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SLIK DYRKER DU  
DITT EGET KAFFETRE!

Niels Juels gate 16,  
N-0272 Oslo
Tlf 23 13 18 50 
info@kaffe.no



…OG LITT KJÆRLIG STELL

SÅBØNNEN 
Vedlagt finner du noen kaffebønner 
som med godt stell og tålmodighet 
kan bli til et fyldig kaffetre. Disse 
bønnene skiller seg fra de du vanligvis 
ser ved at de ikke er brent, og at de 
har en pergamenthinne. Bønnene 
stammer antagelig fra bærene til et 
kaffetre i Sør-Amerika. 

Såbønnen skal du i prinsippet behan-
dle som et vanlig frø, men du kan så 
det når som helst på året. Bruk vanlig 
blomsterjord og legg bønnen med 
flatsiden ned. Dekk med ca. 1 cm jord, 
slik at det blir god kontakt mellom 
jord og bønne. La potten stå på et 
solrikt og varmt sted. 

Fra du har satt bønnen i jorden til 
den spirer tar det 8–12 uker, avhengig 
av lys og varmeforholdene. Ikke på 
langt nær alle bønner spirer, men av 
de du har fått skulle det være gode 
muligheter for å få minst en plante. 

SPIRING 
Som mange andre bønnevekster 
 utvikler kaffebønnen en stilk som blir 
ca 3–5 cm høy. Derfor vil du etter 
noen uker se at selve bønnen kommer 
til syne. 
IKKE DYTT DEN NED IGJEN! 
Ut av bønnen vil det spire to blader, og 
etterhvert vil «bønneskallet» falle av. 

VEKST 
Siden kaffetreet ikke er beregnet for 
vårt klima, vokser det ikke så fort, 
men i løpet av ca. 1 år skal planten ha 
fått flere blader og blitt ca. 15 cm høy 
– avhengig av vekstforholdene. Med 
riktig stell vil planten kunne utvikle 
kraftige, grønne blader og vokse til 
20–30 cm innen 2 år og rundt en 
meter i løpet av 4–5 år. 

STELL 
Kaffetreet er en subtropisk plante 
(temp. 18–24 °C) – og den tåler ikke 
engang antydning til frost. Potten bør 
stå lyst og lunt. Står den f. eks. inntil 
et vinterkaldt vindu, vil bladene bli 
sorte og falle av. 

For at planten skal bli tett og kraftig  
helt fra roten, bør du knipe av 
toppskuddet når den har fått 4–6 
bladpar. Da vokser det ut nye 
sideskudd lenger nede på stammen. 
Også disse skuddene kan knipes av i 
toppen etter 4–6 bladpar. 

Ditt kaffetre bør ha vanlig, god 
blomster jord. Det bør vannes jevnlig 
for ikke å tørke ut. Tilsett litt blomster-  
eller fullgjødsel en gang i blant. 
Kaffetreet setter også pris på en god 
dusj. Husk å bytte potte i takt med 
treets vekst. Etter ca 5 år bør pottens 
 diameter være minst 40 cm. 

AVLING 
Etter noen år vil treet bære blomster, 
umodne og modne bær samtidig. 
Blomstene gir en nydelig, frisk duft 
som kan minne om jasmin. 
Fra blomst via grønt bær til modent, 
rødt bær kan det ta opptil 9 måneder. 
Bærene skal først plukkes når de er 
blitt dypt røde. Disse kan du igjen så 
og få nye kaffetrær. 

Dersom du har ambisjoner om å 
dyrke kaffe til eget forbruk, har du 
enda langt igjen; for til en kilo brent, 
malt kaffe går det med ca 5.000 bær 
(8.000–10.000 bønner). Denne delen 
av virksomheten bør du nok fremdeles 
overlate til de profesjonelle kaffe-
dyrkerne i subtropiske strøk. Hobby-
dyrking av kaffe gir deg  imidlertid 
et godt innblikk i det arbeidet som 
ligger bak 1 kilo kaffe. 
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