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Amerikansk Febertræ 
(Sassafras albidum) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Det hos os sjældent forekommende Febertræ, der også kendes 
som Fennikeltræ eller Nillikekaneltræ, regnes for et af de 
skønneste træer i skovene på nordamerikas østkyst. Det 
løvfældende træ tilhører den lille slægt af laurbærtræer, det har 
duftende ved og begæres på grund af dets usædvanlige blade. 
Det bliver op til 10 meter højt og dets blade er oftest tre 
fligede og minder om figenblade. Der kan på et træ forekomme 
op til tre forskellige bladformer. Om efteråret forvandles de 
sommergrønne blade til lysende orange-røde blade. Det 
Amerikansk Febertræ henregnes til de planter der er stærkest 
involveret in fænomenet “Indian Summer” - det fænomen 
mange har set  på billeder fra Amerika med skovbryn/træer i 
deres fulde efterårspragt af grønne, brune, røde og gyldne 
nuancer. !
Oprindelse: 
Det usædvanligt smukke træ har sin oprindelse på den 
nordamerikanske østkyst. !
Formering: 
For en hurtigere spiring kan frøene stratificeres. Læg blot frøene uden plastikpose i en såbakke med sand 
og stil dette i f.eks. køleskabets fryserum i nogle dage. Derefter fordeles frøene på fugtig såjord eller 
sandholdig jord og dæk frøene med 1 cm af det samme dyrkningsmedie. Afslutningsvis trykkes såjorden 
let til og holdes let fugtig frem til begyndende spiring. Ved 10º til 18º C følger spiringen efter 2 til 8 uger. 
Der vil ofte forekomme “efternølere”.  !
Placering / lys: 
Den sommergrønne Amerikanske Febertræ kan godt lide en lys og solrige placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
Træet medregnes til de pælerodede og trives bedst i godt drænende sur jord. Det kræver meget lidt vand 
og er generelt nøjsomt. !
Overvintring: 
I de første år er en vinterbeskyttelse anbefalelsesværdig. Senere er det Amerikanske Febertræ 
tilstrækkelig vinterhårdfør. !
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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