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Afrikansk Tulipantræ 
(Spathodea campanulata) !
30 frø !!
Værd at vide: 
Dette stedsegrønne træ regnes på grund af dens meget 
iøjenfaldende blomster til de skønneste blomster- og allétræer i 
troperne. Træet blomster praktisk taget hele året. !
Hos os lader den sig på fremragende vis dyrke som frostfri 
krukkeplante, der udvikler store fjerede og dybgrønne blade. 
Dens højde kan holes på 1,5 til 2 meter ved løbende 
beskæring. !
Oprindelse: 
Tulipantræet er hjemhørende i Syd-, Øst-, og Vestafrika og 
idag også udbredt tll De Kanariske Øer. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De 
lette frø behøver ingen forbehandling og kan fordeles direkte 
på fugtig såjord. Frøene dækkes med et tyndt lag jord, der 
holdes jævnt fugtigt og varmt ved en temperatur på 20° til 22° C. Spiringen følger ofte allerede efter 2 til 
3 uger. !
Placering / lys: 
Lyse til solrige placeringer er ideelle. Fra 5° C er en placering i det fri mulig - og bedst på en 
vindbeskyttet placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Det Afrikanske Tulipantræ plantes i en næringsstofrig og godt drænende jord. De unge blade er bronze 
farvede og bliver over tid glinsende dybtgrønne. Vand meget, men undgå vedvarende våd jord. I 
perioden fra april til oktober tildeles den krukkeplategødning, hver 14. dag. De første blomster viser sig i 
2. eller 3. leveår. Blomsterne er 7 til 13 cm store og orangerøde. !
Overvintring: 
Stil Tulipantræet ubetinget frostfrit. Da hovedblomstringssæsonen ligger mellem januar og marts, skal 
der vælges en så lys som muligt placering ved en temperatur på mellem 16° og 20° C. Stil ikke planten 
direkte ved en radiator eller anden varmekilde. !
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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