
12947 Tropica-Scandi® 2014

Guldfyr 
(Pinus ponderosa) 

20 frø 

Værd at vide: 
Denne statelige fyr bliver på dens hjemegn indtil 90 meter høj 
og dermed regnes den for det største fyrretræsart i verdenen. 
Den kan blive op til 500 år gammel. I Europa ligger den 
maksimale højde på 20 meter. 

“Ponderosa” betyder oversat noget med “tung / vægtfylde / 
svær”. Dette navn henviser til det meget tunge og meget 
værdifulde træ. Pinus ponderosa blev først indført til Europa i 
1827 og i engelsktalende områder kaldens den “Golden Pine 
elller Yellow Pine”. 

Oprindelse: 
Fremherskende i Nordamerikas Stillehavsområde. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene 
lægges i en skål og denne stilles i køleskabet i 5 til 7 dage for at 
få en optimal stratificering. I denne kølefase nedbrydes de spirehæmmende stoffer i frøet. Det er ikke 
ubetinget nødvendigt, at frøene forbehandles, men spiringsprocenten kan forbedres ved forbehandlingen. 
Efterfølgende sås frøene i en dybde af 1,0 cm i fugtig såjord eller havejord. Spiringen følger efter 4 til 10 
uger.  

Placering / lys: 
Vælg en fri og solrig placering. Guldfyr kan også trives i byklimaer. 

Gødning, vanding og pleje: 
Guldfyr trives i alle havejorde. Selv et lidt højt kalkniveau skader den ikke. Til vand- og 
næringsstofforsyning stiller den også kun begrænsede krav. Lange perioder uden nedbør overlever den 
også problemløst. Modtagelig for sygdomme er den heller ikke.  
Som ung plante er Guldfyr hurtigtvoksende herefter er den meget langsomtvoksende. 

Overvintring: 
I Mellemeuropa er Guldfyren fuldstændig vinterhårdfør. 

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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