
12961!
!

Tropica-Scandi® 2014

Blåklokketræ 
(Paulownia tomentosa) !
200 frø !!
Værd at vide: 
Blåklokketræet, også kaldet Kejsertræ, er når det er udvokset 
12 til 15 meter højt og det er et sjældent og meget beundret 
træ. Fra april til maj viser de talrige rosaviolette blomster sig. 
De vokser tll en størrelse på op til 40 cm. I Asien skulle den 
sagn om spundne “Phoenix” der opstod fra asken, have valgt 
Blåklokketræet som siddeplads. !
Oprindelse: 
Dets hjemegn er i central- og vestkina. Idag er træet også som 
prydtræ hjemmehørende i Nordamerika og Europa.  !
Formering: 
Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Strø frøene på 
fugtig såjord eller humusrig, luftig jord og dæk frøene med ca. 
1 cm af denne jord. Hold til stadighed såjorden fugtig. 
Spiringen følger uensartet efter 3 til 10 uger. !
Placering / lys: 
En solrig, vindbeskyttet plads er ideel. Med hensyn til jordforhold er den fordringsløs dog foretrækker den 
ikke for mager og tør jord. !
Gødning, vanding og pleje: 
Til de unge planter vælges en varm placering. I ungplantefasen udvikler træet store, indtil 45 cm brede 
blade, der på undersiden er fløjlsagtig behåret.  !
Overvintring: 
I de første 2 til 4 år er Blåklokketræet frostfølsomt og behøver en vinterbeskyttelse ved omvikling med 
halm eller vintermåtter. Efter afskæring af de frostdøde skud følger en stærkere nyvækst. Senere er 
træet fuldstændigt vinterfast. !
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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