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Sydamerikansk Koraltræ 
(Erytrina speciosa) 

5 frø 

Værd at vide: 
I naturen bliver denne lille, ved dannende træ 3 til 5 meter 
højt. I krukker bestemmer man selv højden ved 
tilbageskæringen om vinteren. Dyrkningen er meget nem. 

Koraltræet udvikler vidunderligt smukke 10 cm lange og røde 
blomster, der elskes af papegøjerne. Selv på Madeira ses dette 
lille træ ofte besat af mange grønne papegøjer. 

Oprindelse: 
Dens hovedudbredelse ligger i Brasilien, Paraguay og 
Argentian. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over og 
efterfølgende sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. 
Ved en temperatur på mellem 20° og 25° C spirer frøene 
allerede efter 2 til 4 uger. 

Placering / lys: 
Ideelt for en talrig blomstring er en solrig plads og meget varme. Fra maj til november er den også god 
at dyrke i det fri op ad den sydvendt væg- 

Gødning, vanding og pleje: 
Brug enhedjord til oppotning og vand fra bladudspring i april rigeligt, da bladene bliver gule ved for tør 
jord. Vedvarende våd jord skal dog altid undgås. Fra juni til september skal den tilføres 
krukkeplantegødning hver 14. dag. Blomsterne viser sig i perioden juli til september. 

Overvintring: 
Ved løvfald kan planten skæres tilbage til den ønskede størrelse. Overvintringstemperaturen bør ikke 
ligge over 10° C, da bladene ellers springer ud for tidligt og bliver bløde og modtagelige for skadegørere. 

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. 

Bemærk: Frøene er giftige - frøene holdes væk fra børn og dyr!
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