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Skyggetræ 
(Sterculia coccinea) 

5 frø 

Værd at vide: 
Hos os er Skyggetræet så godt som ukendt. Sterculia slægten 
omfatter ca. 200 arter, der dyrkes som smukke prydplanter 
eller som skyggegivende planter. Hos os kan den dyrkes i 
krukke som et lille træ.  

Den udvikler enkelte, ellipseformede blade. Det helt særlige er 
dog dens blomster, med deres lysende orange eller røde 
bægerblade. Straks efter bestøvningen åbner frugtbladene sig 
således, at frøene udvikler sig i det “fri”. Det vil sige de 
udsættes for vind og vejr i deres udviklingsfase og de falder af 
når de er modne. De lysende frugtblade er meget bløde og 
læderagtige. 

Oprindelse: 
Tulipantræet er hjemmehørende i Sydøstasien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene kræver ingen større forbehandling. 
Frøene lægges i blød i rumvarmt vand natten over og efterfølgende fordeles de løst på fugtig såjord. Der 
bør være en afstand mellem frøene på 3 til 4 cm. Frøene dækkes med et tyndt lag af såjorden. Såjorden 
holdes jævnt fugtig frem til begyndende spiring, som kan forventes efter 2 til 4 uger. Står såbakken 
varmt kan spiringen indtræde tidligere. 

Placering / lys: 
Placeringen bør være med skygge til fuld sol og vindbeskyttet. 

Gødning, vanding og pleje: 
Som voksemedie er en blanding af 3/4 enhedsjord og 1/4 lerjord bedst. Sterculia kan godt lide ret svær 
jord. Den har behov for regelmæssig vanding og skal fra april til slut september tilføres 
krukkeplantegødning hver 2. uge. I fald det skønnes nødvendigt kan skyggetræet beskæres efter behag. 

Overvintring: 
Skyggetræet tåler ingen frost. Overvintringstemperaturen skal ligge over 10º C. Jo varmere træet stilles, 
jo oftere skal det vandes.  

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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