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Tulipantræ 
(Liriodendron tulipifera) !
20 frø !!
Værd at vide: 
På grund af sine mørkegrønne, firelappede blade udskiller 
Tulipantræet sig fra alle andre træer. Bladene ser ud som om 
man har skåret spidserne af. Ligeledes kan de lysegrønne 
blomster med deres orange mitte ikk forveksles og minder, på 
grund af deres form, om tulipan- eller Magnolieblomster. Om 
efteråret skifter de iøjenfaldende bladene farve til guldgule og 
falder derefter af. !
Det smukke og hurtigt voksende træ vokser med en lige 
stamme og udvikler en symmetrisk krone. Stammens træ er let 
og robust. På det hurtigt voksende træ viser blomsterne sig om 
sommeren og efter nogle år udvikler det også kegleformede 
frugter. !
Oprindelse: 
Tulipantræet er hjemmehørende i det østlige USA. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Læg frøene nogle dage i køleskabet. Et par dage 
i fryseren vil heller ikke skade frøene. Springsprocenten vil eventuelt blive lidt bedre og desuden 
nedbrydes spirehæmmerne i kimen derved. Sæt efterfølgende frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord 
eller havejord og hold denne jævnt fugtig, men ikke våd. Spiringen begynder uregelmæssigt efter 4 til 12 
uger. !
Placering / lys: 
Såvel unge som ældre planter elsker solrige til halvskyggede placeringer. Ret hurtigt skal der tages 
stilling til den endelige placering i det fri da omplantning kun vanskeligt lader sig gøre. Det elsker et 
køligt klima. !
Gødning, vanding og pleje: 
Jorden skal være frugtbar, godt drænende og med et tykt muldlag. Let sur jord er også egnet.  !
Overvintring: 
Tulipantræet foretrække et køligt klima og er absolut frostfast. !
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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