Ann’s sæsonkalender
Grundstammer til pode kursus.
Fra og med uge 9 kan vi tilbyde barrods grundstammer velegnet til podning.

Grundstammer 6-10mm %-vis vækstkraft
ÆBLE, Vildstamme.
ÆBLE, M-7

100%
65-70%

PÆRE, KV-A

65-70%

KIRSEBÆR, COLT
BLOMME, S.J.-A

65-70%
65-70%

Yderligere kan vi tilbyde et varieret udbud af sunde 6-10mm podekviste
passende til grundstammer. Reservér jeres favoritter i god tid!

Fagmessen
Danske havecentre afholdte Fagmesse i Odense d. 10. – 11. januar 2018.
Vi havde fornøjelse af at snakke med rigtige mange medlemmer, nye såvel gamle kendinge. Vi håber igen til
næste år at se rigtige mange af jer, og få en god fagsnak.
På messen præsenterede vi et bredt udvalg af forskellige typer frugttræer og frugtbuske.
Tak til de mange besøgende.

Varianter på messestanden
Rabarber, tidlige
Krukketræer, dværg
Kronetræer, standard
Stammede frugtbuske
Anlægstræ, vildstamme spindel træ
Herregårdstræ 3/4årig
Sylvia, søjlekirsebær
Pærekvæde, 3årig 20,0L
Vilde brombær m/torne, 2,0l
Jolico, kirsebærkornel 120cm 6,7l
Cider æbler, 200cm 6,7l
Ruby, søjlemirabelle 120cm 6,7l
Familietræer trio, ass. kombinationer
Fersken, 5,0l 120cm
Hindbær, 2,0l og 5,0l
Blåbær, 3,5l 40-60cm
Tundra og Borealis, haskaps 3,5l
Himrod vitis, 150cm
Skovjordbær, spansk og skandinavisk. 12cm
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Kompakte søde kirsebær, til krukker og små haver.
Søde kirsebær podet på dværggrundstamme, tager sig særligt godt ud med mange flotte frugtknopper.
Desuden er dværgtræer rigtig gode til små haverum, da de ikke bliver højere end 2,5-3,5meter. Hvilket
giver alle mulighed for at nå kirsebær fra jorden. Den kompakte vækst giver sig udtryk i blomsterknop
dannelse, i stedet for rene bladknopper.
Sylvia søjle såvel dværg kirsebær er velegnet til beplantning i krukker.
Dværgtræerne har flotte svulmende knopper allerede i det tidlige forår, her er det især
Lapins og Sweetheart, som skiller sig ud.

De selvbestøvende sorter er den hurtigste og bedste vej til succes, for at sikre god
frugtsætning med velsmagende frugter.
Sunde succesfulde
selvbestøvende sorter:

Søjlekirsebær Sylvia
Lapins, dværg
Stella, dværg
Sweetheart, dværg
Skeena*, dværg
Sunburst, dværg

Rubinrødt glinsende bær, i
tætte klaser typisk med 3-5
bær. Kompakt vækst.
Mørkerødt bær, meget højt
ydende, moderat voksende
træ.
Rødt og fast frugtkød.
Sundt træ, kraftig vokende
sort.
Meget sen moden. Utrolig
velsmagende og fast/sprødt
mørkerødt bær.
I familie med Lapins, flotte
ensformige velsmagende
mørke søde kirsebær.
Dyb mørkerøde, meget
store og søde kirsebær.
Lang sæson medio juli.
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Tidlige saftfyldte rabarber
Tidlige sorter
Timberley early
Barbro
Elmsblitz, rød
Spangsbjerg

De tidlige rabarbersorter har allerede de flotte lyserøde
knopper på grund af den milde vinter.
Rabarberne er pottegroet i 3,5l med et tørt drys spagnum
på toppen. Klar til udplantning.
Alle sorterne yder højt ved masser af gødskning og er alle
velegnet i den sprøjtefrie have.
Planter har stået ude hele vinteren, og tåler dage/nætter
med let nattefrost uden at falde sammen.

Jolico, storfrugtet kirsebærkornel (cornus mas)
Denne storfrugtede kirsebær kornel står lige nu med
masserer af flotte knopper, som bare venter på at springe ud i
et flor af gule blomster. Planterne vil pynte på gårdspladsen
eller ved indgangspartiet i krukke, i det tidlige forår.
I efteråret sætter busken store røde frugter, som har et højt
indhold af c-vitamin og antioxidanter. De røde efterårsfrugter
er velegnet til f.eks. marmelade, kompot eller sylt.
Det er en opretvoksende busk/lille træ, op til 2,5 meter
udvokset.
Planterne måler fra 50-120cm og vokser i 6,7l potte.
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Barrods hindbær
Barrods hindbær kan leveres frem til uge 19, kraftige planter til f.eks. potning i 3,0l container til forårssalg.
Planterne kan med fordel drives frem i koldhus eller drivhus. Husk at anvende et groft iltholdig vækstmedia.

Sommer hindbær
Algonquin.
Glen Ample.
Haida.
Mormorshallon.
Preusen.
Tulameen.
Veten.

Efterårs hindbær
Autumn bliss.
Fallgold ’gule’.
Polka.

Sommerhindbær (høst på 2års skud):
Søde hindbær allerede fra juli måned.
Efter høst beskæres alle gamle frugtbærende
skud væk, således årets sommerskud bliver
tilbage til næste års høst.
Efterårshindbær (høst på 1års skud):
Der er hindbær på busken fra august måned
og frem til frosten kommer.
Efterårshindbær er fri for orm, på grund af
den sene blomstring.
I foråret klippes alle skud ned til
jordgrænsen, så der vokser nye
frugtbærende skud frem.

Flot krøllet vinterbark,
Betula utilis –
Himalaya birk
Disse flerstammede birkeplanter står elegant
hele vinteren og foråret med hvide stammer, der
lyser op og er fulde af rullende/krøllet
barkafskalning.
Der findes varianter af enstammede såvel
buskede 1 og 2 årige planter i container.
Et birketræ giver mulighed for tapning af
birkesaft i det tidlige forår.
Træerne kan udvokset måle op til 8 – 12 m høje,
flerstammede såvel enkel stammede.
Sundt og hårdført vintertræ, som tåler blæst.
Matcher moderne og minimalistisk byggestil i
skandinavisk design.
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