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Australsk Skærmpalme 
(Livistonia australis) !
5 frø !!
Værd at vide: 
Denne robuste viftepalme med dens tykke top af store, lysende 
grønne vifteblade egner sig fremragende som stueplante på en 
lys placering. Tåler endda let frost ned til -4° C. !
Oprindelse: 
Livistonia australis er hjemhørende i Øst Australien og 
Sydøstasien. !
Formering: 
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Slib 
først de kirsebærlignende frø let med sandpapir, dernæst 
sættes frøene i blød i rumvarmt vand natten over, hvorefter 
frøene sættes, dybde af 1 cm, i fugtig kokosfiberjord eller alm. 
såjord. Efter såningen må jorden ikke udtørre. Ved jævn 
fugtighed og temperatur spirer frøene hurtigt og problemløst 
efter 3 til 8 uger. !
Placering / lys: 
Skærmpalmen elsker lyse og solrige placeringer, trives dog også i skygge. Dog bliver bladene ikke så 
lysende grønne ved en skygget placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Palmen har behov for en godt drænende jord der holdes fugtig. De unge planter vokser allerede fra start 
hurtigt og må derfor vandes rigeligt. Tilfør Skærmpalmen fra maj til oktober flydende palmegødning hver 
3. uger. Om sommeren kan den, som krukkeplante, placeres i det fri og her har den også behov for 
meget vand. !
Overvintring: 
Med undtagelse af de unge planer tåler den også kortvarigt let frost. Ellers skal palmen overvintres lyst 
og vandes lidt mindre end om sommeren. Overbrus bladende med kalkfrit vand af og til ved en placering 
i en varm og tør luft. Brune, afgroede eller nedhængende vifter kan afskæres ved stammenansatsen.  !
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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