
12901!
!

Tropica-Scandi® 2014

Australsk Græstræ 
(Xanthorrea fulva) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Græstræer udvikler en kort, tyk stamme på højde af indtil 1,5 
meter og fra toppen udspringer en klump af blade. Disse 
græslignende blade kan i naturen blive op til 70 cm lange. 
Græstræet, i Australien også kaldet “Black Boy”, vokser godt, 
men langsomt med kun få centimeter om året. 
Stammeudviklingen varer på “underholdende” vis 20 til 30 år. 
Til gengæld udvikler den efter 10 til 15 år indtil 1,5 meter 
lange spydlignende blomsterstande med mange små, hvide 
blomster, der udskiller en honningduft. !
Oprindelse: 
Xanthorrea fulva har sin oprindelse i Australien. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Strø 
frøene jævnt fordelt ud på fugtig såjord eller kokosfibre og dæk 
dem med en 1/2 til 1 cm af det valgte såmedie. Såbakken stilles 
om muligt varmt. Ved en varm placering (25° C / opvarmet minidrivhus) følge spiringen efter 2 til 7 uger. 
Efter fremspiringen minder de små sarte frøplanter om spæde græsstrå, vand herefter lidt mindre og 
beskyt frøplanterne mod træk. “ til 3 måneder senere kan planterne forsigtigt ompottes. Dyrkningsmediet 
kan nu være sandet eller også lerholdigt. !
Placering / lys: 
På en varm og solrig placering trives dette græstræ bedst. !
Gødning, vanding og pleje: 
Gennem vækstfasen tildeles dette græstræ bedst organisk gødning hver 2. måned. !
Overvintring: 
Overvintres bedst lyst og ved en temperatur på ikke under 10° C. !
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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