23. Júní 2017
næg
blómgun á
40
eplatrjám í
Nátthaga.

Staðan 2018 í
ávaxtatrjáaræktun í
Nátthaga
og varðveisla yrkja
TEKIÐ SAMAN VORIÐ 2018.
ÓLAFUR STURLA NJÁLSSON
NÁTTHAGA Í ÖLFUSI

Öðru hvoru alla 20. öldina
flutt inn og prófað í
einkagörðum.
Hraundís Guðmundsdóttir gerði grein fyrir
ávaxtatrjáaræktun á Íslandi frá upphafi til 2000 í
lokaverkefni sínu við LBHÍ. Tilraunir fólks sýndu fylgni við
hlýju tímabilin á síðustu öld.
Núverandi ávaxtatrjáaræktunarskeið hófst með:
▪Innflutningi og prófunum Sæmundar Guðmundssonar á
Hellu 1996.
▪Hann flutti inn norsk yrki og amerísk yrki, aðallega
eplayrki, fáein peruyrki, plómuyrki og kirsuberjayrki.

▪ Jón Þórir Guðmundsson og Jóhannes Jónsson
prófuðu áfram ávaxtatrjáaræktun í Gróðrarst. Mörk
um aldamótin, sóttu í reynslubanka Sæmundar,
fengu ágræðslukvisti af trjám hans, fluttu inn
grunnstofna og hófu framleiðslu á ávaxtatrjám í
Gróðrarstöðinni Mörk.
▪ Jón Þórir Guðmundsson lagði garðinn sinn upp úr
2000 á Akranesi undir alls konar prófarnir með
ávaxtatré og berjarunna og gefur út bókina
„Aldingarðurinn“ 2014. Hann hefur flutt mörg
fræðsluerindi um allt land síðustu 10 ár a.m.k.

• Gríðarlegur áhugi braust út hjá þjóðinni, og margir
sáu aldin í hillingum á trjánum sínum í framtíðinni.
• Hrunið haustið 2008 ýtti undir meiri nýtni og
sjálfsbjargarviðleitni.
• Hlýju sumrin sköpuðu meiri væntingar. Hlýnandi
loftslag almennt á Jörðinni, en þó með
áframhaldandi veðurskellum eins og undanfarið....!!
• Næstu ár eftir hrunið voru allir góðir hlutir gripnir
fegins hendi og eitt af því var þessi ánægjulega
viðbót að geta ræktað ávaxtatré á Íslandi. Eitthvað
gott að einbeita sér að og hugsa um......

• Haustið 2007 heimsótti Ólafur Sturla Njálsson
þrjár finnskar gróðrarstöðvar og stofnaði til
viðskiptasambands við þær.
• Úr því verkefni komu mörg finnsk rósayrki og
ýmsir runnar og mörg ávaxtayrki.
• Viðskiptasamband við Leif Blomqvist í Blomqvist
Plantskola bar ríkulegan ávöxt. Stöð hans og
prófarnir fara fram á 64°breiddargráðu, sem sé á
sömu breiddargráðu og Hekla og Hveragerði eru.
• Innflutningur hefst og fyrstu ávaxtayrkin frá Leifi
lenda í Nátthaga vorið 2008.
• Meira flutt inn 2009, 2010 og 2011.
• Garðheimar og Garðyrkjufélag Íslands bæta svo í.

• Eigin framleiðsla á ávaxtatrjám í Nátthaga hefst í janúar
2011.
• Og hefur haldið áfram sleitulaust síðan. Ágræðsla fer fram
í janúar til apríl ár hvert.
• Ágrætt er á ýmsar grunnstofna gerðir: Antonovka, A2, B9,
B118, EMLA111, M26 og MM106.
• Nokkur sérvalin yrki eru komin á allar þessar
grunnstofna-gerðir fyrir prófanir. Stefnt er að því að bera
saman vöxt og þrif þessara lykilyrkja á mismunandi
grunnstofnum.
• Fyrstu 120 ávaxtayrkin voru gróðursett á fjóra staði í
Nátthaga. Um 99 eplayrki gróðursett í júní til september
2011 og síðan peruyrkin, kirsuberjayrkin og endað á
plómuyrkjunum í október 2011.
• Bætt við þar sem pláss leyfði 2012, 2013, 2014 og 2015. Nú
eru 167 ávaxtayrki komin í jörð og fleiri munu bætast við.

