Pasningsvejledning

En god start for din tropiske åkande
Tropiske åkander har brug for så mange timer med direkte sol som muligt.
Minimum seks timer. Der til kommer behovet for varme, som nemt opfyldes
i et drivhus eller en lys vinterhave. Når den er ved at begynde sin vækstfase
skal vandtemperaturen være minimum 20 grader om dagen, og må ikke
falde til under 15 grader om natten. Vandtemperaturen kan godt nærme sig
40 grader uden planten tager skade. Senere på sæsonen er den mindre
følsom over for køligere forhold. Under et mildt efterår kan man nyde synet
af både blomster og nye knopper i sin trope-åkande til ind i oktober måned.

Placering
Har du købt din åkande i en potte, skal du blot lade den blive i potten det
første år. Den nødvendige næring til første sæson er tilført. Du skal kun skal
bekymre dig om at placere den rigtigt i drivhus eller vinterhave.
Her vil en stor vandtæt stentøjskrukke være ideel. Diameteren skal være minimum 40 centimeter. Alternativt kan en
sort murerbalje også bruges. Den fremstår smuk med den sorte farve op mod de grønne blade og skarpe blå
blomster, som åkanden villigt producerer i det lune vand. Afstanden mellem planten og vandoverfladen må højst
være 30 centimeter. Bedst er 10-15 centimeter. Jo nærmere overfladen jo mere lys og varme, som din tropeåkande
elsker!

Plantning
Skal du selv plante din åkande, skal den have en potte på minimum to liter. Du kan købe speciel åkandeler, eller blot
bruge jord eller ler fra haven. Det må ikke indeholde spagnum eller kompost. Det vil rådne og ødelægge åkanden.
Overdæk roden med en centimeter jord og lad vækstspidsen stikke op. Læg evt. en lille flad sten hen over for at
holde på roden. Tryk 2-3 gødningstabletter til vandplanter ned i jorden. Drys sand eller fine akvariesten oven på, så
jorden ikke hvirvler op, når du placerer potten i vandet

Overvintring
Du kan vælge at betragte din tropiske åkande, som en enårig sommerblomst, der får lov at gå ud, når
frosten kommer. Det nænner de færreste dog, da man nemt får et særligt forhold til den skønne
vandplante. Står den i en opvarmet vinterhave, kan du placere en akvarieopvarmer i vandet, så
vandtemperaturen er mindst 20 grader. Du kan også tage den
ind i stuen og placere den i et akvarium, en stor skål i
vindueskarmen eller lave et lille indendørs vandmiljø et lyst
sted i stuen. Åkanden vil have glæde af et tilskud af kunstigt
plantelys, når du tager den ind. Den bliver dog ikke lige så flot
indendørs. Bladene bliver mindre og den opgiver som regel at
blomstre hen på vinteren. Men så snart den kommer ud i solen
og sommervarmen igen, fortsætter den hvor den slap med et
væld af gnistrende blå blomster og skønne grønne blade.
Held og lykke med din åkande!

