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Olietræ 
(Olea europea) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Olietræet har været kendt i omkring 6.000 år og regnes til de 
ældste kulturplanter. Den har aflange, glatte, blå-olivengrønne 
blade og får gule blomster. Den kan dyrkes dels som busk og 
dels som træ. Den vokser meget langsomt og udmærker sig 
ved dens robusthed. Olietræet bliver mange hundrede år 
gammelt og får over tid den snørklede facon. !
Oprindelse: 
Formentlig stammer Olietræet fra den østlige del af 
middelhavsområdet. !
Formering: 
Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Rids de ekstremt 
hårde frø med en fil eller sandpapir. Lad dem derefter ligge i 
blød i rumvarmt vand i 24 timer. Derefter sættes frøene i 
dybde af 1 cm i fugtig såjord, der holdes jævnt fugtig og 
placeres et meget varmt sted. Spiringen begynder efter 4 til 12 
uger.  !
Placering / lys: 
Som alle middelhavsplanter elsker Olietræet en varm og meget 
lys til solrig plads - også i det fri. !
Gødning, vanding og pleje: 
Planten tåler meget tørke og er dermed ikke afhængig af 
jævnlig vanding. Desforuden ødelægger vedvarende våd jord 
rødderne. Lad derfor roligt jordklumpen tørre op en gang 
imellem. Fra marts til slut august skal den hver 14. dag tilføres 
krukkeplantegødning. Ved hyppig beskæring bliver olietræet 
meget tæt da dets vækst naturligt er meget sparsom. !
Overvintring: 
Ideel er en lys og kølig plads og mellem 5º og 10º C. Er der for 
mørkt, kan den tabe alle blade. I så fald må den skæres tilbage 
og så vil den bryde igen det kommende forår. Vand sparsomt. 
Olietræet tåler frost ned til 12º C på dets overjordiske dele. 
Rodklumpen må ikke gennemfryse og skal beskyttes med f.eks. 
tørv eller kokosmåtter. !
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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