Vinna ÓSN gengur út á að varðveita flest þau
ávaxtayrki við svipaðar aðstæður, sem komin eru til
landsins.
Fylgst er með hverju yrki og ýmis atriði skráð niður
á hverju ári.
Verkefnið hefur þegar fengið styrk einu sinni úr
Uppbyggingasjóði Suðurlands 2017, kr. 600.000, en
til að fá þá upphæð útborgaða varð ÓSN að sýna
fram á 1.200.000 kr. framlag á móti úr sínum sjóði.
Uppbyggingasjóður Suðurlands hefur gefið vilyrði
fyrir nýjum styrk 2018, nú 300.000 kr.

Revals Peruepli ágúst 2014

Fyrsta eplið í Nátthaga þroskað
10. ágúst 2011. Yrkið heitir Pirja.

Yrkið Salla telst til
skrautepla, en gefur
smá, bragðgóð epli.
Blómstrar mikið og
næstum aldrei
haustkal. Mynd frá
23. Júní 2017.
24. Júní brjálað
norðvestan rok og
frjóvgun því engin!

❑ Sumarið 2016 var einstaklega langt, hlýtt og góðviðrasamt
sunnanlands a.mk.
❑ Það mynduðust margir blómvísar á ávaxtatrjánum,
sérstaklega eplayrkjunum fyrir árið 2017.
❑ Vorið 2017 var kalt í apríl en hlýtt og loksins góður maí, sem
sagt í réttri röð!
❑ Júní byrjaði þokkalega, en trén í Nátthaga eru greinilega 2
vikum seinni með blómgun heldur en sömu sortir á bestu
stöðum á höfuðborgarsvæðinu og Akranesi.
❑ Frjóvgun var því nokkur á bestu stöðunum með fyrstu
blómgunina og aldinmyndun góð.
❑ Í Nátthaga var hámark blómgunar hjá 40 eplayrkjum að
nást upp úr 20. júní.
❑ Upp úr 23. júní gerir kalsaveður, slagveðursrigningar, líka
heiftarlegt norðanrok og kuldatímabil í fáeinar vikur!
❑ Öll blóm í Nátthaga eyðilögðust og býið beið af sér veðrið.

Miðað við reynsluna í Nátthaga frá upphafi verkefnis 2011 er
greinilegt að:
❑ Trén sjálf, flest yrkin sem gróðursett hafa verið í tilraunina
þola vel erfið, blaut, köld sumur og skila sér vel til næsta
sumars. Sem sagt hægt að rækta trén og þau stækka og sum
eru fallega vaxin, hafa einnig skrautgildi.
❑ Haustkal er helsta ógnin, en sum yrki fá það ekki á löngu
árssprotana sína og hjá öðrum minnkar haustkalstilhneiging
eftir því sem trén stækka.
❑ Mild, löng haust bjarga miklu við fullþroskun árssprota og
bæta því eitthvað fyrir lágan meðalhita sumars.
❑ Vorin eru ekki erfið flestum eplayrkjum, plómuyrkjum og
peruyrkjum. En „svikahlýindi“ of snemma gera
kirsuberjayrkjum oft mjög erfitt fyrir, þau spretta of snemma.

