Planteringsråd för fruktträd
Växtplatsen bör vara sol till halvskugga. Planteringsavstånden mellan träden är beroende av vilka
sorter man planterar, det står för det mesta på sorterna om de är svagväxande eller
starkväxande. En vägledning är att svagväxande sorter ska ha 4-5 meter mellan träden medan
starkväxande bör ha ca 5-6 meter, spaljé och häckträd ca 2-3 meter.

Det bör vara minst 40-60 cm näringsrik och genomsläpplig matjord när man planterar fruktträd.
Detta gäller särskilt körsbär och plommonträd. Är jorden lerig kan man plantera träden på en
kulle med upphöjning så att vattnet inte stannar kvar i planteringsgropen annars kan rötterna få
det för blött. Har det tidigare varit fruktträd av päron eller äpple bör jorden bytas ut. Om man vill
ha fruktträd på samma plats är ett alternativ att plantera stenfrukt – Plommon, körsbär, persika.

Plantering
Förädlingsstället skall alltid vara över markytan. Man fyller på jord till hälften runt trädet och
vattnar rikligt ca 20 liter, fyll på resten av jorden och tryck till så att trädet står rakt och stadigt
vattna en gång till. Sätt sedan ner en kraftig käpp att binda fast trädet vid och sätt på ev. gnag
skydd för harar. I gräsmattan bör man ha öppen jord minst 50 cm i diameter runt stammen för
då blir gräsklippningen lättare att utföra och man kan även plantera lite marktäckande växter
runt träden så man slipper gräs o ogräs. Vid plantering behöver ingen speciell gödsel tillföras,
den som finns i planteringsjorden är fullt tillräcklig och i näringsrik matjord behöver inte ens
planteringsjord tillföras. Med överdriven gödsling riskerar man att rötterna hämmas i sin
utveckling då näringskoncentrationen kan bli för hög. Trädet kan också bli överfrodigt och får
svårt att sluta växa och mogna av mot höstkanten, vilket ger dålig vinterhärdighet viktigt
speciellt i kärvare klimat.
Det är alltså bättre att ligga lågt med näringstillförseln det första året och se hur trädet utvecklar
sig. Verkar det gå trögt med tillväxten så lägger man på någon gödsel ovanpå jorden, till exempel
kompost, komposterad kogödsel eller pelleterad hönsgödsel. Den sistnämnda får man vara
försiktig med då den är kraftfull.
Till nyplanterade träd behövs stöd för att kunna rota sig i lugn och ro. Slå ner en stör ( Störar och
uppbindningsmaterial finns i vår Ebutik ). Stören skall vara ca 10 cm från stammen. Använd
sadelgjord eller bindslang. Stödet skall stå kvar 1 – 2 år.

Pollinering
Vissa sorter behöver pollineras (befruktas) av en annan sort för att ge bra frukt. Detta gäller
äpple, päron och en del plommon. (De flesta plommon är dock självfertila och behöver inte
pollinering). Bor man i en villaträdgård brukar det inte vara några problem med pollinering
eftersom de flesta trädgårdar har fruktträd. Man kan annars titta i en pollineringstabell så får
man veta vad som passar ihop med trädgårdens träd. När det gäller körsbärspollinering är
Prunus avium, vildkörsbär, en bra pollinerare.

Beskärning
Våra fruktträd är etableringsbeskurna vid leverans. Den framtida beskärningen beror på
fruktslag. Beskärning i februari – mars stimulerar tillväxten . JAS beskärning (Juli, augusti,
september ) ger minskad produktion av skott ( vattenskott ). Vi rekommenderar JAS beskärning
av nyplanterade träd.
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