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1996-2010
Ótrúlegur árangur
hjá Sæmundi og
Eyrúnu á Hellu.
Tugir yrkja gefa
uppskeru.

Veðurfarssvæði í Finnlandi.
Zone 1 – 8
Kortlagt eftir vetrarkulda.
Zone 1 hlýjast á veturna.
Zone 8 kaldast á veturna.
Blomqvist Plantskola
í Lepplax
á ca. 63°45’N ,
örlítið sunnar en
Hveragerði (64°N).
Ljóslotan er því svipuð.
Sumarhiti hærri.
Vetrarkuldi miklu meiri, mínus 30-40°C.
En NB! lengd sumars er svipuð.
Á Íslandi er flokkað eftir vaxtatímalengd,
sumarhita og hversu mildur veturinn er.
Flóknara hjá okkur vegna ríkjandi
hafræns loftsslags og samspils hlýrra og
kaldra hafstrauma.

Það sem vekur sérstakan áhuga á, að prófa ávaxtayrki sem þrífast á
veðurfarssvæði 4 í Finnlandi (zone 4) er tvennt:
1. Vorhret koma ósjaldan fyrir á þessu svæði í lok maí, eins og skeður hjá okkur.
2. Fyrstu haustfrostin koma í lok ágúst, þegar þau koma full snemma hjá þeim,
svipað og gerist hér.
3. Úrvalsþrýstingurinn á hvað þrífst vel þarna og nær að fullþroskast almennilega
fyrir veturinn er því svipaður og hér. (t.d. þrífast mörg finnsk úrvalsrósayrki ótrúlega vel hérlendis)
Höfundur Våra Fruktsorter bókarinnar, Leif Blomqvist, býr á veðurfarssvæði 4 í Finnlandi.
Hann hefur prófað flest ávaxtatrjáayrkin heima hjá sér, áður en hann framleiðir
og selur þau í garðplöntustöð sinni. Hann hefur leitað fanga mjög víða og safnað
yrkjum frá Kanada, Bandaríkjunum, Svíþjóð, Eistlandi, Lettlandi og Rússlandi
fyrir utan að skoða ávaxtatrjáaflóruna í finnskum görðum, sem nær alveg aftur til
sextándu aldar (farandsalar frá Rússlandi komu með mörg þeirra).
Hann getur ræktað bæði sumaryrki, haustyrki og vetraryrki, sem segir okkur,
að hitakúrva sumarsins er hærri hjá honum en gerist hér,
en sumarið er jafn stutt hjá honum og hjá okkur!
EN veturinn miklu harðari, -30-40°C !! (hann kannast ekki við “global warming” á sínu svæði)
Frá Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Kanada eru þegar komin nokkur harðgerð sumaryrki
sem ná að þroska aldin á Íslandi. Finnska sortsúrvalið er nýlegra hérlendis.

Hitasummuþörf
eplayrkja.

Tafla úr bókinni
Våra Fruktsorter
eftir
Leif Blomqvist
útg. 2010

Ávaxtatré þurfa mismunandi háa hitasummu
til að geta gefið af sér þroskuð aldin,
lokið vexti, hert árssprota fyrir næsta vetur,
og myndað blómbrum fyrir næsta sumar.
Sumaryrki
komast af með lægsta hitasummu,
970 – 1120° aldin þroskast í ágúst – september.
Haustyrki
1140 – 1230° aldin þroskast í september – byrjun október.
Vetraryrkin
þurfa hæstu hitasummuna,
1235 – 1275° aldin þroskast
seint í september- október- byrjun nóvember.

Útreikningur Finna á hitasummu:
1. Hitasumma er reiknuð frá þeim degi sem vöxtur getur hafist
af fullri alvöru. (hlýindatímabil yfir vetur teljast EKKI með)
2. Frá og með þeim degi sem meðalhiti dagsins er hærri en 5°C ,
fimm daga í röð.
2. Lágmarkshiti og hámarkshiti dagsins eru lagðir saman og
deilt í með 2, til dæmis 7 + 15°C = 22 : 2 = 10.
4. Og frá þessari niðurstöðu dregur maður 5°C. Eftir eru 5 hitagr.
5. Hvern dag sumarsins fram á haust er fundin út hitasumma
dagsins og hitasummur dagana lagðar saman.
6. Reiknað fyrir hvern dag þangað til meðalhitinn dagsins sígur
varanlega niður fyrir 5°C að hausti.
Þessi aðferð gefur okkur hversu mikill hiti “safnast upp” yfir
sumarið og nýtist plöntum til vaxtar, herðingu fyrir næsta vetur
og fullþroskun aldina.

