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Baobab
(Adansonia grandidieri)
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4 frø
Værd at vide:
Dette vel skønneste og højeste Abebrødstræ forefindes i
Morombe og Morondava distrikterne i det vestlige Madagaskar.
Majestætisk strækker det sig op til 25 meter op mod himlen.
Dens stamme er slank, rød-grålig og duftende. Kronen vokser
fladt og de store hvide blomster åbner sig oftest om natten.
Som potte- eller krukkeplante behøver den kun lidt vand
gennem sommeren og ekstremt lidt vand fra efteråret og til
følgende forår. I tørkeperioden smider Baobab’en sine blade.
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Oprindelse:
Baobaben er hjemmehørende i det vestlige Madagaskar.
Formering:
Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Før
sånings skal frøene ligge i blød i rumvarmt vand i 24 timer.
Derefter sættes frøene, med god afstand, i en dybde af 1 cm i
fugtig såjord. Såjorden holdes fugtig, men ikke våd. De første
frø spirer først efter 3 til 7 uger med en varm placering med en temperatur på mellem 23° til 27° C (f.eks
i et opvarmet mini væksthus). Efter de første kimblade har vist sig sker der faktisk intet over
jordoverfladen, da træet først og fremmest udvikler rodnettet. Når frøplanterne efter 2 til 3 måneder skal
prikles (omplantes) skal vækstmediet bestå af 2 dele jord, 1 del ler og 1 del sand.
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Placering / lys:
Baobaben tåler brændende sol og elsker lyse og varme placeringer.
Gødning, vanding og pleje:
Unge planter skal vandes hyppigere og med plantens stigende alder skal den have længere og længere
tørkeperioder. Det bløde træ har til opgave at lagre vand. Gødning tilføres hver 4. til hver 6. uge. Træet
smider også løvet - dette kan tidsmæssigt være ret forskelligt. Løvfaldet hænger sammen med den rytme
tørkeperioderne indtræffer. Ved løvfald er det bedst at standse gødningstildelingen.
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Overvintring:
Træet skal stå lyst og ved en temperatur på ikke under 15° C. Hver 4. uge gives en lille smule vand, så
de fine rødder lige netop ikke udtørre, da dette vil føre til hæmning af væksten den følgende 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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