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Hvidt Orkidetræ 
(Bauhinia variegata candida) 

10 frø 

Værd at vide: 
Det sensationelle hvide Orkidetræ, der på engelsk også kaldes 
“Buddhist Orkide” vokser som en kompakt busk eller som et 
lille træ med en udfaldende krone. Dette orkidetræ udvikler 
også blade der minder om en kamlefod. 

I naturen bliver træet 10 til 12 meter højt, i potter eller 
krukker lader højden sig nemt regulere. Fra slut vinter og til 
maj ses et utal af 12 cm store hvide blomster. Ofte kan de også 
vise sig om sommeren. Fra blomsterne strømmer en behagelig 
duft. 

Oprindelse: 
Hvidt Orkidetræ er hjemmehørende i Indien. 

Formering: 
Før udsåning af frøene overhældes de med varmt vand og 
dernæst lægges de i blød i rumvarmt vand i 12 timer. Derefter 
sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såjorden trykkes let fast og holdes jævnt fugtig. Ved en 
temperatur på mellem 22° til 28 ° C spirer frøene efter 8 til 20 dage. 

Placering / lys: 
Det hurtigtvoksende Orkidetræ elsker lyse og solrige placeringer.  

Gødning, vanding og pleje: 
Orkidetræet 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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