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Australsk Tetræ 
(Melaleuca alternifolia) 

400 frø 

Værd at vide: 
Australsk Tetræ lader sig på fremragende vis dyrke som 
krukkeplante hos os. Det udvikler smalle 3 til 5 cm lange blade 
og i den varme årstid mange små, hvide blomster. 

Melaleuca er blevet kendt på grund af dens æteriske olier, der 
udvindes af oliekirtlerne på undersiden af bladene. Træet er 
fuldstændigt immun overfor skadegørere og sygdomme.   

Oprindelse: 
Melaleuca alternifolia er hjemmehørende i Australien og 
Tasmanien. 

Formering: 
Såning og spiring af frøene er muligt hele året indendørs. De 
meget fine frø fordeles tyndt og jævnt på forud gennemfugtet 
såjord, hvorefter de dækkes med et ganske tyndt lag af 
såjorden. Ved 18° til 20° C spirer frøene efter 4 til 5 uger. 
Såjorden holdes løbende jævntfugtig, men ikke våd. 

Placering / lys: 
Ideelt er en varm og solrig placering - om sommeren da også i det fri på en terrasse / balkon. 

Gødning, vanding og pleje: 
Sæt planten i kalkfattig og humusrig jord med en ph-værdi på 5 til 6. Gennem vækstsæsonen skal der 
vandes rigeligt, men undgå vedvarende våd jord. Da Tetræet er ømfindtligt overfor kalk bør der anvendes 
afkalket vand eller bedst regnvand. Fra april til september tilføres den hver 14. dag krukkeplantegødning. 
Gennem beskæring bliver det buskagtigtvoksende træ lidt mere buskagtigt og lader sig kultivere i en 
passende højde. 

Overvintring: 
Planten holdes om vinteren lidt mere tør. Rodklumpen må dog ikke udtørre. Ideelt er det med et lyst og 
køligt rum ved en temperatur på mellem 8° og 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 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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