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Pandanus fra Ny Guinea 
(Pandanus papuanus) 

Værd at vide: 
Dens særlige kendetegn er de mange lange trærødder og den 
udhængende, brede krone. De lange, smalle og sværdformede 
blade ses af og til med let tornede kanter. De lysende grønne 
blade kan ved bladbasis være drejet spiralformet op til 3 
gange. Endnu mere imponerende er de høje og glatte træ- 
henholdsvis luftrødder. Også de lyser op i forskellige farvetoner 
- fra beige over nøddefarvet til mørkebrune - og de er virkeligt 
meget smidige. Vi har opdaget den nok smukkeste art blandt 
skruetræerne syd for Sydney. I Australasien støder man oftere 
på træet på grund af det varmere klima. Træet blomstre med 
meget dekorative hvide blomster.   

Oprindelse: 
Det vidunderlige, stedsegrønne, meget imponerende og 
alligevel graciøse skruetræ stammer fra den næststørste ø i 
verdenen, nemlig Ny Guinea. 

Formering: 
De meget store frø har brug frø en forbehandling. De sættes i 
blød i rumvarmt vand i 2 til 3 dage. Vandet skiftes et par gange undervejs. Såning / spiring er ret nem og 
kan foretages hele året i varme omgivelser i et varmt væksthus. Såmediet skal være sandholdigt. Frem 
til spiring skal skal såbakken holdes jævnt fugtig og stilles varmt.Efter spiring, der ofte indtræffer efter 4 
til 6 uger, skal frøplanterne stillet på en skygget placering.   

Placering / lys: 
Igennem sommermånederne kan Pandanus papuanus stilles på en beskyttet plads i et fri eller kan den 
placeres indendørs hele året i stuen, i et væksthus eller i en vinterhave. Den ideelle placering er 
halvskygget til solrig.   

Gødning, vanding og pleje: 
Den i varme omgivelser meget hurtigt voksende plante lader sig nemt, hos os, dyrke i krukker eller store 
potter. Jorden kan være fugtigt, men skal være godt drænende. Det er vigtigt, at vandingsvandet er 
kalkfattigt. Bedst give Skruetræet regnvand eller i mangel af dette da kogt og afkølet vand. 
Vandingsvandet kan også afkalkes til en vis grad med et filteranlæg eller med en afkalker der installeres 
på ens vandforsyning.   

Overvintring: 
Skruetræet tåler ikke frost og en frostfri og lys overvintringsplads er nødvendig. 

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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