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Alaska Sortfyr 
(Pinus nigra) !
50 frø !!
Værd at vide: 
Alaska Sortfyr er et hurtigtvoksende træ, der i Alaska kan blive 
op til 60 meter højt. Der findes træer der er op til 500 år. 
Navnet har det fået på grund af den sort/brune bark. Alaska 
Sortfyren kan vokse på grusskråninger, kan klamre sig til 
klipper og kan vokse næsten uden næringsstoffer. Den er 
absolut tilpasningsegnet. !
Oprindelse: 
Den er udbredt i de højere liggende dele af Pyrenæerne over til 
Krim og til de højere liggende dele af Alaska. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Lad frøene ligge 
i blød i rumvarmt vand natten over og sæt efterfølgende frøene 
i fugtig såjord eller sandholdig havejord. For at spiringen skal 
lykkes kræves en kølig placering. Spiringen følger efter 6 til 12 
uger. !
Placering / lys: 
De unge frøplanter sættes i god og godt drænende havejord og beskyttet mod direkte sol. Ideelt er en 
jord bestående af 50% havejord, 25% groft sand og 25% sphagnum. Da den vokser meget kraftigt skal 
den tildeles en fri plads. !
Gødning, vanding og pleje: 
Træet vokser kegleformet i begyndelsen og senere med kraftigt udhængende grene. Det kræver ingen 
pleje. Den første blomstring og kogledannelse starter efter ca. 15 år. I Europa har træet grene langt ned 
af stammen. I Alaska ses ofte kun grene på træets øverste halvdel, hvorved træet kan se ret bizart ud i 
det temmeligt gold landskab der. !
Overvintring: 
Da Pinus nigran’en besidder tilstrækkelige egenskaber for vinterhårdførhed, er det overhovedet intet 
problem med overvintring på vores breddegrader. !
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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