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Abetræ / Andesgran 
(Araucaria araucana) 

Værd at vide: 
Den majestætiske solitærplante, der først fik sit indtog i Europa 
for 200 år siden, minder om en plante fra urtiden. Det 
stedsegrønne, højt opretvoksende træ er det eneste Nåletræ 
fra Andesregionen, der er vinterhårdført i Mellemeuropa. 

Siden indførelsen er det blevet en kendt og populær  krukke- 
og haveplante. Alligevel betaler man stadig en ret høje priser 
for unge eksemplarer af denne plante. 

De iøjenfaldende mørkegrønne blade er arrangeret som stive 
skæl i regelmæssige viklinger om grenene. Jo ældre de let 
hængende grene bliver jo hårdere bliver disse “skæl” og da kan 
man rigtigt stikke sig på dem (heraf det danske navn, som skal 
forståes som, at aber ikke ynder at klatre i disse træer). 

På ældre grene ses også meget iøjenfaldende ca. 12 cm store 
blomster der vokser ud fra grenspidserne. Senere når 
blomsterne modnes udvikles kæmpekogler. 

Araucaria araucana kan ikke klippes i topskuddet og den vokser også ret langsomt. 

Oprindelse: 
Araucaria araucana har sin hjemegn i Chiles Andesbjerge, hvor det også kaldes Chilensk Araucarie, 
Andesgran eller Chilegran (på dansk). 

Formering: 
Fra de store frø lykkes det normalt meget let, at fremelske smukke planter. Såning / spiring af frøene er 
muligt hele året indendørs. Frøene lægge i blød i rumvarmt vand i nogle timer. Efterfølgende sås frøene, 
på langs, på fugtig såjord og de dækkes med 2 cm heraf. Såbedet trykkes let til. Ved jævn fugtighed og 
en temperatur på 20° til 25° C går der 2 til 5 uger til begyndende spiring. 

Placering / lys: 
For at Abetræet kan udvikle sit karakteristiske udtryk har træet brug for lys fra alle sider. Kun på den 
måde kommer dets bizarre skønhed til fuldt udtryk. Den nærmest fremmedagtige Chilenske Araucaria 
med den stjerneagtige vækst skal som ung planten stå et skygget sted så alene morgen eller aftensol vil 
ramme den. I modsat fald vil dens blade/nåle blive lysegrønne eller sågar brune.   

Gødning, vanding og pleje: 
Om sommeren kræver træet meget vand. Dyrkningsjorden skal være næringsstofrig, godt drænende så 
rødderne på intet tidspunkt sopper i vand. 

Overvintring: 
Om vinteren er vandbehovet meget moderat. De unge planter bør beskyttes mod frost de første år.   

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.

Alle rettigheder forbeholdes CopyRight Tropica og Tropica-Scandi Tropica-Scandi®


