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Sovetræ (Sovende Silketræ) 
(Albizzia julibrissin) !
50 frø !!
Værd at vide: 
Det “Sovende Silketræ” er en hurtigtvoksende og prægtig 
krukkeplante, med smukke fjerede blade og rosafarvede 
blomster, der ofte viser sig allerede efter et år. Om aftenen 
klapper den bladene sammen. !
Oprindelse: 
Planten findes overalt i tropiske og subtropiske egne på vores 
jord. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad 
frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over. Derefter 
sættes frøene i fugtig såjord og dækkes med et lag heraf på 1 
cm. På en varmplacering af såbakken spirer frøene allerede 
efter 7 til 10 dage. !
Placering / lys: 
Planten har behov for en varm og halvskygget placering. Fra midt maj til start oktober kan planten også 
placeres udendørs. !
Gødning, vanding og pleje: 
For en optimal vækst og en rig blomstring har Sovetræet behov for en stor potte / krukke. Hvis dette er 
tilfældet kan Sovetræet nå en højde på 1,50 meter allerede det første år. Gennem flere ganges klipning 
får man en buskagtig men graciøs vækst. Om sommeren vandes der meget og bedst hver dag, men 
undgå vedvarende våd jord. Fra forår til efterår tildeles den løbende krukkeplantegødning.  !
Overvintring: 
Ideelt er en lys placering ved en temperatur på mellem 5° og 15° C. Vand kun sporadisk. Ved varme 
vokser Sovetræet videre, men skal ved tør luft overbruses med en forstøver. Fra dets 4. år er træet 
vinterhårdfør til -12° 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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