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Dværg Koralbusk 
(Erythrina acanthocarpa) 

Værd at vide: 
Denne vinterhårdføre Erythrina busk er den mindste i 
Koraltræsfamilien. Den når lige akkurat en høje på 1,5 meter. 
Særligt iøjenfaldende er de smukke, store og rød-grønne 
blomsterstande, der som hos alle andre Koraltræsfamilen, 
sidder for enden af grenene. I England blev Dværg Korlabusken 
allerede i det 18. århundrede dyrket med held i drivhus. 
Beretninger fra datiden fortæller, at krukkeplanten kunne blive 
meget gammel.  

Oprindelse: 
Hjemmehørende, ja, sågar endemisk, er planten i nærheden af 
Queenstown i den østlige del af Sydafrika - også kaldet 
Tambukieland. Heraf er det engelske navn “Thambukie Thorn 
Shrub” også afledt. 

Formering: 
Formering af de fleste vækster fra Koraltræs familien er 
normalt ret ukompliceret. Frøene fra Dværg Koralbusken er 
rødbrune og er tydeligt mindre end frøene fra andre vækster i 
Koraltræs familien. Såning og spiring er muligt hele året indendørs. Frøene lægges i blød i rumvarmt 
vand natten over. Derefter lægges de i en dybde af 1 cm i den fugtige såjord. Ved en temperatur på 
mellem 20° og 25° C spirer frøene allerede efter 2 til 4 uger. 

Placering / lys: 
Ideelt for en rig blomstring er en solrig placering og meget varme. Fra slut april og til oktober vil det også 
kunne fungere med dyrkning i det fri op ad en sydvendt væg. 

Gødning, vanding og pleje: 
Pasningen af de fleste vækster fra Koraltræs familien er ret enkel. Ved oppotning eller plantning i krukker 
anvendes alm. enhedsjord. Fra begyndende bladudspring vandes rigeligt, idet manglende vand fører til 
gule blade. Dog må jorden ikke være kontant våd (rødderne må ikke soppe). Krukkeplantegødning 
tilføres hver 2. til hver 3. uge. 

Overvintring: 
Om vinteren og efter løvfald kan planten holdes næsten tør. Ved overvintring i det fri skal det være på en 
overdækket placering, så Dværg Koralbuske ikke udsættes for vinterregn eller sne. En supplerende 
vinterbeskyttelse tilrådes ved kraftigere frost og ved manglende læ. Et kolddrivhus er også en mulighed.  

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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