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Hvidblomstret Mimose
(Leucaena leucacephala syn. L. glauca)
Værd at vide:
Denne lille 2 til 5 meter høje busk / lille træ ses i mange
sydlandske haver som solitærplante. På de torneløse grene
vokser de parrede og dobbeltfjerede saftig grønne blade. Om
sommeren udvikler den utallige cremehvide kugleformede
blomster. Planten minder om en Akazie og derfor kaldes den da
også sine steder Vild Tamarind. I Mexico bruges træet til
brænde.
Hos os er en nem at kultivere som prydplante i krukker, der
endda også tåler tørke og som bokser hurtigt. Som ung plante
har den en opret vækst og en slank stamme, senen udvikler
den en skærmformet krone.
Oprindelse:
Denne Mimose vækst er oprindeligt hjemmehørende i det
sydlige Mexico, men idag findes den, som skyggetræ vidt
udbredt i Middelhavsområdet.
Formering:
Såning/spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Det er nemt og frøene spirer godt og hurtigt. Lad
frøene ligge i blød i rumvarmt vand natten over. Derefter udsås frøene på fugtig såjord og dækkes med et
1 cm tykt lag heraf. Herefter trykkes det hele let til. På en varm placering spirer frøene efter 5 til 10
dage. Tidligst efter 2 til 4 uger deles frøplanterne og plantes om i potter.
Placering / lys:
Da planten har sin oprindelse i Mellemamerika har den brug for meget lys henholdsvis en solrig placering.
Gødning, vanding og pleje:
Om sommeren og på varme / solrige placeringer vandes noget mere, men en forudgående optørring
skader dog ikke træet. Fra april til slut september tilføres krukkeplante- eller universalgødning hver 2. til
hver 3. uge.
Overvintring:
Leucaena’en er ikke frostfast, men kan overvintres på en lys placering og ved en temperatur på over 5°
C. En vinterhave, et opvarmet væksthus eller en meget lys placering i stuen er også egnet. Gennem
tilbageskæring kan man få sin Hvidblomstrede Mimose i netop den højde der måtte ønskes. Der skulle
efter sigende også findes meget smukke Bonsai træer af denne art.
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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