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Amerikansk Sukkerahorn 
(Acer saccharum) 

25 frø 

Værd at vide: 
Dette smukt forgrenede træ (på engelsk kaldet Sugar Marpel) 
med dets brede krone når en højde på 10 til 15 meter. De 
første 8 til 10 år dog meget langsomt voksende. Denne Ahorn 
er også elsket på grund af de flotte efterårsfarver, der kan gå 
fra gule til orange og til dyb røde. Disse flotte farver ses dog 
kun på lettere sure jorde. 

I over 100 år har man udvundet sukkersaft af denne 
Sukkerahorn. Den bliver i den sene vinter snittet så saften klan 
løbe ud og blive opsamlet. Af denne Ahornsaft fremstilles den 
elskede Ahornsirup. Saften kan også anvendes til sukker-
fremstilling. Pr. træ tappes 60 til 150 liter saft og dette svarer 
til 15 til 30 kilo sukker. Træet er holdbart og anvendes også til 
møbler eller boligindretning. 

I haven vil den Amerikanske Sukkerahorn føle sig godt tilpas 
på en lys til solrig placering i en god næringsstofrig, let fugtig, 
men godt drænende jord. 

Oprindelse: 
Acer saccharum er hjemmehørende på hele USA´s østkyst op til Canada. Enkelt eksemplarer kan også 
findes i Florida. 

Formering: 
Såfremt “vingerne” forsat sidder på frøet kan de blot skæres af. Frøene fra Ahorn regnes til frostspirerne 
og derfor skal de stratifiseres før såning. Det betyder de skal have en længere kuldperiode. Enten kan 
frøene lægges i ens skål med sand og stilles udendørs i 2 - 3 måneder om vinteren eller de kan lægges i 
køleskabet i 5 til 7 dage. Fra såning til begyndende spiring går der 8 til 12 uger. 

Placering / lys: 
Allerede fra ungplante stadiet foretrækker træet lyse til solrige placeringer.  

Gødning, vanding og pleje: 
Ideelt er det med en let fugtig jord, men dog godt drænende. Ved en højere sphagnumandel (altså sur 
jord) træder de smukke efterårsfarve endnu mere tydeligt frem. 

Overvintring: 
Selv ungplanter er vinterhårdfører. De bør dog beskyttes mod afgnavning af dyr. Træet smider løvet om 
efteråret. 

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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