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Macadamianød 
(Macadamia tetraphylla) 

2 frø 

Værd at vide: 
Ved tilstrækkelig plads udvikler dette 1 meter høje træ fra den 
australske regnskov en buskagtig form. Den udvikler 
mørkegrønne, aflange-ovale og læderagtige blade. Ved 
udspring er de unge grene næsten rosarøde.  

Efter nogle år viser de små og selvbestøvende blomster sig. På 
vores breddegrader blomster træet kun i sommermånederne 
og den første høst indtræffer tidligst efter 5 år.  

Oprindelse: 
Macadamianød stammer fra Øst Australien. Deraf kommer det 
ofte benyttede navn “Queenslandnød”. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Slib 
først de store og hårde frø med en fil eller sandpapir, dernæst 
skal de ligge i blød i rumvarmt vand i 24 timer. Efterfølgende 
sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken stilles varmt ved ca. 25° C og holdes jævnt fugtig. 
Efter 6 til 8 uger begynder frøene at spire. 

Placering / lys: 
Den frostfølsommme plante foretrækker en lys til solrig placering og kan også palceres i det fri om 
sommeren. 

Gødning, vanding og pleje: 
Sæt de unge planter i god kompostjord med stor vandlagringsevne (altså jord med højt indhold af ler) og 
vand meget igennem sommeren og vækstsæsonen. Jorden må ikke tørre op. Den ideelle temperatur 
ligger mellem 20° og 25° C. Ved en lavere temperatur tager planten ikke skade, men væksten bremses. I 
perioden fra april til september tilføres den krukkeplantegødning hver 4. uge.  

Overvintring: 
I vintermånederne kan temperaturen reduceres til 10° C. Vand mindre end om sommeren, men sørg for 
at jorden ikke tørre helt op.  

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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