
lGlcium har betydelse
för trädets förmåga att mot-

--tvl/
stå svampangrepp nren är
också särskilt viktigt för fruktens
hållbarhct. Bchovet är störst un-
der försonrmaren. Brist på l<.rl-
cium l<.rn led.r lillprirksyLr- .*
k,r ot h iler.r lndr.r sjul<- ^ . --"*dunr,rr pi l'ruklen. Vid -)
lorl..r I1'rk.r> trJrlerr irrte ]_Si
.rlltirl t.r rrlrp k.rltium i t#
tillräcklig nrär'rgd, även
onr det finns i marken

Vici behov kan nran mylla ner
5 6 liter/m2 av fcirmultnad stall-
göclsel eller gödselkompost på vå-
ren. Marktäckning med gräsklipp
eller avslagna gröngödsl ingsväxter
är också ett sätt att tillföra näring.
Cc cventuellt extra l<alir-rm och fos-
for under senare delen av juli. Lite
l<ompost varje år gör alltid nytta.
Tillför clolom itkalk eller algmjöl onr
frul<ten varje år får pricksjuka.

Vatten
Fruktträdens behov av vatten är all-
ra störst clc första åren efter plante-
ring. För äldrc träcl är behovet sonr
störst vcckorna efter blomningen
och fram tili slutet av ju Ii-början av
augusti.

Träd på sv:igväxancle gru ncJ-

stammar är i regel nrer torl<l<änsliga
än cle på st.rrl<växande grunclstam-
m.rr. Minst vattcnbchov har sur-
kiirsbär. Allfcir krattig bevattn ing
nrot slutet av sonrmaren kan lccj.r
till sänrre avmognacl hos trädcn
och strjrre risk fijr lagringssjLrkdo-
mar på frul<ten.

Niir trädet iir nyplanterat, g,ör en liten
rilrtna eller skål runt stantnlen s;i sfan
nar vattnct kv,tr.

Skydda träden
Rådjur och gnagare kan göra stor
skada på unga fruktträcl. Sätt upp
nät runt hcla trädet och gnagsl<ydci
runt stammen.

Låt inte gräs växa för nära intill
trädet. Stanrpa till snön runtonr vin-
terticl.

Mer tips finns i Lätt om odling nr
25.

Iexi; Eya \ /trön, hätntaL irån Fakta
Träclgård-Friticl nr I 7, SLLl Sveriges
I antbr tr ks u n ive r si tet i lJ ppsal a,
teleion 0l 8-67 1 I 00.
lil: Llan Veltnan

En sanrproclr-rl<tion mel I ar-r l(olon i

träclgå rdsförb u nclet och R i l<sfijr-
bu nclet Svensk Trädgårcl.
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Nr 34 . Odla frukt

Ett fruktträd ger mycket glädje" Det har ndstan allt man
kan önska av ett träd - överdådig blomning, färggranna,
goda och nyttiga frukter, kan formas på flera olika sätt
och förekommer i en mångfald sorter. Här kan du läsa om
jord, plantering, näring och vatten, d v s hur du ger trä-
den en bra start.

Vanliga frul<tslag i fri-
tidsodlingen är äpple,
päron, plommon och
körsbär. Botan iskt ti I I hiir
de familjen Rosaceae,
dit många av våra frukt- och bär-
växter hör. Beroencle på fruktens
byggnad clelas de ocl<så in i l<ärn-
frul<t (äpple och päron) respektive
stenfru kt (plomrnon och kcirsbär).

Ädelsort och grundstam
Ett fruktträd består normalt av ädel-
sort och grundstam. Sorten ympas
på grundsl.trnmcn \om lungcr,lr
sonr rot och har stor betl,delse för
träclets egenskapcr. Den påverkar
träclcts storlek, härdighct och hur
gammalt trädet är innan det börjar
bära frr,rkt.

För fritidsocllarc är urvalet av
grundstammar tämligen begränsat.
Vanligast for äppeltr:id är A2, en
härdig grunclstam som ger stora
träd. SvagväxancJc grundstanrmar

(t ex MM 1 06, M 26) medför att trä-
clet inte blir så stort och att clet bär
frul<t tidigare, men härcligheten är
inte så god.

Cisela är en ny grr-rndstam för
sötkörsbär. Den ger småvuxna träd,
men härdigheten är ännu inte fullt
utprovad. Forskrring och forsök på-
går för att få fram nya grundstam-
mar, särskilt sådana som ger svag-
växande träd.

Scclan några år arbetar nran med
att utvcckla fruktträd sonr r,äxcr på
egen rot. Dc kallas rotäkta träd och
finns av plommon, körsbär och
persik,r. Dc,ir olt,r mer s\,rgv,ir,rn-
de än motsvarancle sort på grund-
starn. Om träclet skadas kan ett nytt
sortäkta skott växa upp från rots,v-
stenret.

Utgiven av
Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar
Åsögatan 149 . 116 32 Stockholm . Tel. 08--743 00 90



Välj bra kvalitet
När det är dags att
i nförskaffa d itt fru kt-
träd, håll utkik efter
E-plantsmärketl E-

planta är en kvali-
tetssymbol och in-
nebär att fruktträden är certif ierade,
dvs rensade från plantburna sjuk-
domar, främst virus. Så gott som
alla äldre fruktträdssorter har varit
smittade av ett eller flera virus, ofta
utan att det synts.

