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Bunya - Bunya træ 
(Araucaria bidwilii Hook.) 

3 frø 

Værd at vide: 
Denne urgamle art regnes til de stedsegrønne nåletræer. Den 
voksede på den nordlige halvkugle allerede fra kridttiden. For 
at den kan nå dens imponerende majestætiske udseende som 
solitærplante er det vigtigt, at den får rigeligt lys fra alle sider. 

I naturen bliver den langsomt voksende Araucaria bidwilii ca. 
35 til 50 meter høj og udvikler en mørkegrøn og kuppelagtig 
krone. Grenene er afsat med stor afstand og nedhængende. De 
unge skud sidder tæt sammen i et antal på typisk 10 til 15 
stykker. 

Planten minder med det sammen man ser den om et urtidstræ. 
I vore dage plantes den sågar i Middelhavsområdet. På vore 
breddegrader tilbydes den slet ikke i plantehandlen. Den 
bestemt ikk vinterhårdfør, men kommer som krukkeplante til 
sin ret med dens fulde skønhed. Den er nok den mest 
bemærkelsesværdige af alle Aracarien. Selv dens blomster er 
iøjenfaldende på grund af deres størrelse, da de når en længde på ca. 20 cm. 

Oprindelse: 
Araucaria bidwilii har sin oprindelse i Queensland i Australien. 

Formering: 
Formering af denne art foregår normalt kun via såning af frø. Frøene lægges i blød i rumvarmt vand 
natten over og sættes efterfølgende i en dybde af 1 cm i fugtig såjord (1 cm jord over frøet). Såjorden 
holdes jævnt fugtig og såbakken stilles varmt ved en temperatur på mellem 18° og 25° C. Såbakken må 
ikke placeres på en solrig plads, bedre er det at stilelden mørkt. 

Placering / lys: 
Halvskyggede pladser med morgen og aftensol er ideelle. Unge planter mister deres intensive grønne 
farve ved for høj solindstråling. 

Gødning, vanding og pleje: 
For en frodig vækst er en høj luftfugtighed befordrende. Jorden må aldrig tørre ud og fra marts til 
november vandes rigeligt - men undgå vedvarende våd jord. Fra april til start september gives 
nåletræsgødning hver 4. uge. Ved ompotning skal man tage sig i agt for ikke at plante den dybere end 
den hidtidige plantedybde - altså vigtigt, at den overjordiske del ikke kommer under jordoverfladen ved 
omplantningen. Tilbageskæring er ikke nødvendig. 

Overvintring: 
Bunya - Bunya er ikke vinterhårdfør. Overvintringstemperaturen skal ligge på mellem 5° og 15° C og 
planten skal stilles lyst. Ved for høj temperatur og tør luft bliver bladene slappe og væksten bliver 
mindre. 

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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