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Slangehudsfyr 
(Pinus leucodermis) !
20 frø !!
Værd at vide: 
Denne fyrretræsart regnes til de smukkeste havefyrretræer 
overhovedet. Den er ideel til sten- og Japanske haver, da den 
vokser meget langsomt. Efter ca. 10 år er dette nåletræ ca. 30 
cm højt, hvilket betyder en gennemsnitlig tilvækst på 2 til 3 cm 
pr. år. Den er busket og mørkegrøn. Den når en højde på 
maksimalt ca. 1,5 meter. !
Dens navn tilskrives dens lysegrå, glatte stamme der har et 
mønster der minder en om slangehud. Dertil udvikler den 
vidunderlige, mørkviolette kogler og dertil er den 
tørkeresistent. !
Oprindelse: 
Dens hjemegn ligge i Sydøsteuropa og Syditalien. Træet blev 
første gang “opdaget” på Balkan i 1865. !
Formering: 
Såning / spiring er muligt hele året indendørs. Da de fleste nåletræer er “koldtspirende” skal frøene l 
lægges i køleskab / fryser ved 0° til -3° C i ca. 10 dage. På den måde nedbrydes de i frøet 
spirehæmmende stoffer. Derefter sås frøene i en dybde af 1 cm i fugtig såjord eller meget sandholdig 
jord, hvorefter de dækkes med et tyndt lag af såjorden og afslutningsvis trykkes det hele let til. Såjorden 
holdes jævnt fugtig og beskyttes mod stærk sol. Der kan gå op til 3 til 12 uger før begyndende spiring. !
Placering / lys: 
Placeres lyst til solrig. !
Gødning, vanding og pleje: 
Jorden behøves ikke være særlig næringsstofrig. Planten tåler også kalkholdig jord med en god drænende 
effekt. Slangehudsfyren har et lille vandbehov og overlever længere tørkeperioder meget godt. !
Overvintring: 
I Mellemeuropa er dette langsomtvoksende træ fuldt vinterhårdført. !
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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