
  

Haven i september
Frugttræer i haven
Det er ikke uden grund at frugttræer de seneste år har fået en renæssance i de private haver. Om årsagen 
skyldes, at man gerne selv vil dyrke sine æbler, pærer, blommer mv. for at være sikker på at få god, frisk frugt 
med en god smag, der hverken er sprøjtet eller gødet. Eller det skyldes at mange frugttræer købes som 
prydtræer, da de både har en smuk blomstring og frugtsætning, som for nogle bl.a. æblers vedkommende bliver 
siddende langt hen på vinteren, skal jeg ikke kunne sige.
Men en ting er sikkert, frugttræer bidrager med mange gode oplevelser. Hvem kan ikke huske fra sin barndom, at man 
har siddet oppe i et stort pæretræ og spist så mange pærer, at man fik ondt i maven, eller siddet inde om vinteren og set 
på at solsorte, sjaggere og andre drosler, være travlt beskæftigede med at spise de sidste æbler på træet eller jorden.

  
Dertil kommer at udvalget af frugttræer er meget stort, både med hensyn til sorter og vækstform. Så uanset om man kun 
har en altan eller en meget lille have, kan der altid findes plads til et frugttræ. På altanen kan en svagtvoksende type i en 
krukke være en god løsning. I den lille have kan både æble, pære eller fersken espalieres opad øst-, syd- eller 
vestvendte mure og hegn – i dag er det muligt at købe træer, som med en tosidig forgrening er forberedt til dette brug. 
Har man en lille have, hvor der kun er plads til et træ, findes der også æble og pæretræer med flere sorter på, så man 
både kan få tidlige frugter og frugter til efteråret/vinteren på samme træ. Dertil kommer at en stor del af frugttræerne kun 
sætter frugt, hvis de bestøves af en anden sort, også derfor kan denne mulighed være interessant – specielt hvis der 
ikke findes andre frugttræer i nabolaget. Ønsker man sig et meget stort, højt æbletræ eller et træ med en højere 
siddende forgrening, så det bliver lettere at komme ind under træet med plæneklipperen, kan det også lade sig gøre.

  

Tips: Få hurtigere frugt
Frugttræerne danner primært blomsterknopper på de vandret voksende grene, mens de mere lodret voksende bruger alt 
energien til vækst uden at sætte frugt. Derfor bør man fjerne de såkaldte vanris, der vokser lige op i luften. Det gøres 
bedst omkring sankthans, hvor barken er løs, og man let kan rive de unge skud af stammen. Lad enkelte sidde tilbage, 
så de kan danne skygge til grenene nedenunder og dermed minimere antallet af vanris fremover. 

På unge træer kan man fremme frugtsætningen ved at hænge lodder på de tynde grene, så de bliver mere vandrette. 
Som lodder kan hul-sten fra stranden eller andre tunge genstande bruges. 
Det giver både flere blomsterknopper og en flot, overhængende vækst.  
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PS. Vejledning til bestøvning finder du under hver enkelt vare


