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Joshuatræ 
(Yucca brevifolia) 

10 frø 

Værd at vide: 
Joshuatræet henregnes til palmeliljerne og er gennem utallige 
Westernfilm kendt af de fleste mennesker. Dens nuværende 
navn, som har planten fået af mormonerne, minder en om den 
hebræiske fører der strækker sine arme mod himlen. 

Yucca brevifolia vokser meget langsomt og tåler også lave 
temperaturer. På særligt beskyttede placeringer kan planten 
også overvintres i det fri i milde vintre. 

Oprindelse: 
Dens naturlige voksested ligger i den nordamerikanske Majove-
ørken. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. En 
forbehandling af frøene er ikke nødvendig. Strø frøene ud på 
fugtig såjord og dæk herefter frøene med et lag (0,5 - 1 cm) af 
såjorden. Såbakken stilles nu varmt. Ved ca. 20° til 22° C følger spiringen efter 2 til 3 uger - i enkelte 
tilfælde kan der dog gå op til 6 til 7 uger inden begyndende spiring. 

Placering / lys: 
En varm og solrig placering er ideelle omgivelser for en artstypisk vækst. Hænger bladene nedad, er 
placeringen for mørk. 

Gødning, vanding og pleje: 
Joshutræet skal have en jævn fugtighed hele tiden så det skal vandes regelmæssigt. Vand lidt mindre når 
planterne er unge og undgå træk til de unge planter. En kortvarig “tørke” skader dog ikke et ældre træ. 
Jordblandingen skal være næringsstofrig og må gerne også indeholde lerjord og sand. Træet tildeles 
krukkeplantegødning hver 2. til hver 3. uge i perioden april til september. 

Overvintring: 
Stil Joshua træet så lyst som muligt og ved en temperatur på mellem 5° og 20° C. Vand kun sparsomt. 
De gamle blade dør hen fra neden af og afdækker en stamme. 

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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