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Ginkgo (Tempeltræ) 
(Ginkgo biloba) 

4 frø 

Værd at vide: 
Ginkgo har eksisteret i over 250 millioner år og kan som træ 
blive op til 1.000 år gammelt. Det er et viftebladstræ og er så 
at sige en mellemting mellem et løvtræ og et nåletræ.  

Det angribes ikke af ikke a sygdomme, er absolut 
modstandsdygtigt og tåler endda selv den kraftigste 
udstødningsgas i storbyer. 

Den korrekte stavemåde af navnet er omstridt. Der anvendes 
ofte følgende fire benævnelser Ginkgo eller Gingko samt Ginko 
eller Gingo, hvoraf de sidste to er absolut forkerte. Den første 
er vores foretrukne og i overensstemmelse med den latinske 
betegnelse. 

Oprindelse: 
Har været kendt i Europa siden 1750 ellers er det største 
udbredelsesområde Asien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er mulig hele året indendørs. Slib de hassenødde frø let med sandpapir og lad 
dem ligge i blød natten over i rumvarmt vand. Derefter lægges frøene på fugtigt såjord og dækkes med 
et tyndt lag heraf. Ved en temperatur på mellem 20° og 25° C følge spiringen efter 3 til 4 uger. Er det 
koldere varer det ofte dobbelt så lang tid. 

Placering / lys: 
Enhver placering er mulig. Kun unge frøplantern og unge træer skal beskyttes mod solen. 

Gødning, vanding og pleje: 
Ginkgo vokser rigtigt godt på fugtig, men alligevel godt drænende, og næringsstofrig jord. Vær 
opmærksom på en jævn vanding. De unge planteres blade bliver ellers hurtigt gullige og vil hænger slapt 
ned. Grundet dens slanke vækst sætter den kun få sidegrene. Tilbageskæring efter juni fremmer en 
tykkere vækst. 

Overvintring: 
Fra oktober / november, når Ginkgo’en skifter bladsfarve og senere smider sine blade skal der kun 
vandes ganske lidt. Træet er vinterhårdført og kun, hvis der er tale om småplanter lønner det sig med en 
vinterbeskyttelse. Ved for varm overvintring udvikler den hurtigt nye, men for svage skud. 

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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