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Troldnød 
(Hamamelis virginiana L.) 

25 frø 

Værd at vide: 
Den fra Nordamerikas Atlanterhavskyst samt fra Østasien 
stammende Troldmnød fortryller om efteråret og vinteren med 
dens bladløse fremtræden med små, gule, krølleagtige 
blomster. De behageligt duftende kronblade er lange og da 
blomstringstiden ligger om vinteren, viser frugterne sig først 
om sommeren. På dens naturlige voksesteder vokser den 
vinterhårdføre Hamamelis vildt. Hos os er det en kostbar og 
langsomt voksende Have- og Parkplante. 

Troldnød kan dyrkes som et træ og bliver ca. 3 til 5 meter højt 
og vokser bredt og udfaldende. Bladene ligner dem fra 
Hasselnød. Som lægeplante og i særdeleshed i homøopatien 
finder Hamamelis virginiana anvendelse. 

Oprindelse: 
Hamamelis er hjemmehørende i Nordamerika og Østasien. 

Formering: 
I naturen springer frøene nærmest eksplosionsagtig ud af frøkapslerne og lander op til flere meter væk. I 
hjemmet kan frøene med fordel lægges i blød natten over i rumvarmt vand. Efterfølgende sættes frøene i 
en dybde af 0,5 til 1 cm i løs og fugtig havejord eller fugtig såjord. Spiringen foregår ret uensarten over 2 
til 8 uger. 

Placering / lys: 
Placeringen skal være solrig, halvskygge skader dog ikke planten, men det går ud over 
blomstringsvilligheden.  

Gødning, vanding og pleje: 
Da Troldnød vokser relativt langsomt (20 til 40 cm pr. år), kan den også i de første år dyrkes i en krukke. 
Den skal dyrkes solitært, altså enkeltvis og fritstående, idet forgreningen mere går i bredden end i 
højden. Derfor skal den også kun ganske undtagelsesvis ske en tilbageskæring. Efter efterårets løvfald 
sætter den smukke og lysende blomstringstid ind i løbet af vinteren der varer ved i perioden december til 
marts. Jorden skal være humusrig og løs. 

Overvintring: 
Planten er fuld vinterhårdfør og har ikke behov for vinterbeskytelse. 

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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