
12342 Tropica-Scandi® 2014

Ægte Mimosetræ 
(Mimosa pudica) 

70 frø 

Værd at vide: 
Den ægte Mimose - også kaldet “Rør mig ikke” - er berømt for 
dens evne til at reagere ved berøring. Først klapper bladene 
sammen og dernæst synker / bøjer bladstænglerne sammen. 
Efter 20 minutter retter planten sig op igen. 

Den bliver hos os ca. 40 til 60 cm høj og sætter efter 4 
måneder sartlilla til rosafarvede blomster og holder sig som 
potteplante i 3 år. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende er Mimosen i Brasilien, men også i Afrika 
findes den. 

Formering: 
Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over, hvorefter 
frøene sås jævnt fordelt ud på fugtig såjord og frøen dækkes 
med et tyndt lag af såjorden på ca. 0,5 til 1,0 cm. Springen 
foregår hurtigt og følger efter 1 uge.  

Placering / lys: 
Mimosen foretrække lyse placeringer og kan om sommeren, på en beskyttet plads, også stå i det fri. 

Gødning, vanding og pleje: 
De unge frøplanter er meget ømfindtlige overfor træk. På grund af de fine rødder skal omplantningen / 
prikling først foregå efter 6 uger. Mimosen vandes regelmæssigt og fra april til september gødes den hver 
3. uge. 3 til 4 planter gør sig godt sammen i en potte. 

Overvintring: 
Mimosen er ikke enårig, som den ofte berettes. Ved tilbageskæring til 15 til 20 cm højde overvintres 
planten lettest. Mimosen smider dens løv om vinteren og skal derfor kun vandes lige akkurat så 
rodklumpen ikke udtørre. Den stilles på en kølig plads ved en temperatur på 5° til 15° C og fra slut marts  
placeres den igen på en varmere plads. 

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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