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Rødt Orkidetræ 
(Bauhinia galpinii) 

10 frø 

Værd at vide: 
Det Sydafrikansk Røde Orkidetræ er et småbladet Dværg-
Orkidetræ med en højde på makismalt 1,5 til 3,0 meter. Det 
vokser buskagtigt og mest som en klatreplante. Det betyder, at 
det har behov for noget støtte at vokse op af. 

Planten lader sig på fremragende vis dyrke i en vinterhaven 
eller i en stuen. De eksotiske, dekorative, røde og 8 cm store 
blomster med de 5 enkelte blomsterblade viser sig oftest om 
foråret og sommeren. Fra midt maj kan planten også placeres 
udendørs på en vind beskyttet plads- 

Oprindelse: 
Rødt Orkidetræ er hjemmehørende i Mpumalanga i det 
nordøstlige Sydafrika. 

Formering: 
De hårde frø slibes med sandpapir lægges i blød i rumvarmt 
vandnatten over. Endnu hurtigere spirer frøene, hvis de lægges ned i varmt vand i en termokande natten 
over.  Derefter trykkes ned i fugtige såjord i en dybde af 1 til 2 cm. Hold såjorden jævnt fugtig. Ved en 
temperatur på mellem 20° til 26 ° C spirer frøene efter 3 til 5 uger, eller som det ofte er tilfældet, senere. 

Placering / lys: 
Planten elsker lyse til fuld sol placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
Det Røde Orkidetræ har behov for en sandholdig jord der er godt drænende. Om sommeren skal der 
vandes meget og regelmæssigt og tilfør den krukkeplantegødning hver 3. uge i perioden fra start april til 
slut august. Undgå vedvarende våd jord. Pasningen er iøvrigt ret ukompliceret. 

Overvintring: 
Planten overvintres bedst ved en temperatur på mellem 12° og 18° C. Der vandes kun lidt. Planten kan 
stå udendørs til kort før den første frost. 

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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