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Jordbærtræ 
(Arbutus unedo) 

100 frø 

Værd at vide: 
Denne sydeuropæiske plante med dens hårde løv er en særlig 
attraktiv krukkeplante, fordi man kan se såvel de stedsegrønne 
blade, knopperne, blomsterne og dets frugter samtidigt. 

Den bærlignende frugt på størrelse med et kirsebær modner på 
1 til 2 år. De ny knopper og blomsterne lyser op mellem de 
ældre kraftige grønne blade. 

Af det dyrebare træ blev der tidligere fremstillet vævestole (til 
vævning af stoffer). I sydfrankrig blandes træ fra Arbutus med 
steneg som et værdifuldt brændsel. I Portugal laves der 
brændevin (Medronho) af frugterne. I Tyskland opdagedes 
træet første gang i 1750 i Stuttgart Slotshave. 

Oprindelse: 
Jordbærtræet har sin oprindelse i Middelhavsregionen. 

Formering: 
Formering af jordbærtræet er ganske langvarig og frem til spiring kan det tage indtil 3 måneder. De fine 
frø fordeles på fugtig såjord og dækkes med et ganske tyndt lag heraf, hvorefter det trykke let fast. 
Såbakken holdes jævnt fugtig og stilles varmt. Senere når småplanterne skal prikles kan det anbefales, 
at anvende et rodningshormon (kontakt os gerne for nærmere info). 

Placering / lys: 
Placeringen af Jordbærtræet skal være lys og solrig. 

Gødning, vanding og pleje: 
Unge planter har ubetinget brug for sur jord (pH værdi mellem 4 og 6). Ældre planter er mere tolerante 
og kan også trives i kalkstens jord. Arbutus unedo brydder sig ikke om tør luft. Det er også følsomt 
overfor tørke og meget vand / våd jord. Derfor skal rodklumpen holdes jævnt og let fugtig. 
Vandingsvandet bør være regnvand eller afkalket vand. Da Jordbærtræet ikke forgrener sig særligt let 
skal det beskæres flere gange i de først år. Ældre planter skal derefter udvikle sig frit. 

Overvintring: 
Da træet også blomstre om vinteren skal det absolut placeres så lyst som muligt. Ved for mørk placering 
falder blomstrene af og derved kommer der ikke frugter der. Vand kun sporadisk. Overbrus nu og da 
planten med regnvand eller afkalket vand. Den ideelle temperatur bør ligge på minimum 5° C og maks 
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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