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Tropisk Melontræ 
(Carica papaya) !
30 frø !!
Værd at vide: 
Dette hurtigt voksende træ egner sig fremragende til lyse og 
varme rum og det kan blive op til 2 meter højt og op til 15 år 
gammelt. På vores breddegrader blomstre og sætter det frugt 
(ofte) efter 3 til 4 år. Den kraftige stamme er ret blød i veddet 
og bladene er fler fligede.  !
Oprindelse: 
Planten er hjemmehørende i Mellem- og Sydamerika. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over og derefter 
sættes frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en jævn 
fugtighed og temperatur på ca. 25° C spirer frøene efter 3 til 4 
uger. Efter spiring holdes jorde lidt mere tør og bedst 
overbruses jorden bare. !
Placering / lys: 
Melontræet elsker lyse og solrige placeringer. Om sommeren kan den også stå på en varm og 
vindbeskyttet plads i det fri. !
Gødning, vanding og pleje: 
En jord bestående af et miks af 80% enhedsjord og 20% sand er ideelt. Vand regelmæssigt, men lad 
jorden tørre op inden ny vanding. For meget vand kan skade Papayaen og i det tilfælde får den gule 
blade og smider dem. Fra maj til oktober gødes den med krukkeplante gødning hver 14. dag. Planten 
skal stå så varmt som muligt. !
Overvintring: 
Papayaen skal overvintres ved 12° til 18° C og der skal vandes mindre. Placeringen skal være lys og 
trækfri. Om vinteren kan den også udvikle små cremfarvede blomster. En tilbageskæring af de bløde 
træagtige grene er muligt. Snittet dækkes med trækit eller voks for at grenene ikke skal udtørre. !
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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