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Sovetræ (gulblomstrende) 
(Albizzia lebbeck) !
50 frø !!!
Værd at vide: 
Det statelige Sovetræ med sine behageligt duftende, grøngule 
til hvide blomster er den største af arterne i Albizzia familien. I 
naturen bliver den 18 til 30 meter høj. Stammen er glat og 
bladene er væsentlig større end ved andre Sovetræs arter og 
tillige dobbeltfjerede. Det tropiske træ er helligt for buddhister. 
Som en spøg gav man det også navnet “Kvindens tunge”, fordi 
støjen fra frøene, der bevægede sig i bælgene, lød som en 
hvisken og tisken fra kvinder. Denne skønne plante er en herlig 
krukkeplante til sommerterrassen. !
Oprindelse: 
Planten er hjemmehørende i tropisk Sydasien. !
Formering: 
Det er anbefalelsesværdigt at slibe de hårdtskallede frø med 
sandpapir og derefter lægge dem i blød i rumvarmt vand i 24 
timer. Fordel derefter frøene på fugtig såjord og dæk dem med et 1 cm tykt lag såjord. Ved jævn 
fugtighed spirer frøene efter 1 til 4 uger. Lad de små planter vokse i mindst 3 uger inden prikling/
omplantning. !
Placering / lys: 
Det gulblomstrende Sovetræ elsker en varm og halvskygget til solrig placering. !
Gødning, vanding og pleje: 
God drænende enhedsjord er godt egnet som vækstmedie. På grund af den kraftige vækst skal man 
vælge en stor potte / krukke. Planten har behov for meget vand og vokser kraftigt. I de første 2 - 3 år 
kan man flere gange om året skære det en fjerdedel tilbage. Ved en kraftig forgrening er tilbageskæring 
kun nødvendig, hvis man synes planten er blevet for stor. Fra april til oktober gives krukkeplante- eller 
universalgødning hver 14. dag. !
Overvintring: 
Træet er ikke vinterfast og behøver en lys og ikke for varm plads. Undgå placering tæt på en varmekilde. !
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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