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Langnålet Himalaya Fyr 
(Pinus roxburghii syn. Pinus longifolia) 

35 frø 

Værd at vide: 
Denne store og stedsegrønne fyr udvikler 25 til 35 cm lange og 
lysende nåle, hvilket der giver denne plante dens skønhed. På 
dens hjemegn trives den i bjergene i højdelaget mellem 450 og 
2.300 meter over havet. Der kaldes den også Imodi eller Chir 
Pine. Den ældste kendt Pinus roxburghii vokser i Kulu Skoven 
og er godt 400 år gammel. I Californien står en gigant af arten 
på hele 55 meter i Capito-Park / Sacramento. 
Stammediameteren ligger typisk på 1 meter rekorden er dog 3 
meter. 

Den hurtigt voksende fyr er først slank og bliver senere 
skærmformet med en stærk forgrening. Hvert 2. til hvert 3. 
smider den alle nålene og i februar / marts bryder den igen 
med nye nåle. Barken med dens mørke-rødbrune farve er 
meget iøjenfaldende ligeledes med de gul-grønne blomster. 

Oprindelse: 
Pinus roxburghii er hjemhørende i Nepal, Bhutan og det nordlige Indien. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene behøver ingen stratificering. Frøene 
lægge derimod i blød i rumvarmt vand i 2 timer. Efterfølgende sås frøene i en dybde af 1,5 til 2,0 cm i 
fugtig såjord eller sandholdig jord. Ved jævn fugtighed går der 10 dage til begyndende spiring nogle frø 
kan dog væsentligt længere før begyndende spiring, nogle gange op til 30 dage eller mere. 

Placering / lys: 
Denne fyr trives bedst på lyse til solrige placeringer og kommer som solitærplante bedst til sin ret. 

Gødning, vanding og pleje: 
Jorden skal være godt drænende. Ellers stiller den hurtigt voksende fyr næsten ikke nogen krav. Som 
ungplante er det fornuftigt med en tildeling af flydende nåletræsgødning i perioden april til september 
hver 2. til hver 3. uge. I naturen er træet modstandsdygtigt overfor ild og skovbrande kan ikke ødelægge 
det. 

Overvintring: 
Den hos os meget sjældne Langnålet Himalaya Fyr er 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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