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Bonsai - Dværg Granatæble 
(Punica granatum nana) (indendørs bonsai) !
50 frø !!
Ved formering af bonsai ligger den store chance deri, at man 
fra starten kan påvirke form og facon på træet. Det varer 
ganske vist længere at få et træ, når man starter med et frø. 
Til gengæld får man et tættere træ, når man lader det vokse til 
i en bonsaiskål end, hvis man tog træet i en skov. !
Værd at vide: 
Granatæbletræet hører til de ældste krukkeplanter. !
Oprindelse: 
Den største udbredelse har de sidste ca. 2.500 år været hele 
Middelhavsområdet. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene ligge i blød i rumvarmt vand i ca. 12 timer og tryk dem 
derefter fast på fugtig såjord. Da det drejer sig om en let 
spirende plante må frøene ikke dækkes til med såjord. Ved jævn 
fugtighed og varme på mellem 20° til 25° C spirer frøene efter 2 til 3 uger. !
Placering / lys: 
Ideelt er en lys og solrig placering i boligen eller i det fri. !
Gødning og vanding: 
Vand rigeligt gennem vækstfasen, men lad jorden tørre let op inden den næste vanding foretages. Om 
vinteren vandes mindre, dog uden at jordklumpen må tørre ud. Fra slut marts til oktober skal planten 
hver 14. dag tilføres flydende bonsai-gødning. !
Beskæring: 
Så snart nye skud har udviklet 8 til 10 bladpar kan man altid og hele året igennem foretage en 
tilbageskæring til 2 til 3 bladpar. Skud der vokser inderst skal fjernes helt for at få en tydelig krone. Skal 
Dværg Granatæblet blomstre, skal den sidste beskæring ikke ske senere end i april. !
Jord: 
Brug ved ompotning og efter formeringen et miks af henholdsvis 1/3 enhedsjord, 1/3 sphagnum og 1/3 
sand.
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