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Hjertetræ 
(Cercidiphyllum japonicum) !
200 frø !!
Værd at vide: 
Den sommer grønne busk / træ med sine hjerteforme blade er 
forbundet til Magnolievæksterne. Frem for alt er planten 
skattet på grund af løvets farvevekslen. Efter bladenes 
udspring er de rødlige, så mørkegrønne og om efteråret skifter 
de til gul-rosa, orange og mange rødlige nuancer. Blomsterne 
dufter også bemærkelsesværdigt - som honningkage. Holdes 
den i krukker bliver den op til 1,8 meter høj og udplantet i det 
fri op til 3,5 meter høj. !
Oprindelse: 
Hjertetræet har sin oprindelse i Kina og Japan. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Læg 
frøene i køleskab i 1 uge og fordel dem derefter jævnt fordelt 
på fugtig såjord og dæk frøene med et tyndt lag af såjorden. 
Ved jævn fugtighed og en temperatur på mellem 20° til 22° C 
spirer frøene efter 2 til 4 uger.  !
Placering / lys: 
Bedst med en halvskygget til fuld sol placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Hjertetræet foretrækker en fugtig, næringsstofrig og godt drænende jord. I dens pasning er den ikke 
krævende.  !
Overvintring: 
Planten er fuldstændig vinterfast. Selv de nye blade, der får nattefrost om foråret, bliver ikke beskadiget. 
Kun som ungplante skal den have lidt opmærksomhed. Gødes fra april til slut august hver 4. uge med 
krukkeplantegødning. Ved kultivering i krukker vandes regelmæssigt. !
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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