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Bjerg Mammut 
(Sequoiadendron gigantea) !
50 frø !!
Værd at vide: 
Bjerg Mammutten er jordens største levende væsen. 
Volumemæssigt er det større end blåhvalen. Bjerg Mammutten 
eksisterede før istiden og er dermed også ældre end Rocky 
Mountains. Kapslerne med Bjerg Mammut frøene frigives først 
efter stor varme påvirkning. I Sequoia National Park i 
Californien finder man det ca. 2.500 år gamle og levende 
Mammut-træ “General Sherman”. !
Oprindelse: 
Træet er før alt andet hjemmehørende i Syd Californien.  !
Formering: 
Såning og spiring er muligt hele året indendørs. Læg først 
frøene i køleskab ved 6º til 8º C i 8 til 10 dage. Derefter 
lægges frøene i blød i rumvarmt vand i 1 til 2 dage. Herefter 
trykkes frøene let i fugtig såjord. Da det drejer sig om en let 
spirende plante skal frøene ikke dækkes. Spiringstiden strækker 
sig over 4 til 7 uger. !
Placering / lys: 
Som ungplante indtil det 3. leveår skal Mammutten holdes i en potte. Ved udplantning i haven skal den 
det første vinterbeskyttes ved afdækning nederst med f.eks. løv og kviste. Træet kan også holdes som 
potteplante henholdsvis Bonsai kultur, hvad der naturligvis begrænser den fremtidige vækst betragteligt. !
Gødning, vanding og pleje: 
Træet har brug for en fugtig og næringsstofrig jord. En mulighed er også sandholdig lerjord. Vand træet 
som ungplante henholdsvis potteplante regelmæssigt. Bedst er det med ugentlige vandinger. Om vinteren 
bør den ikke stå i nærheden af radiatorer på grund af den meget tørre luft. !
Overvintring: 
Fra det 3. år er Bjerg Mammutten absolut vinterhårdfør. !
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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