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Gul Jacaranda 
(Schizolobium excelsum syn. amazonicum) 

Værd at vide: 
Den hurtigt voksende, sommergrønne og statelige træ fra 
Sydamerika imponerer med dets overdådige guld-gule 
blomsterpragt. Blomsterstandene dækker hele den meget 
udbredt krone og gør altid dette træ elsket overalt på jorden. 

I Sydamerika kender man planten under mange andre navne 
f.eks. Brasiliansk Lang Træ, Brasiliansk Ild Træ, Gul Jacaranda, 
Badarra, Pataqueira, Pau de cahoa o.s.v. Hos os holdes træet, 
med de smukt fjerede blade, bedst i krukker og med til 
stadighed kraftige tilbageskæringer opnår man den typiske 
stærke forgrening. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende er planten i Sydamerika - Brasilien og 
Argentina. 

Formering: 
Slib de store og hårdtskallede frø let med en fil eller sandpapir 
og læg derefter frøene i blød i 24 timer i rumvarmt vand. 
Herefter lægges frøene fladt på fugtig såjord og dækkes med et lag på 1 cm af såjorden og trykkes let 
an. Ved jævn fugtighed og en temperatur på mellem 20° til 26° C følger spiringen som regel efter 3 til 10 
uger. 

Placering / lys: 
Den Gule Jacaranda elsker lyse til fuld sol placeringer og i de første år er en vindbeskyttet placering ideel. 

Gødning, vanding og pleje: 
Gennem vækstfasen vandes det rigeligt. Jorden skal være næringsstofrig og godt drænende. Sørg for 
dræn i bunden af krukken derved undgås vedvarende våd jord. Fra maj til slut september forsynes den 
hurtigt voksende plante med krukkeplantegødning hver 3. uge. Hvormed det kan sikres, at træet udvikler 
dets typiske og karakteristiske krone, som allerede fra ungplantestadiet kan beskæres. Den første 
imponerende blomsterpragt viser sig typisk efter 3 til 5 år.  

Overvintring: 
Som krukkeplante elsker den Gule Jacaranda en placering i det fri om sommeren. Den er dog alligevel 
frostfølsom og skal derfor overvintres lyst og ved en temperatur på ikke under 8° C. Bladfaldet kommer 
kun i hvilefasen. Står planten lyst og varmt ved 15° til 20° C er den fase kun ganske kort. Ved den 
køligst mulige placeringspringer det først ud igen det følgende forår. 

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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