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Kanonkugletræ 
(Couroupita guianensis) !
2 frø !!
Værd at vide: 
Kanonskugletræet(på engelsk Canonball Tree) stammer fra de 
tropiske regnskove i Sydamerika og regnes i troperne som en 
meget populær prydplante. Blomster og frugter ses der hele 
året igennem. Kuglerne bliver op til 6 til 7 kilo tunge og når en 
diameter svarende til et menneskehoved og der går ca. 8 
måneder før frugten er høstklar. !
De 10 cm store blomster ses direkte på grenene henholdsvis på  
stammen og sammen med pigge på op til 1 meters længde. 
Kanonkugletræet regnes derfor til kauliflori væksterne - 
stammeblomsterne (ligesom kakaotræet). Interessant er det 
også, at træet flere gange om året skifter løv. !
Forøvrigt:  
I troperne ses ofte advarselsskilte anbragt på træerne, der 
advarer mod nedfaldende kanonkugler !! (se billed). !
Oprindelse: 
Hjemmehørende er denne plante tropiske plante i Sydamerikas regnskove. !
Formering: 
De bløde frø sættes direkte i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Såbakken stilles ved en temperatur på 20° 
til 25° C. Holdes fugtig, men ikke våd. Spiringstiden er meget uensartet. Hav tålmodighed. !
Placering / lys: 
Kanonkugletræet foretrækker en beskyttet placering med fuld sol. I boligen betaler det sig med en hyppig 
overbrusning. !
Gødning, vanding og pleje: 
Jorden skal være humusrig og fugtig. Planten vokser hurtigt og udvikler glinsende, røde og behageligt 
duftende blomster. Uden et opvarmet væksthus udvikles der ingen frugter. Som krukkeplante bør den fra 
april til oktober tilføres krukkeplantegødning hver 3. uge. Væksten er træagtig og opret. Der er ikke 
meget der skal skæres tilbage. !
Overvintring: 
Som tropisk plante tåler Kanonkugletræet ingen frost eller vedvarende kulde. !
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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