
12551!
!

Tropica-Scandi® 2014

Australsk Ildhjul 
(Stenocarpus inuatis) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Aboriginerne kalder træet på grund af dets spektakulære 
blomster “Wheel of Fire”. Denne sjældenhed fra de subtropiske 
regnskove blive højt værdsat på grund af de karakteristiske, 
dybt fligede og elegante blade, dens prangende blomster og 
fordi den let lader sig dyrke i krukker.  !
Oprindelse: 
Hjemmehørende er Stenocarpus i den Australske Regnskov ved 
Nabucca-floden i nærheden af Coff’s Harnour i New South 
Wales. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten 
over. Sæt derefter frøene med den tykke ende nedad i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en 
temperatur på mellem 20° til 25° C spirer frøene allerede efter ca. 3 uger. !
Placering / lys: 
Planten har behov for en ly og halvskygget plads. Som unge planter skal de beskyttes mod direkte sollys. 
Fra maj til oktober er en placering i det fri muligt. !
Gødning, vanding og pleje: 
Vand Australsk Ildhjul rigeligt om sommeren og tilfør krukkeplantegødning hver 3. uge i perioden fra maj 
til september. Undgå vedvarende våd jord. Ved dyrkning i krukker bliver planten ca. 150 til 1,80 meter 
høj. Ved klipning bliver den mere busket og forgrenet. Den har behov for godt drænende jord.  !
Overvintring: 
Vælg en lys placering til de kolde måneder. Temperaturen bør ligge på mellem 5° til 20° C. Ældre planter 
tåler ganske lidt frost. Vand Australsk Ildhjul mindre om vinteren. !
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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