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Rødahorn 
(Acer rubrum) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Dette underskønne løvtræ bliver på sin hjemegn stolte 30 
meter højt. Her i Europa bliver det 10 til 15 meter højt og er 
ret hurtigt voksende. Dette træ er med sin iøjenfaldende 
efterårsfarver, der er lysende orange-røde til ildrøde, en 
væsentlig del af begrebet “Indian Sommer”. !
De små blade er ca. 10 cm brede og 3 til 5 lappet. Bladet 
pryder det Canadiske flag og siden 1964 har Rødahornen været 
USA delstaten Rhode Island’s vartegn. Allerede som ungplante 
blomster den og sætter ved løvudspring i marts klaser af røde 
blomster, der kan ses frem til slut juni. !
Oprindelse: 
Dens hjemegen er hele det østlige Nordamerika, men kan dog 
findes helt ned til Florida. !
Formering: 
Før spiring har frøene brug for en frostperiode. For at give frøene denne frostperioden kan de lægges i en 
fryseboks i 2 til 3 uger. Derefter lægges frøene i blød i 24 timer og efterfølgende trykkes de fast i fugtig 
såjord eller sandholdig havejord. En spiringstemperatur på 20° C er tilstrækkelig. Spiringen følger efter 
30 til 60 dage. !
Placering / lys: 
Rødahorn elsker lyse til solrige placeringer. Selv de unge frøplanter vokser hurtigt og efter kort tid er de 
30 cm høje. !
Gødning, vanding og pleje: 
Rødahorn er tilpasningsdygtig og tåler lige så godt kortvarig udtørring som kortvarig vedvarende våd 
jord. Ideelt er lidt sur jord. Den udvikler et meget fladt rodnet og selv ved store træer går det kun 35 cm 
i dybden, men til gengæld meget forgrenet.  !
Overvintring: 
Bladene skifter farve i efteråret til den skønneste og lyseste farveschattering og falder først af meget 
sent. Træet er fuldt vinterhårdført og overlever temperaturer på under 42° C. !
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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