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Skruetræ 
(Pandanus utilis) 

5 frø 

Værd at vide: 
Pandanus er er en palmeagtig, stedsegrøn plante med smalle, 
sværformede og læderagtige blade der vokser i en skrueform 
rundt om stammen. Disse drejede blade er allerede på 
frøplantestadiet lette at genkende. På dens naturlige 
voksesteder kan den nå en højde på 10 til 15 meter. Ved 
dyrkning i potter eller krukker er eksemplarer på bare 1 meters 
højde meget sjældne og værdifulde. Træet står på dets 
rødder,der delvis er overjordiske. Ved tilstrækkelig varme 
vokser træet til en majestætisk, smuk og værdifuld solitær 
krukkeplante. 

Oprindelse: 
Skruetræet er et skovtræ hjememhørende i Afrika, Madagaskar 
og Sydasien. 

Formering: 
De ret store frø sættes i blød i rumvarmt vand i ca. 24 timer. 
Afsluttende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken holdes jævnt fugtig og sættes varmt. 
Hvordan frøene placeres i jorden er ligegyldigt, idet spirerene altid bryder i frøets svageste punkt. Af og 
til begynder spiringen allerede efter 2 til 3 uger. Står såbakken køligt kan der også gå op til 4 til 8 uger 
før begyndende spiring. Allerede når de første blade er 6 til 7 cm lange er de let drejede og får efter 
nogle uger “tænder” på siderne og bliver meget stabile. 

Placering / lys: 
Unge planter kan problemløst dyrkes i en stue, de behøver dog  kalkfattigt vand og en halvskygget til lys 
placering. Ved prikling / omplantning, når de er ca. 2 måneder gamle, skal de sættes enkeltvis i luftig 
jord. Herefter vil de også kunne tåle noget sol. 

Gødning, vanding og pleje: 
Fra april til oktober tilføres palmegødning hver 3. til hver 4. uge. Døde / visne blades kan man roligt 
fjerne med hånden. 

Overvintring: 
Skruetræet tåler ikke frost. 

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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