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New Zealandsk Juletræ 
(Metrosideros excelsa syn. M. tomentosa) 

400 frø 

Værd at vide: 
Metrosideros, som er en herlige krukkeplante, bliver også kaldt 
“Pohutukawa” (Jerntræs træ) af Maorierne. Den bærer 
læderagtige og stedsegrønne blade og er fra midt maj besat 
med mange, mest røde, blomster, der i skønhed nærmer sig 
den australske Eucalyptus. Grenene fordeler sig på en relativ 
kort stamme. De træagtige skud har en brunrød farve. 

Oprindelse: 
Metrosideros er hjemmehørende i det sydlige del af Stillehavet 
og New Zealand. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Fordel 
de fine frø på fugtig såjord. Dæk herefeter frøene med et tyndt 
lag af såjorden og hold det hele jævnt fugtigt. Såbakken stilles 
varmt ved en temperatur på mellem 20° og 22° C. Frøene 
spirer mellem 4 og 8 uger. 

Placering / lys: 
Lyse og solrige placeringer er ideelle. Planten kan dog også vokse på skyggede placeringer. 

Gødning, vanding og pleje: 
“Pohutukawa” bør plantes i godt drænende jord og skal holdes jævn fugtig. Så snart der ikke længere er 
fare for frost kan den placeres i det fri. Fra april til oktober skal den tilføres krukkeplantegødning hver 10. 
hver 14. dag. Den forgrener sig også uden tilbageskæring. De første blomster viser sig fra det 4. eller det 
5. år. Da det New Zealandske Juletræ er en meget attraktiv og robust krukkeplante synes ventetiden til 
den første blomstring måske slet ikke så lang endda. 

Overvintring: 
Vælg en lys placering for vinteren med en temperatur på mellem 5° og 12° C. Planten er fuldstændig 
immun overfor skadedyr. 

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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