❑ Blómgun er vaxandi með árunum og sum trén blómstra
mikið. Sum ávaxtayrkin blómstra strax á öðru og þriðja
ári, en fáein láta bíða eftir sér í 5 – 8 ár.
❑ Jarðvegur er ekki hindrun, heldur verkefni, að vinna
hann rétt miðað við stað og gerð jarðvegs.
❑ Skjól þarf að vera til staðar fyrir verstu og mest slítandi
vindáttum hvers staðar.
❑ Trén komast af með sól hálfan daginn í skjólinu. Það
þarf að hlýna vel á þeim í sólinni.
❑ Skjól, sól, góður jarðvegur, þola misjöfn veður, komast
gegnum erfiðu sumrin og blómstra vel. Allt þetta gengur
upp.
❑ Flöskuhálsin er júníveðrið, sem við vitum öll að er
afskaplega erfitt að verjast. Blómgun getur öll misfarist!

Sjálfsfrjó kirsuberjayrki gefa aldin
ef allt gengur upp veðurfarslega
séð í júní.
Góð blómgun á þessu tré, en svo
kom slagveðrið akkurat á þessu
stigi.
Býflugur, humlur, sveifflugur bíða
af sér vond veður => engin frjóvgun.
Sjálfsfrjó yrki t.d.:
Sunburst, Stella, Zafir, Sikkola,
Huvitus, Kalmar o.fl. þrífast þokkalega
í góðu skjóli fyrir rokinu og gefa
uppskeru, EF allt gengur upp.

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Það er gott veganesti úti í lífið að vera bjartsýnn.
„Enginn verður óbarinn biskup“.
Ef gengur illa í byrjun, þá á EKKI að gefast upp.
Alltaf að reyna aftur og betur og draga lærdóm
af fyrri reynslu.
Með árunum safnast saman dýrmæt reynsla sem
þarf að vera til skráð.
Þegar ÓSN ákvað að fara í prófanir á ávaxtayrkjum, hafði
hann ekki haft trú á möguleika þeirra frá upphafi síns
garðyrkjuferils sem hófst 1967, þá 12 ára.
Trúin er komin, jú þetta er hægt! En það vantar í dæmið
að skrá niður og fylgjast með hverju í nýju ávaxtayrki í 10
ár a.m.k.
Árið 2011 hefst ÓSN handa við prófanir og eftirlit.

Bjartsýni er
nauðsynleg,
annars skeður
ekkert.
Haustið 2016 voru
sótt 4 eplatré í
Nátthaga til að
planta í Dalvík,
og ekki beint í
garði...
Þau komu vel undan
fyrsta vetrinum á
þessum stað.
Valur Þór Hilmarsson
Jón Arnar Sverrisson

Sæmundur og Eyrún í heimsókn í Nátthaga 6. október 2016. Eplatréð ‚Samo‘ er þá
komið með fínan haustlit. Tréð var gróðursett í september 2013 vikuna áður en
sauðféð snjóaði í kaf á Norðurausturlandi! Rokið var 25-30 m/s úr NV yfir
Nátthaga í sólarhring!!! Ég hélt að þá væri nú þessi tilraun búin, enda búið að vera
kalt rigningasumar 2013. Eh-em nei! Trén voru í góðu lagi vorið 2014.

Alaskaepli, Malus fusca, blómstrar og
þroskar sín örsmáu epli sem falla og fræið
spírar auðveldlega í íslenskum skógarbotni. Flottur haustlitur og blómgun.
Skrauteplategund og þolir mikinn skugga.

<=Yrkið Suislepp þroskar greinar sínar vel fyrir hvern
vetur.
Er góður frjógjafi og sagt hálfsjálfsfrjótt. Gróðursett
2011 og blómstraði 2017, en engin epli, enda skall á
júníhryssingur þegar blómin voru að opnast.

Yrkið Veiniöun frá Eistlandi =>
Fær rauðan haustlit og þroskar
greinar vel fyrir veturinn. Hefur
ekki blómstrað ennþá, en
blómin eru skærbleik og blöðin
rauðgræn. Gefur fjólublárauð
epli, sem eru vínrauð í gegn,
gallsúr, og notuð í safagerð og
vínframleiðslu.

