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Granatæbletræ -  
gult blomstrende 
(Punica granatum flavescens) 

25 frø 

Værd at vide: 
Dette granatæbletræ er for liebhavere en usædvanlig sort med 
dets herligt forfriskende gule blomster, et smukt træ at skue, 
der samtidigt er meget sjældent at støde på. Den gule variant 
har en lidt mindre kraftig vækst end den røde variant. De åbne 
blomster med deres utallige blomsterblade minder med deres 
tæthed om nelliker. Dyrkning og pleje af det gult blomstrende 
Granatæble er problemløs og det kan samtidigt overvintres 
både lyst og mørkt. 

Granatæbletræet regnes til de ældste kulturplanter og også til 
de ældste krukkeplanter. Det galt som den største pryd, at eje 
et Punica granatum. Derfor findes der i dag stadig i Botaniske 
Haver eksemplarer der er langt over hundrede år. Det vokser 
opret og meget forgrenet. Blkiver i naturen 2 til 5 meter højt. 

Oprindelse: 
Dets oprindelige hjemegn findes Punica i Persien, i vore dage findes det overalt i det Sydeuropæiske 
område. 

Formering: 
De hårde frø lægges i blød i rumvarmt vand natten over. Efterfølgende strøs de ud på fugtig såjord og 
trykkes let an. Ved en temperatur på mellem 20º og 25º C spirer frøene efter 2 til 4 uger. 

Placering / lys: 
Da træet næsten altid dyrkes i krukker bliver det typisk 1,8 til 2,0 meter højt skal der helst være meget 
lyst, hvor det placeres i boligen, men dog beskyttet mod brændende sol. Gennem sommeren er en 
placering i det fri naturligvis og ideelt en mulighed. 

Gødning, vanding og pleje: 
Kravene til jorden er beskedne. Som vokse medie er enhedsjord tilstrækkelig. Gennem vækstsæsonen 
skal træet vandes meget og hver 3. til hver 4. uge tildeles det krukkeplantegødning. Ved frugtudvikling er 
tildeling af gødning hver uge nødvendig. Træet er selvbestøvende og er tydeligere mere voksevilligt end 
dværgsorten (Punica granatum nana). Bladene er for det mest lysegrønne og smalle og de smukke gule 
blomster har en ret lang holdbarhed. 

Overvintring: 
Granatæbletræet bør overvintres på en kølig plads. En temperatur på 4º til 10º C er ideelt. Gennem 
denne fase smider træet løvet. Derfor skal der også vandes mindre. Tilbageskæring af tynde og tørre 
grene er altid fornuftigt. Overvintres træet varmt, forbliver træet grønt, vokser videre og har derfor 
behov for oftere vanding. 

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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