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Kamfertræ 
(Cinnamomum camphora syn. Laurus camphora) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Dette imponerende, stedsegrønne træ fra Laurbærtræernes 
familie stammer fra Asien. Nærmere bestemt Taiwan, Kina og 
Japan. Det blev bragt til Europa i det 17. århundrede og findes 
idag først og fremmes i Middelhavsområdet. Kamfertræet bliver 
udpræget gammelt og fra dets ved udvindes den aromatisk-
duftende Kamferolien. Denne anvendes i saunaer, virker 
afspændende og sørger for en god luft. Idag kan denne olie 
fremstilles syntetisk.  !
Bladene er glatte, let læderagtige, lancetformede og ved 
afbrækning frigives dens veldufte. Selv om træet er meget lidt 
fordringsfuldt, har en stor tilpasningsevne, pasningslet og 
længelevende har det endnu ikke rigtigt slået igennem som 
krukkeplante. !
Oprindelse: 
Denne laurbærvækst er hjemmehørende i Kina og Japan. !
Formering: 
Frøene lægges i blød natten over i rumvarmt vand. Derefter sættes frøene i en dybde af ca. 1 cm i fugtig 
såjord. Hold en afstand mellem frøene på ca. 6 cm. Frem til spiring holdes en jævn fugtighed. Såbakken 
placeres mørkt frem til begyndende spiring. Spiringen varer undertiden et par uger. !
Placering / lys: 
Kamfertræet elsker placeringer i halv sol til fuld sol. På mørke placeringer mister bladene snart deres 
kraftige grønne farve og bliver gule. !
Gødning, vanding og pleje: 
Træet skal have en fugtig, næringsstofrig og gerne lidt leret jord at vokse i. På grund af dets mange 
blade har det brug for masser af vand om sommeren. I vækstsæsonen bør der gødes en gang om ugen 
fra slutninge af marts til oktober. Til det brug anvendes en universalgødning eller en flydende 
krukkeplantegødning. Vokser det for kraftigt kan det beskæres kraftigt efter endt blomstring. !
Overvintring: 
Da planten er stedsegrøn kræver den også om vinteren en lys placering. Ideelt er det med en temperatur 
på 6° til 15° C. Frost skal helst ikke forekomme. En vinterhave eller væksthus med en smule opvarmning 
er også en mulighed for en helårs placering. I vinterhalvåret er vandbehovet meget lille. !
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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