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Drageblodstræ 
(Dracaena draco) 
 
6 frø 
 
 
Værd at vide:  
Drageblodstræet dyrkes som en stedsegrøn potte- og 
krukkeplante, der på grund af dets robuste egenskaber og 
minimale behov for pleje er meget skattet. 
 
Oprindelse:  
Fremfor alle andre står “El drago” nok som det mest berømte 
Drageblodstræ overhovedet. Det er det ældste (ca. 1.000 år) 
og det højeste (ca. 18 meter) drageblodstræ der findes. Det 
står i den ca. 24.000 indbygger store by Icod de los Vinos på 
Tenerife.  
 
Formering: 
Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Lad de ærte store 
frø stå i blød i rumvarmt vand natten over og sæt dem derefter 
i fugtig såjord i 0,5 cm dybde. Ved en temperatur på 20º til 
25º C viser de første spirer sig efter 4 til 5 uger. 
 
Placering / lys:  
Drageblodstræet vokser ganske vist langsomt, alligevel udvikler det sig bedst på en solrig og varm plads. 
Fra midt maj til slut september er en placering i det fri også muligt. 
 
Gødning, vanding og pleje:  
Drageblodstræet trives i godt enhedsjord og behøver regelmæssig fugtighed, men det tåler ikke 
vedvarende våd jord. For lang tørkeperiode giver brune blade og for våd jord fører til råd i roden. Fra 
april til oktober skal planten have krukkeplantegødning hver 3. uge. Kun for store træer skal stammen 
skæres tilbage. Derved vil hvilende “øjne” vågne og vokse ud fra den tilbageværende del af stammen. 
 
Overvintring:  
Temperaturen må ikke komme under 8º C. Ældre planter tåler dog kortvarig kulde. Vand nøjagtigt som i 
løbet af den øvrige del af året. Pas på med for tør luft og spindemider. 
 
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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