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Sølvakacie (Mimosetræ) 
(Acacia dealbata) !
25 frø !!
Værd at vide: 
Til de smukkeste Akacie arter tæller helt sikkert denne 
Sølvakacie også kaldet Mimosetræ. Den danne lysende gule 
Mimoseblomster samt tætte og fjerede blade. Planten blev 
omkring år 1860 indført til Cannes i Sydfrankrig. Der findes der 
idag den verdensberømte 150 km lange Mimoserute. Her findes 
der tusindvis af træer, milliarder af blomster langs vejkanterne, 
hvor de dufter og lyser op. Når Mimoseblomsterne afskæres 
som snitblomster i Sydfrankrig er foråret ikke langt væk. 
Mimosetræet er en herlig krukkeplante og glæden ved 
blomstrene varer her betydeligt længere end i en vase.  !
Oprindelse: 
Australien - idag er Mimosetræet overvejende at finde i 
Sydeuropa. !
Formering: 
Såning/spiring er muligt hele året indendørs. Da frøene har ret 
svært ved at optage vand, skal de slibes med sandpapir for at bryde den hårde skal. Således fremmes 
spiringen og de første spirer viser sig efter 2 til 4 uger. Ubehandlet kan dette vare et år eller længere! 
Ideelt er det med en spiringstemperatur på 22° til 30° C og ensartet jordfugtighed. !
Placering / lys: 
Mimosetræet har brug for meget varme og for placeringer i fuld sol. Jo mere solrig placering desto større 
knopudvikling også blomsterudviklingen øges med mængden af sol. !
Gødning, vanding og pleje: 
Igennem vækstfasen elsker Mimosetræet meget vand. Korte tørkeperioder klarer den ganske godt, dog 
behager kontinuerlig vanding den bedst. Vedvarende våd jord bør dog undgås. Plante jorden må ikke 
være kalkholding. Selvom planten af natur har en buskagtig vækst skal de unge planter allerede fra start 
trimmes. Ældre planter beskæres bedst efter blomstringen. Efter vinterpausen kan der fra marts gives 
krukkeplantegødning hver anden uge frem til sidst i september. !
Overvintring: 
Denne akacie art er ikke vinterhårdfør og elsker en lys og luftig vinterplacering med en temperatur på 
mellem 5° og 15° C. Mørke rum er ikke egnet. !
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. !
Info: 
Ofte opstår der meningsforskelle når talen falder på Mimoser og Akacier. Der bliver oftest ment forskellige 
planter. Den ægte Akacie tilhører slægten Akacie. Den ægte Mimose (“Rør Mig Ikke”), som klapper 
bladene sammen ved berøring, tilhører slægten Mimose. Dertil kommer endnu en plante, der ofte 
betegnes om Akcie, men som i virkeligheden er en Robinie og som tilhører slægten Robinia-pseudoacacia. 
Disse er og meget udbredt. De skønne gult blomstrende buske eller blomsterstilkene bliver områdevis 
tilbudt som Mimoser, men de er Akacier. Denne navneforvirring har har nok sat sig fast i almindelig 
omtale af planterne, således det nok ikke lader sig ændre og netop derfor den hyppige misforståelse 
omkring Mimoser eller Akacier …… !
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Yderligere info: 
Ofte påstås det, at Mimosetræet ikke har behov for kvælstofgødning, da der i rodknolden skulle være den 
i symbiose levende bakterie Legumimosen (Rhizobium legumimosarum), der kan udvinde og binde 
luftens kvælstof. Planten skal alligevel gødes, da formodningen om at næringsstoftilførsel er overflødig 
ikke passer. !
Omplantning bryder Mimosetræet sig ikke særligt om. For os mennesker er det heller ikke særligt rart 
med den opgave, da Akacie rødderne lugter meget ubehageligt. For store planter kan derfor med fordel 
skæres kraftigt tilbage.
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