Skrauteplatréð Wabiscaw, gróðursett 2009, fær
alltaf fínan haustlit og er þakið bleikum blómum
annað hvert ár í júní.

Vasa perayrkið frá Finnlandi hefur vaxið
rólega en áfallalaust frá 2011 og aldrei
haustkalið. Fær þennan flotta haustlit
nær alltaf. Hefur blómstrað 4 ár í röð, en
ekkert aldin þroskast. Skv. Upplýsingum á
yrkið að vera sjálfsfrjótt.
Önnur peruyrki sem hafa blómstrað á nær
hverju ári: Olga, Skánsk sykurpera og 2017
einnig Pepi og Aune.

Það má endalaust móta eplatré með klippingu, en er ekki
bráðnauðsynlegt. Fjarlægja þó krosslægar greinar og þær
sem
vaxa inn í krónuna. Halda opinni krónu er það eina sem
virkilega þarf að passa. Fá birtu og yl inn í krónuna.

Í Merkihvoli við Heklu eru Sæmundur og Eyrún með sumarbústað og rækta þar
ávaxtatré af miklum eldmóð, ekki bara á Hellu. Þarna er svo þurrt að leggja
varð vökvunarkerfi og nýta vatnið úr Rangánni.
Yrkið Boskoop með epli 10.09.2011.

Eplayrkið Transparente Blanche hefur verið
prófað oft í a.m.k. 70 ár. Gengið misjafnlega.
Oft mikið haustkal á því og ég fékk að
kynnast því 1987 – 1990. Við góð skilyrði
blómstrar yrkið vel og gefur epli hérlendis.
Yrkið er góður frjógjafi og stundum talið
hálfsjálfsfrjótt.

Haustið 2017 hjá Sæmundi og Eyrúnu á Hellu.

Við sleppum ekkert við sveppasjúkdóma á bæði aldinum og trjám
frekar en aðrar þjóðir.
Eplaskyrfi (eplakláði) á þessum aldinum og ræðst líka á blöð og börk.
Aldinmygla (Monilia) og fleira „fallegt“ hefur komið í ljós.
Kirsuberjalús kom eitt sumarið með innfluttum trjám.
Með innflutningi plantna kemur bæði gott og vont. Ekki hætta samt!

Framleiðsla á ávaxtatrjám í Nátthaga síðan árið 2011.

Tré í suðurhlíðum Kópavogs frá Nátthaga gróðursett 2014 þroskuðu
Aldin
haustin og
2016
og 2017.
Pirja
og Rupert.
aldin haustið
2017.
Pirja og
Rupert.

Suðurhlíð Kópavogs eru sennilega
eitt hlýlegasta svæði landsins.
Sunburst hlaðið kirsuberjum í sama
garði 2017. Tréð keypt 2014 í
Nátthaga. Íslensk framleiðsla!
Blómgun átti sér stað þarna tveimur
vikum fyrr en í Nátthaga.

Varðveisla ávaxtayrkja í einfaldri prófun í Nátthaga.
❑ Aðeins eitt tré af hverju yrki gróðursett.
❑ 167 yrki gróðursett 2011 – 2015.
❑ Rúmlega tvöhundruð ný yrki eru í uppeldi og á eftir að
gróðursetja á næstu árum.
❑ Fyrri yrkjahópurinn er aðallega fenginn frá Finnlandi.
❑ Seinni yrkjahópurinn kemur m.a. úr görðum Sæmundar og
Jóns, aðallega ýmis amerísk og norsk yrki, og svo um 50 yrki
frá garðplöntustöðinni Gränna í Svíþjóð.
❑ Síðasta þriðja viðbótin eru ýmis yrki frá Sæmundi sem eru
með rautt aldinkjöt, og oft bleikari blóm. Greinar sendar til
hans frá Englandi og ágræddar hér.
❑ Nýr reitur með skjólbelti í kring standsettur sunnan svið
skógarskjól Nátthaga í kornakri, um ¼ hektari, árið 2017.