De certifierade fruktträden är
friskare, får högre avkastning och är
härdigare än virusinfekterade träd.
Många av våra vanliga fruktsorter
finns numera som virusfria E-plan-
tor. I trädgårdsbutiken ska träden
alltid vara märkta med certifie-
ringsetikett runt stammen, ofta har
de även en hängbildseti-
kett med symbolen för -,
E-planta. Ympa inte en
virussmittad kvist på
det friska trädet,
då sprids viruset
tilldetta.

Välj också ett bra exemplar.
Stammen ska vara rak och utan sår,
kronan väl utvecklad med topp-
skott (om det är ett vanligt kronträd)
och minst tre välriktade grenar.
Kontrollera atl jorden inte är uttor-
kad och atl inga grova rötter växer
ut på krukans undersida.

Det finns många olika sorter av
äpple, päron, plommon och .L
körsbär. Sorterna skiljer sig åt
vad gäller utseende, smak,
mognadstid, härdighet
och växtsätt, men ock-
så hur motstånds-
kraltiga de är motoli-
ka skadegörare. Ce-
nom att välja en frisk

sort kan du undvika en hel del pro-
blem och arbete med bekämpning.

Läge och jord
Välj ett soligt och skyddat läge för
ditt fruktträd. För att växa bra och
ge välutve.cklad frukt behöver trä-
det ljus. Ar det alltför öppet och
blåsigt kan det dock bli skador på
träd och frukt. Där trivs inte heller
pol I i nerande insekter.

Fruktträd trivs imånga olika
jordtyper, men inte där det är kom-
pakt och dåligt dränerat eller på en
mullfattig torkkänslig sandjord.
Styv lera och lätta sandjordar behö-
ver därför förbättras med mycket
organiskt material som kompost,
stal lgödsel eller barkmull före plan-
tering.

Ph-värdet bör vara neutralt, om-
kring 6-7, men för körsbär gärna
kalkrikt dvs något över 7 .

Undvik att plantera ett fruktslag
på en plats där det tidigare stått
samma eller ett närbesläktat frukt-
slag. Annars kan det uppstå pro-
blem med jordtrötthet.

Om samma plats måste använ-
das är det bättre att plantera kärn-
frukt efter stenfrukt eller tvärtom.
Blanda annars ut den befintliga jor-
den med Iika delar kompost eller
"frisk jord".

Plantering
De flesta fruktträd vi köper i träd-
gårdsbutiken är krukodlade. De
kan planteras under större delen av
året, utom mitt i högsommarvär-
men. I de kallare delarna av landet
är vårplantering att föredra.

Om jorden är porös kan det
räcka med att gräva en grop som
gott och väl rymmer krukklumpen.
Ar jorden runtom tät kan rötterna

inte söka sig vidare och trädet kom-
mer att växa dåligt. Då får man be-
arbeta och luckra jorden på en yta
av 1 kvm och ner till 50 cm, för att
på så vis åstadkomma en ordentlig
växtbädd.

I botten på växtbädden eller gro-
pen ska man aldrig lägga organiskt
material eller gödsel. Däremot kan
det övre markskiktet mycket väl
förbättras med kompost, välför-
multnad stallgödsel eller färdig
planteringsjord. Blanda ordentligt
med den befintliga jorden. Plantera
inte för djupt, trädet ska stå på sam-
ma nivå som i krukan. Förädlings-
stället syns som en knöl längst
ner på stammen och det ska
vara över markytan. Återfyll till
hälften med jord, tryck till lätt,
vattna och fyll jord ända upp till
omgivande mark. Cör en liten
jordvall en bit ut från stammen, så

stannar vattnet kvar när du vattnar.
Om jorden är en styv kompakt

lera kan man plantera på en upp-
höjd bädd. Det förbättrar dräne-
ringen och syretill-gången. Blanda
den uppgrävda jorden med orga-
niskt material och gör en välvd
bädd som i centrum är cirka 20 cm
högre än omgivande mark.

Håll jorden runt fruktträdet öp-
pen de första fem åren. Täck ytan
med flis, bark eller gräsklipp. Det
bevarar markfukten och förhindrar
en del ogräs.

Måttl i gt med växtnä r i n g
Allmänt sett har fruktträd ganska li-
tet behov av näring. Om trädet väx-
er i god jord bör man inte ge näring
de första åren. Ar jorden näringsfat-
tig eller om trädet konkurrerar med
gräsmatta kan det vara dags att bör-
ja gödsla under trädets andra växt-

Plantera på upphöjd bädd om jorden
är kompakt eller dåligt dränerad. Trä-
det kan behöva stöd de första åren.

säsong. Ju större trädet blir desto
längre utfrån centrum bör man pla-
cera gödseln, eftersom även rotsys-
temet breder ut sig. Camla väleta-
blerade träd klarar sig ofta bra utan
regelbunden gödsling.

Kväve är viktigt för tillväxten,
men för mycket kväve ger kraftig
växt av skott och blad, försenar
fruktsättningen och gör trädet mer
mottagligt för sjukdomar. Om kvä-
ve ges senare än mitten av juli för-
sämrar det trädets övervintringsför-
måga.

Kalium behövs för att frukten ska
få fin kvalitet och för trädets vinter-
härdighet. Kaliumbehovet är i all-
mänhet mindre på lerjord än på
sand jord.


