FRUKTTRÄD

Allmänt
Redan 2000 år f Kr odlade man bl.a. apelsiner, aprikoser och persikor i Kina.
Även romarna odlade tidigt frukt. Bland olika sorters frukt nämns äpple. Med
munkarna spreds fruktodling norrut genom Europa. Munkarna kunde också
konsten att ympa och sålde från klostren både frukt och träd till allmänheten.
Så småningom blev det slott och herrgårdar som övertog fruktodlingen när
klostren började försvinna.
Numera sköts odlingen i huvudsak av fruktodlare som specialiserat sig på t.ex.
äppelodling.

Växtplats
Fruktträd kan odlas på de flesta platser och jordar med undantag för styv lera.
Väldigt tät lerjord hindrar rötterna från att andas. Då måste man blanda upp
jorden med en ordentlig portion grov sand och torvmull.

Plantering
Om det är barrotade träd, sätt dem gärna i en balja med vatten för att dra i
några timmar, är de krukodlade sätts dessa i vatten ca en halvtimme.
Gräv en väl tilltagen grop, ca 50 cm djup och 60-100 cm bred. Blanda upp jorden
med 1/3 planteringsjord eller gödslad och kalkad torvmull.
Ta av ev. kruka eller nät runt rotklumpen. Sätt ner trädet i gropen så att
ovansidan är i nivå med markytan, slå ner en stödkäpp och fäst trädet vid
trädstödet. Fyll på med jord drygt halvvägs upp i gropen och tryck till runt
trädet. Vattna igenom och känn efter så att trädet står stadigt. Fyll på med mer
jord när vattnet sjunkit. Täck jordytan med täckbark för att förhindra
uttorkning.

FORTS. FRUKTTRÄD
Skötsel/Beskärning
Under de två första åren behövs i regel ingen gödsling. Sen gödslar man med ett
fullgödselmedel enl. anvisningar på förpackningen.
Beskärning har i regel gjorts på plantskolan för första året. Andra året kortas
topp och huvudgrenar in något. Tätt sittande skott avlägsnas helt eller kortas in
alldeles över en utåtriktad knopp, körsbär och plommon beskärs inte andra året.
År tre sker ingen beskärning, det är tänkt att nya grenar ska växa och bygga upp
kronan. Gallra skott och grenar som växer inåt eller som inte behövs till kronan.
Beskärning på senvinter, tidig vår – äpple och päron.
Beskärning på hösten efter skörd - körsbär och plommon.

