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Rosentræ (Bolivias stolthed) 
(Tipuana tipu syn. Machaerium tipu) 

Værd at vide: 
Det Sydamerikanske træ imponerer hele sommeren igennem 
med udpræget anseelige gule blomster. Hos os er den hurtigt 
voksende, pasnings nem og en meget tilpasningsdygtig vækst, 
der er godt egnet til potte- eller krukkedyrkning, såfremt den 
kan opbevares frostfrit. 

I troperne og subtroperne er det et meget populært park- og 
vejtræ. I mange områder bærer Tipuana navnet “Gul 
Jacaranda”. Artsbeslægtet med “Jacaranda mimosafolia” er 
planten ikke trods navnesammenfaldet, idet det ved “Jacaranda 
mimosafolia” drejer sig om den botaniske betegnelse for 
Palisandertræer. Det botaniske navn for “Bolivias Stolthed” er 
afledt fra Tipuanatal i Bolivia. Netop der vokser de fleste af 
disse træer. 

Holdes denne plante som busk eller som et lille træ vil den 
blive en meget iøjenfaldende plante og med 2 til 3 årlige 
tilbageskæringer bliver den til en flot forgrenet blomster 
vindunder. Som halv stedsegrøn vækst vil den om efteråret kun 
smide en del af dens blade. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende er dette skyggetræ i Bolivia, Brasilien og Argentina. I vore dage plantes dette populære 
træ overalt i tropere og subtroperne som parktræ. 

Formering: 
De store vingeagtige frø kan med hjælp af en saks eller kniv frigøres fra “vingen”. For yderligere 
forbehandling kan frøene nu lægges i blød i et til to døgn i rumvarmt vand. Efterfølgende sættes de i en 
dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken stilles herefter helst varmt og såjorden holdes vedvarende fugtig. 

Placering / lys: 
Tipuana foretrækker placeringer med halvskygge til fuld sol. 

Gødning, vanding og pleje: 
Holdes denne plante i krukker vil den kunne nå en højde på ca. 1,5 meter og op til 3,0 meter. Den er 
fordringsløs, tilpasningsdygtig og hurtigvoksende. Som jordblanding rækker det med en enhedsjord tilsat 
1/4 sand eller perlite. Om sommeren vil den i 3. eller 4. vækstsæson vise sig med utallige guldgule 
blomster med en orangefarvet aftegning inderst. Grundet den mangfoldige blomstring vandes den rigeligt 
og hver 14. dag tildeles den krukkeplantegødning. 

Overvintring: 
Den ideelle temperatur ligger på over 5° C. Der vandes mindre og rodklumpen bør tørre let op mellem 
hver vanding. 

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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