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Urtids Mammut 
(Metasequoia glyptostroboides) !
100 frø !!
Værd at vide: 
Urtids Mammutten regnes for et levende fossil. Først i 1944 i 
Kina blev træet genopdaget. Det lysende friske grønne løv og 
efterårsfarverne gør at denne sumpcypres til et elsket prydtræ. 
I Europa er træet vinterfast og skadesfri ved temperaturer til 
under -30° C. !
Oprindelse: 
Den nordlige halvkugle. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
lægges i køleskab i ca. 10 dage, hvorefter de fordeles på fugtig 
såjord. Frøene dækkes med et tyndt lag såjord. Ved jævn 
fugtighed og en temperatur omkring 20° C spirer de første frø 
efter 3 til 6 uger. !
Placering / lys: 
Urtids Mammutten kan stå i skygge til en solrig placering. For en ideel trivsel har den brug for en fri 
placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Træet behøver fugtig og næringsstofrig jord og kan allerede første år plantes ud. Som ung plante vokser 
den meget hurtigt og kan vokse op til en meter pr. vækstsæson. Væksten forsætter helt frem til det sene 
efterår. !
Overvintring: 
Først op til vinteren ændre løvet farve til mange guldbrune nuancer og efterfølgende falder det af. De nye 
skud bryder ud fra ca. midt april det følgende forår. !
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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