AFRIKANSK TRÆ FUCHSIA - SCHOTIA BRACHYPETALA

OM PLANTEN

Afrikansk træ fuchsia eller Afrikansk valnød stammer fra det sydlige Afrika og det er et smukt
mellemstort træ med en tæt forgrening og afrundet krone, det har nogle fantastiske flotte røde
blomster. Det kan blive mellem 11 til 16 meter, men herhjemme bliver det noget mindre, omkring
5 – 6 meter da det er et koldere klima og hvis det dyrkes i krukke så skal man nok regne med det
bliver omkring 2 -3 meter. Barken er ru og brunlig. Bladene er rødlige (bronzefarvet), de bliver med
tiden lysegrøn og senere skinnende mørkegrønne. Hvis det holdes frostfrit er det stedsegrønt ellers
det er et løvfældende træ, som blomster i det tidlige forår, lige efter løvspring. Da blomsterne
indeholder meget nektar vil det tiltrække bier og lign. insekter.
Frøene er spiselige efter de er blevet ristet, de har et højt indhold af kulhydrat, men et lavt indhold
af fedt og protein.

Pasning og placering
Afrikansk træ fuchsia plantes på et solrigt sted og ynder en god sandet muldjord og vandes rigeligt
om sommeren. (ved mangel på vand taber træet sine blade) og gødes i vækstsæsonen. Det kan tåle
ned til -5° men som ungt træ bør det beskyttes mod frosten. Man kan også plante det i en krukke
(så kan det placeres i udestuen om vinteren)
Formering af frø eller stiklinger
Det er forholdsvis nemt at formere ved frø. Man kan med fordel så om foråret i en god veldrænet
pottemuld og anbringes på et varmt sted og holdes fugtigt. For at øge spirings evnen kan man bruge
Superthrive og dette kan også bruges til stikkelformering.
Ved formering af stiklinger skal man tage dem når træet ikke er i vækst dvs. fra december til
februar.
Stiklerne sættes i veldrænet sandet muldjord et køligt sted, holdes fugtig, men ikke våd.
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