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Dværg Granatæble 
(Punica granatum nana) 

50 frø 

Værd at vide: 
Granatæbletræet hører til de ældste krukkeplanter og 
dværgformen “nana” bliver kun ca. 1 meter høj, vokser meget 
kompakt og udvikler elegante, 2 cm lange, lysegrønne blade. 
Denne sort er meget blomstringsvillig og sætter også små 
frugter. Planten er selvbestøvende.   

Oprindelse: 
Den største udbredelse har de sidste ca. 2.500 år ligget i 
Middelhavsområdet. 

Formering: 
Såning og spring er muligt hele året indendørs. Lad frøene lige 
i blød i 12 timer i rumvarmt vand og tryk dem derefter fast på 
fugtig såjord. Da det drejer sig om letspirende frø må disse 
ikke dækkes med jord. Ved jævn fugtighed og en temperatur 
på mellem 20° til 25° C spirer frøene efter 2 til 3 uger.  

Placering / lys: 
Ideelt er det med en lys og solrig placering i boligen eller i det fri. 

Gødning, vanding og pleje: 
I vækstsæsonen skal der vandes meget, dog skal vedvarende våd jord undgås. Fra marts til oktober skal 
der tilføres krukkeplantegødning hver 2. uge. Punica trives godt i almindelig enhedsjord. Blomstringstiden 
strækker sig over perioden maj til december. Kun for stærkt voksende planter bør beskæres, da det ellers 
går ud over blomstringen. 

Overvintring: 
Ved en varme overvintring forbliver Punica’en grøn og vokser videre, og der skal forsat vandes. Ved en 
køligere (temperatur på mellem 5° og 10° C) og mørk overvintring smider den bladene. I det tilfælde 
skal den holdes tør. Udplantet i haven tåler den fra det 2. år frost ned til -18° C. 

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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