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Meksikansk fyr 
(Pinus patula) !
30 frø !!
Værd at vide: 
Dette underskønne ornamentale træ henregnes til fyrretræerne 
og den bliver i naturen op til stolte 30 meter høj. Den er 
stedsegrøn og er iøjenfaldende på grund af dens meget lange, 
sarte og hængende nåle. Disse er lysende grønne og danner en 
herlig kontrast til den lysebrune og skindende bark. Brækkes 
en gren af mødes man af en herlig duft af anis. !
Den Meksikanske fyr er hurtigvoksende og egner sig som 
have-, krukke- eller bonsaiplante. I England kaldes den 
“Mexican weeping pine”. Meksikanerne selv kender den ganske 
enkelt som “Jelecote - Pine”. !
Oprindelse: 
Pinus patula har sin oprindelse i Mexiko som handelsnavnet 
også antyder. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Frøene lægges i en skål og denne stilles i 
køleskabet i 30 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 0,5 til 1,0 cm i fugtig såjord eller 
et miks af 50% godt drænende jord, 25% sand og 25% perlite. Ved jævn fugtighed og 20° til 25° C 
bringes frøene til spiring. !
Placering / lys: 
Den Meksikanske fyr foretrækker halvskyggede til fuld sol placeringer og kommer bedst til sin ret som 
fritstående træ. !
Gødning, vanding og pleje: 
Unge planter vandes moderat. Pinus patula tolerere bedre tør jord end for våd jord. Ved vedvarende våd 
jord kan nålene også hurtigt blive gule. Fra marts til oktober gives nåletræsgødning hver 4. uge. Ved 
udplantede eksemplarer rækker det med tilførsel af gødning hver 2. måned. !
Overvintring: 
For en kort periode tåler den frost. Stærkere frost under -10° C  vil være faretruende for den 
Meksikanske fyr. Ved kultivering i krukker egner sig en lys placering og overvintringstemperatur på 2° til 
15° C. !
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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