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Kinesisk Viftepalme 
(Livistonia chinensis) 

Værd at vide: 
Dennemeget populære, robuste og pasningsnemme palme fra 
Sydkina egner sig perfekt som stueplante. Den har kun behov 
for en lys placering og regelmæssig vanding. 

I naturen når den en højde på på indtil 10 meter, i store potter 
eller krukke begrænser højden sig dog til maksimalt ca. 2 
meter. Da denne palme vokser relativt langsomt hos os går der 
adskillige år inden denne højde nås.  

Den udvikler en enkelt stamme og danner store vifteformede 
blade. Fra maj til oktober kan den stå i det fri. Der foretrækker 
den lyse til solrige placeringer, gerne med lidt vindbeskyttelse, 
og regelmæssig og meget vand. Livistonia chinensis er let og 
hurtig at dyrke fra de lyse og ovale frø.   

Oprindelse: 
Den største naturlige udbredelsesområde er det sydlige Kina. 
På grund af dens nemme og fordringsløse pasning ses den nu 
til dags også vidt udbredt i Middelhavsområdet. 

Formering: 
Såning og spiring af frøene er mulig hele året indendørs. Frøene spirer normalt nemt, hurtigt og 
problemløst. Blødgør frøene i rumvarmt vand natten over og sæt den derefter i en dybde af 1 til 2 cm i 
fugtig såjord eller kokosfibre. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 18º til 22º C spirer de første frø 
allerede efter kort tid. De første uger skal de små frøplanter skærmes for direkte sol. 

Placering / lys: 
I boligen er en lys placering tilstrækkelig. I det fri foretrækker den en placering med fuld sol og minimum 
en meget lys placering. 

Gødning, vanding og pleje: 
For at palmen kan vokse sundt og godt skal den have regelmæssig og meget vand. Fra slut april til slut 
september skal den hver 3. til hver 4. uge tildeles flydende palmegødning. Vand kun når jorden er fugtig. 

Overvintring: 
Denne smukke viftepalme er desværre ikke vinterhårdfør, men kræver vintermånederne, hvor 
lysintensiteten ikke er stor, en så lys placering som muligt. I nærheden af varmekilder skal den jævnligt 
overbruses med en forstøver for at den ikke angribes af skadegørere. 

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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