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Middelhavsfyr 
(Pinus pinea) 

6 frø 

Værd at vide: 
Denne Pinus tilhører fyrretræslægten og er den eneste art der 
kan holdes indendørs. 

Den elegante plante med dens charmerende sydlige flair 
dyrkes i store potter eller krukker. Den danner en såkaldte 
typiske paraply-formet krone med lange, bløde og lysegrønne 
nåle. 

Oprindelse: 
Denne art er alene udbredt i Middelhavsområdet. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
lægge i blød i rumvarmt vand i 12 timer. Efterfølgende sås 
frøene, jævnt fordelt, ud på fugtig jord og dækkes med 1 cm 
heraf. Ved jævn fugtighed og en temperatur på 20° til 25° C 
går der 7 til 10 dage til begyndende spiring. 

Placering / lys: 
Pinus pinea elsker en lys til fuld sol placering - fra maj til september er en placering i det fri også muligt. 

Gødning, vanding og pleje: 
Den ideelle jord består af 2/3 enhedsjord eller god humusrig havejord og 1/3 sand. Pinus pinea er meget 
modstandsdygtig mod tørke og varme - den skal derfor ikke vandes så regelmæssigt. Fra april til oktober 
skal den tilføres nåletræsgødning hver 3. uge. Hvert 2. til hvert 3. år skal den omplantes. 

Overvintring: 
Middelhavsfyrren er ikke vinterhårdfør og allerede ved -8° C indtræder større frostskader  

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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