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Sydamerikansk Flasketræ 
(Chorisia insignis syn. Ceiba insignis) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Denne sommegrønne, pasningslette plante, med den i 
øjenfaldende tykke og flaskeformede stamme er særligt 
værdsat som havetræ i Sydeuropa. !
Hos os lader den sig på fremragende vis dyrke i krukker. I 
naturen vokser den hurtigt et par meter. Stamme på yngre 
træer er besat med torne i en konisk form der falder af med 
alderen.    !
Bladene er mørkegrønne og om eftreåret udvikler den på 
grenene mange lysegule blomster. En rigtig tyk krone udvikles 
og ses først hos ældre planter. Til denne planteslægt hører 5 
arter og henregnes til plantefamilien Bombaceae. !
Oprindelse: 
Hjemmehørende er Chorisia arterne i Sydamerika, men  bliver 
ofte i Sydeuropa plantet i parkanlæg og haver.  !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød natten over i rumvarmt 
vand og sæt dem derefter i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved jævn fugtighed og varme begydner 
spiringen allerede efter 10 til 20 dage. Efter 6 uger kan frøplanterne prikles (omplantes). !
Placering / lys: 
Flaksetræet foretrækker halvskyggede til fuld sol placeringer. Den kommer især til sin ret som 
solitærplante. !
Gødning, vanding og pleje: 
Som krukkeplante skal der gennem vækstsæsonen vandes rigeligt - og efte løvfald betydeligt mindre. Fra 
april til oktober skal planten tilføres krukkeplantegødning hver 3. til hver 4. uge. En placering fra slut maj 
til slut september i det fri mulig bare temperaturen holder sig over 14° C. !
Overvintring: 
Træet er ikke vinterhårdført og skal næsten ikke vandes om vinteren da det er løvfældende. 
Vinterplaceringen kan være mørk til lys og der skal man være opmærksom på et godt luftskifte og, at 
temperaturen skal være over 12° 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.

Tropica-Scandi®CopyRight Tropica og Tropica-ScandiAlle rettigheder forbeholdes


