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Dværg Kaffebusk 
(Coffea arabica nana) 

Værd at vide: 
Denne stedsegrønne plante bliver i potte eller krukke ca. 1,5 
meter høj. Den sætter efter omkring 3 år snehvide blomster, 
der dufter lidt ligesom vanilje. 
Dværg Kaffebusken er selvbestøvende og udvikler røde 
kaffefrugter der oftest indeholder 2 frø. 

Oprindelse: 
Kaffebuskens oprindelse er formentlig det tidligere Abessinien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene ligge i blød i rumvarmt vand i ca. 12 timer, derefter 
sættes frøene i en dybde af 0,5 cm i den fugtige såjord.  
Ved en temperatur på 22° til 25° C spirer frøene efter 3 til 4 
uger. Derefter varer det noget tid inden kimbladene kommer fri 
af frøet / bønnen. 

Placering / lys: 
En lys og luftig placeringer optimal. Om sommeren er en 
placering i det fri også en mulighed. 

Gødning, vanding og pleje: 
Som voksemedien egner sig bedst et miks af 3/4 humusholdig jord og 1/4 sand. Jorden holdes jævnt 
fugtig, men undgå vedvarende våd jord. Fra april til september skal den forsynes med gødning hver 3. 
uge. 

Overvintring: 
Fra oktober skal der ikke gødes mere, således træet kan modne af. Vand sparsomt om vinteren, men 
rodklumpen må ikke udtørre. I særdeleshed i opvarmede rum skal bladene overbruses med blødt- eller 
kalkfrit vand (regnvand), så bladrandene ikke tørre ud og bliver brune. Temperaturen bør ikke komme 
under 15° 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 såbakken med lysgennemtrængeligt folie eller glas. For at undgå skimmel på dyrkningsmediet skal 

der hver 2. til hver 3. dag ske en kort udluftning ved fjernelse af såbakkens 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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