Eplayrkin byrja að
blómstra og ljúka
blómgun í
samræmi við
hitaþörf sína.
Sum eplayrkin
þurfa lítið til og
blómstra snemma,
eru kannski of bráðlát?
Önnur þurfa meiri
uppsafnaðan hita
til að ná að blómstra,
síður hætt í seinum
vorhretum?
Tafla úr bókinni
Våra Fruktsorter
eftir
Leif Blomqvist
útg. 2010

Eftir nokkrar bréfaskriftir við Veðurstofu Íslands um
hitasummuútreikninga og hvort þeir væru til á Íslandi,
bauðst Halldór Björnsson sérfræðingur á Veðurstofu Íslands til
að reikna út hitasummur fyrir fjórar veðurstöðvar
og notaði finnsku aðferðina við það.
Línuritin birtust í grein um ávaxtatré í Garðyrkjuritinu 2011.
Ég vil nota tækifærið hér og nú og þakka Halldóri Björnssyni
enn einu sinni fyrir hans frábæra, óeigingjarna vinnuframlag
til umræðunnar um hitaþörf ávaxtayrkja á Íslandi.

Línuritin sýna SKÝRT, að þrátt fyrir hlýnun undanfarinna ára,
er ekki ennþá nógu hlýtt fyrir ávaxtatrjáaræktun hérlendis,
samkvæmt því hitafari sem ríkir í
stöðluðum veðurathugunarstöðvum á berangri!!
Okkur vantar ennþá hitafarsmælingar í skjólgóðum garði,
eins og t.d. í garði
Sæmundar Guðmundssonar og Eyrúnar Óskarsdóttur á Hellu,
til að fá upplýsingar um þann mun sem ríkir á milli
hitamælinga í veðurstöðvum annars vegar og hins vegar hitafars í
skjólgóðum og sólríkum garði.
Er meðalhiti sumarmánaða um 1, 2 eða 3° hærri í skjólgóðum,
sólríkum garði? Mælingar vantar!
NB! bara einnar gráðu hitaauking á dag frá 15/5-15/9 = 123° sem
Bætast við hitasummuna, gróflega reiknað.

Ræktun ávaxtatrjáa fyrstu 100 trjáræktarárin á Íslandi.
 Fram til ársins 1996 voru til stöku ávaxtatré í görðum landsmanna.
 Þau stóðu oftast alein, engin frjógjafi á móti.
 Fáum hugkvæmdist að gróðursetja mörg tré saman utandyra,
til að tryggja betra aðgengi að góðu og hentugu frjói.
 Menn voru að prófa í smáum stíl.
 Oft blómstruðu trén lítið.
 Bæði var minni blómmyndun.
 Og fiðrildalirfur voru ósjaldan búnar að éta og hola út blómbrumin,
áður en að var gáð og úðað tímalega. (þarf að úða um leið og brum þrútna!)
 Sennilega lirfur haustfeta sem bíða færis við brumin.
 Er góður árangur af ræktun ávaxtatrjáa eingöngu tilkomin vegna hlýnunar
síðustu ára? Hækkandi hitasumma bendir til þess.
 Eða er árangurinn betri af því menn kunna betur til verka?
 Við komumst að því ef sumrin verða svalari aftur. HELST EKKI!

Eftir skoðun á línuritunum og samanburð við hitasummuþörf
eplayrkjanna miðað við finnskar aðstæður
er niðurstaðan:
Allar tilraunir með ávaxtatrjáaræktun
verða að fara fram við
bestu aðstæður á Íslandi,
þrátt fyrir hlýnun undangengina ára.
Úthafseyjuloftsslagið gerir okkur auðveldar fyrir með yfirvetrun
trjánna á skjólgóðum stað.
En úthafseyjuloftslagið kælir sumarhitann!
Full lágur sumarhiti er akkilesarhæll
íslenskrar ávaxtatrjáaræktunar.

