LYCKAS MED FRUKTTRÄD
VÄXTPLATS
För att fruktträdet ska trivas och bilda fin frukt krävs en ljus och solig plats med genomsläpplig jord.
JORD
Det krävs 60 cm jorddjup med genomsläpplig jord. Lerjord kan förbättras med grus. Om jorden är för fuktig kan
man sätta trädet i en upphöjd bädd eller placera det i en sluttning.
Plantera inte ett fruktträd där det stått ett fruktträd innan, eller byt ut jorden!
PLANTERING
Jordförbättra på samma djup som klumpen och
ca en meter brett med en tredjedel torv, barkmull
eller planteringsjord. Sänk klumpen i vatten ca 10
minuter. Ta bort krukan och placera trädet med
KLUMPENS överkant lite över marknivå, nygrävd
jord sjunker med tiden.
Fyll till hälften med jord och vattna rikligt, 25 liter!
Fyll upp med jord och tryck till, se till att få lite
jord ovanpå rotklumpen men täck inte förädlingsstället
(en klump på stammen strax ovanför rotklumpen).
Vattna igen med 25 liter. Gör gärna en liten jordvall
30 cm ut från stammen så vattnet stannar kvar.
UPPBINDNING
Slå ner en stör ca 15 cm från stammen på vindsidan och bind med ett brett band av gummi eller sadeljord strax
under nedersta grenen. Såga av stolpen så den inte sticker upp i kronan. Kontrollera varje vår att uppbindningen
är hel och inte sitter för hårt runt stammen. Ta bort band och stolpe efter tre år.
VILTSKYDD
Ett gnagskydd runt stammen förhindrar att kaniner och harar ringbarkar stammen. En snörik vinter kan man
trampa ner snön runt trädet så de inte når ovanför skyddet. Kom ihåg att kontrollera skyddet varje år så det inte
växt in i trädet eller samlat fukt och jord som förstör barken! Mot rådjur och älg får man sätta upp nät eller hänga
upp viltavskräckande doftkuddar.
BESKÄRNING
Ett nyplanterat fruktträd beskärs första eller andra våren före lövsprickningen. Konkurrerande toppskott tas bort
och grenarna klipps in så kronan får en pyramidform. Klipp alltid över en utåtriktad knopp. Beskärning av äldre
träd görs gärna under JAS-perioden (juli, augusti, september). Denna beskärning stimulerar inte skottillväxten på
samma sätt som en vårbeskärning. Plommon, körsbär, persika m fl beskärs aldrig hårt utan gallras lätt.
PROBLEM
Alla äpple- och päronsorter och vissa plommon och körsbär måste befruktas med pollen från en annan sort för att
sätta frukt. Detta är sällan något problem om man inte bor ensligt. Under kalla vårar kan frost i blommorna eller
brist på pollinerande insekter påverka fruktsättningen. Felaktig beskärning och kraftiga lusangrepp kan också
minska fruktmängd och kvalitet. Köp E-planta så är chansen större att du får ett friskt och starkt träd.
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