
plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
For en sund vækst har planten behov for en stor potte eller krukke med godt drænende, næringsstofrig 
jord og om sommeren meget vand. Fra april til oktober skal den tilføres krukkeplantegødning hver 2. til 
hver 3. uge.  !
Overvintring: 
Planten er ikke vinterhårdfør og behøver derfor en lys placering med en temperatur på mellem 10° til 20° 
C. Vinterhaven er ideelt til det formål. Placeres den i en stue skal den af og til overbruses på grund af den 
tørre luft der.  !
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


