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Tropisk Sukkeræble 
(Annona cherimola) 

10 frø 

Værd at vide: 
Annona cherimola fra det tropiske Sydamerika regnes til de 
ædleste og mest smagfulde frugter naturen kan byde på. Den 
er et sandt smagscocktail. Frugterne har form som et 
hjerteformet æble og dens frugtkød er cremet - løst. 

Planten selv falder en i øjenene i kraft af dens store og lysende 
grønne blade. I vinterhaven eller væksthuset er det også 
muligt hos os få modne frugter. 

Oprindelse: 
Hovedudbredelses- og dyrkningsområdet ligger i peru og 
Equador. 

Formering: 
Frøene kan uden forbehandling sættes i en dybde af 2 cm i 
fugtig såjord. Ved 22° til 25° C sætter spiringen ind efter ca. 3 
til 4 uger. 

Placering / lys: 
Annona elsker solrige og vindbeskyttede placeringer. Krukken eller potte den skal dyrkes i skal hellere 
være bred end høj da Sukkeræblet hører til de planter der udvikler flade rodnet. 

Gødning, vanding og pleje: 
Det er vigtigt, at frøplanterne plantes over i en godt drænende og sandet jord med kun en lille andel af 
sphagnum. Jordklumpen må ikke tørre op og alligevel må den heller ikke være vedvarende våd. Planten 
har et fladt rodnet og derfor er et rigtigt jordmiks vigtigt. Sukkeræblet kan tilbringe sommeren i det fri. 
Da planten også kan udvikle modne frugter hos os, er en kunstig bestøvning anbefalelsesværdig. Fra 
september skal plantes tages ind (såfremt man ønsker modne frugter) eller den skal have en placering 
med en temperatur på mindst 17° til 22° C indtil frugthøsten sætter ind. Gennem vækstsæsonen har 
planten behov for krukkeplantegødning hver 14. dag. 

Overvintring: 
Bliver planten kun holdt til prydformål skal den først tages ind når temperaturen når ned på 4° til 6° C. Et 
delvist lyst rum med god beluftning er et ideelt vinteropbevaringssted. Om vinteren skal jorden først 
tørre op før fornyet vanding. Temperaturen bør ikke komme under 5° 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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