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Rødt Silkebomuldstræ 
(Bombax malabaracium) 

15 frø 

Værd at vide: 
Silkebomuldstræet - også kaldet “Shaving Brush” (barberkost) 
hører til bomuldtræsvæksterne. Kun i troperne udvikles 
frøkapsler, hvorfra der efter afmodning udspringer 
bomuldslignede hår. Traditionelle japanske Futons og puder der 
anvendes til Zen-meditation fyldes med denne disse 
bomuldsagtige hår. 

Oprindelse: 
Bombax er hjemhørende i Indien, Australien og Malaysia. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
lægges i blød i et døgn i rumvarmt vand og efterfølgende 
sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken stilles 
varmt ved 20° til 25° C. Efter 4 til 5 uger begynder spiringen. 
Efter yderligere ca. 6 uger kan de små frøplanter prikles ud 
enkeltvis (omplantes). 

Placering / lys: 
Bombax placeres hos os på en solrig til fuld sol placering. Så vil den udvikle sig til en prægtig 
krukkeplante med kraftigt tornet stamme. 

Gødning, vanding og pleje: 
Fra april til september tilføres den hver 2. eller hver 3. uge krukkeplantegødning. En tilbageskæring til/i 
“gammelt træ” lønner sig ikke, idet det vil gå ud over blomstringsvilligheden. 

Overvintring: 
Planten er ikke vinterhårdfør. Den smider sit løb til vinteren og udvikler skarlagenrøde blomster mens den 
står bladløs. Den skal overvintres lyst og stå ved en temperatur på mellem 10° og 15° C, ideelt er derfor 
f.eks. en vinterhave. Den skal fortsat vandes jævnligt. Den kan dog også placeres mørkt, men da skal 
vandingen begrænses meget. Det følgende forår skyder den igen. 

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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