Flagermus Blomster - Tacca chantrieri / Integrifolia
! Tacca er ikke de nemmeste at dyrke, men til gengæld får man nogen meget specielle planter !
Frøene lægges i varmt vand (ca 35-40 grader) i 24 timer. Brug en termokande eller lign til at holde
vandet lunt.
Frøene sås i potter med en god såjord der fugtes godt. Potterne placeres et sted hor de kan holdes
ved en konstant temperatur helst omkring 25-26 grader – det er vigtigt at der holdes denne varme
konstante jordtemperatur for at frøene spirer.
Frøene sås 2 mm dybt. Man kan med fordel vælge at dække frøene med et tyndt lag vermiculite som
er med til at holde på fugten.
Det er også en god ide at sætte en klar plastpose over potterne for at holde på fugten. Potterne skal
tilses dagligt, da de ikke må tørre ud. Husk at bruge lunkent vand til at vande med.
Spiring kan tage alt lige fra 1 måned til 1 år – så her gælder det om at have tålmodighed – lad være
med at smide dem ud i den tro at de ikke kommer!!!
Når de er spiret: Når planterne er store nok til at man kan håndtere dem uden at ødelægge blade og
rødder pottes de om til 10 cm. potter. Jorden skal være en god ikke for tung pottejord. Jeg anbefaler
en blanding af 50 % Beriget spaghnum, 25 % Vemiculite og 25 % Perlite. Men en god veldrænet
pottejord iblandet sand kan også bruges.
Planterne skal vandes jævnligt husk at bruge lunkent vand. Efterhånden som planterne vokser pottes
de op i større potter. Giv dem en smule gødning i vandet ved hver vanding.
Planterne elsker varme men ikke direkte sol. De bør af og til overbruses – brug evt blot en forstøver.
Når planterne bliver større danner de knolde. Disse kan deles.
HELD OG LYKKE!!!!
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