Eftirfarandi er skráð niður fyrir hvert tré í prófuninni:
❑ Gróðursetningarár.
❑ Á hverju ári í 10 ár eru skráð ýmis atriði.
❑ Eftir að vöxtur hefst, er kalmælt á skala frá 0-4.
0 = árssproti ókalinn og endabrum heilt.
1 = endabrum kalið og um 10 % af árssprotanum.
2 = 50% af árssprotanum kalinn.
3 = 75% af árssprotanum kalinn.
4 = allur árssprotinn kalinn og vöxtur hefst úr eldri viði.
❑ Blómgun skráð og þá blómgunartími, þegar fyrsta blóm
er opið.

❑ Sjúkdómar skráðir.
❑ Rigningasumur sérlega heppileg, þar
sem þau eru hagstæðust sveppunum.
Skráð eftir tvö rigningasumur, 2013 og 2014.
Mat fór fram 12. september 2014.
Eplaskyrfi (eplakláði) sérlega áberandi á yrkjum
sem hafa ekki mikla mótstöðu.
Sum yrkin alltaf hraust!
Trén fengu dóminn:
Enginn eplakláði, mjög lítið, miðlungs, mjög mikið og
tréð nær svart af eplakláða (eitt yrki náði því).
Þetta á svo eftir að bera saman við erlendar lýsingar á
sömu yrkjum.

❑ Vaxtakraftur trjánna skráður.
Fyrsta skráning fór fram 15. maí 2016.
Hvert tré gat fengið einkunnina:
Enginn (stöðnun í vexti)
Lítil stækkun.
Miðlungs stækkun.
Mikil stækkun.
Mjög mikil stækkun.
Sum yrkin eru orðin myndarleg tré, öflug og sama
sem laus við kal ár eftir ár. Sem sagt lofa mjög góðu um
framhaldið. Bara að blómgun og frjóvgun fái frið fyrir
júníslagveðri!

❑
❑
❑
❑

Þroskatími aldina.
Uppskerutími.
Uppskerumagn.
Hversu vel aldinin eru þroskuð.

❑ Á hverju ári fylgir með örstutt veðurlýsing eins og til
dæmis þessi árið 2012:
„Kalt vor alveg fram til loka júní, en þá gerði bæði mikil
hlýindi og gott veður í tvo mánuði, trén spruttu vel og
náðu að þroska óvænt helling af blómbrumum (kom í ljós
rigningasumarið 2013!). Í september gerði snarvitlaust
norðanáhlaup í annari viku mánaðarins....“
„Sumarið 2013 kalt rigningasumar og sumarið 2014 hlýtt
rigningasumar.“

Síðasta talning á yrkjafjölda:

261 eplasort
11 súlueplasortir
13 skrauteplasortir
28 perusortir
24 súrkirsuberjasortir
15 sætkirsuberjasortir
32 plómusortir
6 þyrniplómusortir
7 kirsuberjaplómusortir
Samtals 397 ávaxtayrki.
Fáein ný bætast við 2018.

Niðurstaða 2018.
Ávaxtatrén þola vel
sunnlenskt sumar,
og eiginlega sama hvað
á gengur
og jú öskufall líka
t.d. 2010 og 2011.
Sem sagt það er haldið áfram
að prófa þó að aldintekjan
sé örsmá enn.

Eplatilraunagarðurinn er hlýr staður
og þar finnst
„Adam“
gott að vera þegar gefst smáfriður
frá vinnu og afgreiðslu í Nátthaga.
Og þar sem engin eru eplin, þá
væntanlega verður Adam lengur í
Paradís.....

Takk fyrir áheyrnina og ekki
gleyma að njóta góðra stunda,
„bara vera“......

