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Slangehuds-Ahorn 
(Acer rufinerve) 

20 frø 

Værd at vide: 
Dette lille træ,der har et meget malerisk udseende, stammer 
fra midt og syd Japan. Det bliver fra 3 til 7 meter højt.  Den 
vinterhårdføre Slangehuds-Ahorn kendes også under navnet 
Rustnervet eller Rødskægget Slangehuds-Ahorn. Dens 
navngivning baserer sig på den glatte grøn-hvid stribede 
stamme. Det er i særdeleshed om vinteren meget i 
øjenfaldende og pynter i enhver have. Særlig smukke er også 
de orange-røde-brune efterårsfarvede blade, der viser sig i 
september og oktober. Blomsterne er lysende violette. 

Oprindelse: 
Slangehuds-Ahornen er hjemmehørende i Japan. 

Formering: 
Frøene bruger 30-60 dage før spiringen begynder. Inden såning 
skal frøene have en frostperiode. Dette kan ske ved at lægge 
frøene i en fryser i 2-3 uger. Derefter lægges frøene i blød i 24 
timer, hvorefter de trykkes fast i fugtig såjord eller sandholdig gartnerjord. En spiringstemperatur på 20º 
C er tilstrækkelig. 

Placering / lys: 
Slangehuds-Ahorn elsker en lys til solrig plads, trives dog også ganske godt i halvskygge. De 
hurtigtvoksende småplanter bør dog ikke sættes direkte ud i brændende sol. 

Gødning, vanding og pleje: 
Den dyrkningsnemme Slangehuds-Ahorn udvikler kun rødder i jordoverfladen og foretrækker frisk jord, 
der skal være let sur og humusrig. Den foretrækker en jævn fugtighed. 

Overvintring: 
Løvfaldet sker i det sene efterår og træet kan overvintre problemløst selv på en ubeskyttet plads. Planten 
er fuldt frostresistent og overlever temperaturer på under -25º 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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