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Libanon Ceder 
(Cedrus libani) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Det stedsegrønne, næsten uddøde træ er en del af Libanons 
nationalvåben og pryder også dets flag. Den kan nå en alder 
på næsten 900 år og en højde på 25 til 30 meter. !
Iøjenfaldende er den flade krone hos ældre træer. Den ældste 
Libanons Ceder i Tyskland står i Weinheim slotspark og blev 
der plantet omkring år 1710. Cedertræ angribes ikke af 
insekter og dufter meget behageligt i årtier. !
Oprindelse: 
Cedrus libani har sin oprindelse i Libanon, men også i Tyrkiet 
findes større samlinger af denne art. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i 1 til 2 dage i rumvarmt 
vand. Sæt efterfølgende frøene i fugtig såjord eller løs sandholdig jord. Frøene spirer meget uensartet 
efter 3 til 12 uger. !
Placering / lys: 
Planten har behov for meget lys, sol og varme. En næringsstofrig og godt drænende jord hører også til, 
for at opnå en sund vækst. Unge træer har en smal, opret vækst og den udvikler mørkegrønne nåle med 
en længde på op til 4 cm. !
Gødning, vanding og pleje: 
Cederen bliver, på grund af dens usædvanlige form og dens voksevillighed, meget værdsat. Fra dens 
andet år kan den tilføres nåletræsgødning. Gødes i perioden start maj til slut oktober. !
Overvintring: 
Libanon Ceder’en er kun vinterfast i de milde Mellemeuropæiske lande. Dyrkes den på vores 
breddegrader og skal den holdes som krukkeplante og tages ind for overvintring. Placeres lyst, køligt og 
vandes moderat. Skal den vokse i det fri skal den vinterbeskyttes mod frost og vind. !
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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