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Gult Orkidetræ 
(Bauhinia tomentosa) 

30 frø 

Værd at vide: 
Denne prydbusk med sine hængende, klokkeformede og 
lysegule blomster regnes til de  sjældneste af de ca. 300 
Orkidetræ arter, idet de fleste arter blomstre rødt, rødligt eller 
hvidt. 

Blomsterne dufter herligt og bladene vokser med skiftevis 
forskudt med lappede blade, med en form som en kamelfod.  

Oprindelse: 
Gult Orkidetræ er hjemmehørende i subtropisk og tropisk 
Afrika og Asien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene ligge i blød i rumvarmt vand i 12 timer. Derefter trykkes 
de fast (fladt) på den fugtige såjord. Frøene dækkes kun med et ganske tyndt lag af såjorden. Hold 
såjorden jævnt fugtig. Ved en temperatur på mellem 20° til 25 ° C spirer frøene efter 2 til 4 uger. 

Placering / lys: 
Planten elsker lyse til fuld sol placeringer. Det må også gerne være meget varmt. Kun kold vind tåler det 
ikke. 

Gødning, vanding og pleje: 
Det Gule Orkidetræ vokser som prydbusk henholdsvis et lille træ men, det lader sig også dyrke, som 
mange Bauhinia arter gør, som Lian eller klatreplante. Det Gule Orkidetræ trives fremragende på let, 
frugtbar og godt drænende jord. Det udvikler en kort stamme. En tilbageskæring er kun nødvendig ved 
for stærk vækst og i det tilfælde da kun efter blomstring. Det skal vandes regelmæssigt og tilfør det 
krukkeplantegødning hver 3. uge i perioden fra start april til slut august. 

Overvintring: 
Planten er kun i meget begrænset omfang frostresistent. Ved en kølig og tør placering smider den om 
efteråret sit løv. Tillader pladsen det, kan den overvintres ved en temperatur på 12° til 18° C. Der vandes 
lidt. 

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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