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Gult Cylinder Sovetræ 
(Paraserianthes lophantha syn. Acacia lophantha 
(Wild.)) 

20 frø 

Værd at vide: 
Gult Cylinder Sovetræ  med dets fine, kraftigt lysende grønne 
bladpar og de gule blomster, der bliver 10 til 12 cm lange og 
som fremstår som en flaskerenser, er det mest robuste og 
hurtigt voksende af alle Sovetræer. Desuden er det også mere 
sjældent end Pink Sovetræ (Albizza julibrissin). 

Træet har haft mange navne, f.eks.  Duskblomstret Albizie, 
Cylinder Albizie eller i Frankrig hedder den “a Fleurs en 
touffes”. Englænderne kalder den “Plume Albizia”.  

Hos os bliver den en prægtig og trivelig krukkeplante. 
Afhængig af omfanget af tilbageskæringen kan Gult Cylinder 
Sovetræ holdes i en højde af 1 til 4 meter. Blomsterne viser sig 
fra oktober til januar. Denne plante er også meget velegnet til 
bonsai dyrkning. 

Oprindelse: 
Gult Cylinder Sovetræ har sin oprindelse i Australien og her vokser planten i op til 600 meter over havet. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten 
over og efterfølgende sættes de i en dybde af 1 cm i fugtig såjord. Ved en varm placering spirer frøene 
efter ca. 7 til 10 dage. 

Placering / lys: 
Planten behøber en varm og halvskygget placering. Fra midt maj til start oktober kan den også placeres i 
det fri. 

Gødning, vanding og pleje: 
For en optimal vækst og en mangfoldig blomstring behøver Sovetræet en stor krukke eller potte. I det 
tilfælde kan Sovetræet allerede det første år nå en højde på 1,5 meter. Gennem flere beskæringer opnås 
en buskagtig, men graciøs vækst. Om sommeren vandes meget og bedst med daglige vandinger, men 
udgå at planten sopper i vand. Fra om foråret to indtil efteråret skal Sovetræet tilføres krukkeplante- eller 
universalgødning hver 2. uge. 

Overvintring: 
Ideelt er det med en lys overvintring på mellem 5° og 15° C. Vand forsat sporadisk. Ved varmere 
vinteropbevaring vokser Sovetræet videre og skal ved tør luft også overbruses af og til. 

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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