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Nepalesisk Kæmpe
Flagermusblomst
(Tacca nevia “white”)
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10 frø
Værd at vide:
Denne plantespecialitet fra de dunkle slugter i den Napalesiske
regnskov udvikler brillante, kæmpestor blomster med en
tydelig flagermusvingeform. Fra blomsten hænger 20-30 cm
lange dominerende tråde, som tentakler, ned. En fantastisk
potte- og krukkeplante til halvskyggede placeringer.
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Oprindelse:
Plantens oprindelse er som navnet indikere i Nepal.
Formering:
Såning/spiring er muligt hele året indendørs. De bitte små frø
spirer for det meste ret langsomt. Ideelt er det med en
spiringstemperatur i dagtimerne på 22º til 27º C og om natten
på 20º C. Dette kan lade sig gøre på en radiator eller et
minidrivhus med temperaturregulering. Frøene trykkes fast på
fugtig såjord , dækkes let og hold såjorden jævnt fugtig (ikke våd). Før såning kan man lade frøene stå i
blød, hvilket vil fremme spiringen, der på trods af dette vil kunne vare indtil 3 måneder. Kimplanterne må
først prikles/omplantes efter de har fået 2. bladpar.
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Placering / lys:
Unge planer kan lide lyse placeringer uden direkte solindstråling. Bedst med en temperatur på 20º til 25º
C.
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Gødning, vanding og pleje:
Om sommeren vandes der kraftigt og bliv ved med at overbruse planten. Jorden skal være lerholdig.
Først fra 18º C føler Tacca’en sig veltilpas. Ungplanter skal ikke gødes. Ældre eksemplarer skal gødes fra
foråret til efteråret hver 4. uge med krukkeplantegødning.
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Overvintring:
Planten, hvis den står på terrassen, skal tages ind senest når temperaturen når +5º C. Overvintring går
også ved en temperatur på 5º til 15º C, men så skal der næsten ikke vandes. Fra rødderne kommer der
nye skud næste forår.
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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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