Palo di bonchi
Palo di bonchi is een zeldzame boom op
Aruba. Je ziet de ‘Palo di bonchi’ niet
zoveel maar er staan er in ieder geval 3
in het parkje rond de Casibari Rock
Formation. Dit is een toeristisch plekje
met een mooi uitzicht over Aruba. Langs
een stenen trap kan je de rotsformatie
op. In het parkje staan de bomen die we
allemaal kennen, Wayaca, Kwihi, Palo di
druif, Watapana, Cadushi en nog meer.
Het is er lekker rustig om te wandelen.
Palo di bonchi heeft een Latijnse naam: ‘Erythrina velutina’ en als je het onder de Latijnse
naam zoekt op het Internet dan vind je meer tekst en foto’s.
De boom is voor een langere tijd van het jaar helemaal kaal. Het heeft een dikke stam en
is groot. Het ziet er zeer stevig uit.
Als de plant bloeit zien we trosjes mooie rode of oranje bloemen en dan komen ook de
groene bladeren. Dat gebeurt in het begin van het jaar, februari, maart en april. De
bloemen gaan ‘s morgens open en bloeien 2 dagen. Op de eerste dag geeft de bloem een
nectar waar de
Blenchi graag van
snoept.
Na de bloei vormt de
boom bruine boontjes
van ongeveer 13 cm
waarin rode zaden
zitten. De zaden zijn
ongeveer 1,5 cm
groot. Als je de zaden
in een potje met
aarde plant, komen
de nieuwe plantjes
heel snel uit. Ze
hebben er zin. Je kan

ze een tijdje in de pot houden maar
daarna gaan de plantjes in de grond.
De Palo di bonchi groeit heel hard en
kan hoog de lucht in.
Deze boom komt in Zuid Amerika
voor en is naar het Caribisch gebied
gebracht. De Palo di bonchi’ komt ook
op Curaçao en Bonaire voor.
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