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Madagaskar Palme 
(Pachypodium lamerei) !
10 frø !!
Værd at vide: 
Den palmeagtige sukkulent udvikler en tornet kaktuslignende 
stamme, hvor der fra skudspidsen vokser lange, smalle blade 
der hænger ned så den ligne en palme. I plantens hvilepause 
falder disse blade af. !
Madagaskar Palmen udvikler hvide blomster når den har nået 
en højde på ca. 100 cm, det vil sige efter 10 til 12 år. !
Oprindelse: 
Dens oprindelse skal findes i Madagaskar og Sydafrika. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Miks 
fint sigtet såjord godt med 25% fint sand (bedst med 
kvartssand). For at frøene ikke skal falde gennem jorden må 
denne ikke være for grov. Fugt voksemediet med en forstøver 
og strø de fine frø jævnt fordelt ud på dette. Alle kaktusser er 
“let spirer” og frøene skal derfor ikke dækkes med såjorden. Afgørende er nu tilstrækkelig varme (16º til 
25º C) og en høj luftfugtighed. Såbakken dækkes med glas eller folie og dette skal fjernes i 2 timer hver 
2. eller 3. dag for at sikre en tilstrækkelig udluftning. !
Jord: 
Efter 1 år er en omplantning i den i handlen tilgængelige kaktusjord mulig. !
Placering / lys: 
For en optimal vækst er en varm og lys placering ideel. Fuld sol skal minimeres. Temperaturen bør ikke 
falde til under 14° C. Ved en for kold placering bliver bladene sorte. !
Gødning, vanding og pleje: 
Der skal kun vandes når kaktusjorden er udtørret. Unge planter skal generelt have det lidt mere fugtigt 
end ældre. Ideelt er det at anvende regnvand eller næstbedst afkalket vand. Efter vanding skal 
overskydende vand fjernes for at undgå vor våd jord og råd i rødderne. 
Giv planterne en overbrusning med regnvand hver 2. uge, hvis de står på en solrig/varm plads. Dette 
gøres bedst med en alm. forstøver og overbrusningen skal ske fra oven. 
Fra slut maj til midt august gødes kaktussen med flydende kaktusgødning hver 4. uge da denne indholder 
mindre andel kvælstof end almindelig blomstergødning. !
Overvintring: 
Om vinteren må kaktussen ikke stå ved en lavere temperatur end 14° C. Den skal kun vandes ganske lidt 
i hvilefasen. 

Tropica-Scandi®CopyRight Tropica og Tropica-ScandiAlle rettigheder forbeholdes


