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Kæmpe Sovetræ 
(Albizzia saman) 

10 frø 

Værd at vide: 
Den hos os meget sjældne, stedsegrønne krukkeplante er 
robust og nem at passe. I naturen bliver Albizza saman indtil 
30 meter høj. Den udvikler dobbelt fjerede, store bladpar. Ofte 
sidder 6 til 8 bladpar på en kvist. Kvistene sidder ordnet med 
en paraplylignende form og bladene klapper sammen når det 
regner og om aftenen lige som de andre sovetræer. 

Ganske imponerende er de utallige mængde af blomster. Ofte 
sidder de pindsvineagtige enkeltblomster sammen i buketter af 
op til 20 stk. Den underste halvdel af blomsten er hvid og den 
øverste halvdel er skinner med en kraftig pinkfarve. Planten er 
udpræget hurtigt voksende, væksten er træagtig og stammen 
mørkegrå. En smuk plante, der også til en vis udstrækning 
tåler pasningsfejl.  

Oprindelse: 
Kæmpe Sovetræ er hjemmehørende i Central Afrika til Sir Lanka. 

Formering: 
De meget hårde frø overhældes med meget varmt vand og frøene lægges i blød heri i ca. 12 timer. 
Herefter fordeles frøene med god afstand på fugtig såjord og dækkes med et lag på 1 cm tykkelse heraf. 
Spiringen begynder typisk efter 2 til 3 uger. Når planten har udviklet de første 3 bladpar kan den prikles 
(omplantes). 

Placering / lys: 
Albizza saman har behov for en varm og en halvskygget placering. I sommermånederne kan den også 
placeres i det fri, men stadig have halvskygge og også gerne vindbeskyttelse. 

Gødning, vanding og pleje: 
Da planten er hurtigtvoksende, skal den have en tilpas stor potte / krukke. Som vækstmedie egner sig en 
god enhedsjord. Gennem gentagne studsninger får man en kompakt og buskagtig vækst. Bedste resultat 
opnås ved at lade den vokse ud til 4 til 5 bladpar og så skæres den tilbage til 2 bladpar. Om sommeren 
vandes hyppigt og den tildeles krukkeplantegødning hver 3. uge. 

Overvintring: 
Overvintringstemperaturen må ikke falde til under 15° C. Vand kun lidt, men jævnt fordelt. Overbrus 
også gerne bladene af og til med en fortøver for at imødegå eventuelt skadedyrs angreb, hvilke ofte 
komme om vinteren ved for tør indeluft.  

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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