Skjólgóðir og sólríkir staðir eru
ALGJÖR lágmarkskrafa til
að við fáum eitthvað út úr ræktun ávaxtatrjáa
í íslensku veðurfari.
(verður útskýrt nánar af hverju hér á eftir)

Hugsanlega eru fleiri þættir en sumarhitinn, sem spila inn í
og gefa þann árangur sem fengist hefur í görðum
hjá Jóni Guðmundssyni á Akranesi og Sæmundi & Eyrúnu á Hellu.

?
Hitasummuútreikningar Halldórs Björnssonar sýna skýrt, að hitinn hefur hækkað
greinilega síðustu 8 árin, frá 2003, og hitasumman er að nálgast 1000 gráður.
Hitasummur sumranna 1960 – 2002 eru plús-mínus 600-700 gráður!!!
Þetta er orsök þess að ræktun ávaxtatrjáa utandyra er orðin möguleg hérlendis.
Ef kólnar aftur, ja þá bara byggjum við plastbogahús utan um trén! Ekki ætlum við
að missa af góðum, íslenskum ávöxtum! Og á öllum tímum í mannkynssögunni hefur
alltaf borgað sig að vera sem mest sjálfum sér nógur um mat af eigin framleiðslu!!!

Skjól og hiti.
1. “Góð vísa er aldrei of oft kveðin”.
2. “Flas er ekki til fagnaðar”.
3. Erfitt að bíða með kaup á ávaxtatrjám, þar til maður er kominn með skjólgóðan
og hlýlegan stað fyrir þau!
4. Af hverju þurfa réttu skilyrðin að vera tilbúinn áður en maður gróðursetur tréð?
 Trén eru lifandi verur eins og við.
 Grænu blöðin eru verksmiðjan sem nýtir vatn, kolefni, súrefni og steinefni til
uppbyggingar nýrra blaða, bruma, greina, stofns, róta, blómbruma og aldina.
 Lægri hiti dregur úr framleiðslugetunni.
 Vindur eyðir orku trésins, það þreytist, verður þreyttara eins og við í rokinu.
A.
B.
C.
D.
E.

Tréð á að stækka og haldast heilbrigt, þarf orku og næringarefni til þess.
Myndun blómbruma er orkukrefjandi ferli og það byrjar um 20. júní ár hvert.
Blóm skemmast af of miklum vindi => engin frjóvgun og aldinmyndun.
Býflugur, blómflugur og humlur vinna illa í vindi => minni frjóvgun og aldinmyndun.
Næringin úr blöðunum eyðist í að halda trénu við í vindi => minna eftir fyrir
blómmyndun og aldinþroskun.
F. Aldin eyðileggjast af vindi, detta af of snemma, detta af áður en þau fullþroskast.
G. Allt vindslit á trjám er bagalegt. Þetta eiga Íslendingar að vera löngu búnir að læra!

Lega lands gagnvart sólarátt skiptir máli.
 Uppskeran er tilbúin um 5-6 dögum fyrr á landi sem hallar í sólarátt.
 Minnsti halli niður til norðurs er ótrúlega kælandi.
 Í Danmörk, sem er miklu sumarhlýrri en Ísland, og flatari JÁ ! er samt minnsti
halli á landinu niður á við mót norðri afdrifaríkur.
 Aldinþroski er seinni.
 Efnahagur bóndans verður ekki eins góður.
 5-6 daga munur skiptir máli í hlýrra loftslagi.
 Hvað þá hjá okkur!
 Að auki er ekki stunduð framleiðsla á aldinum í Danmörku nema komin
séu skjólbelti fyrst, með um 30-50 metra millibili á milli skjólbelta.
 Skjól hjá Dönum er ALLT. Bóndinn telur sig ekki geta lifað af aldinræktun
án góðs skjóls og á landi sem er flatt eða hallar niður í sólarátt.
 Það er tímafrekt að búa til skjól, en við verðum að byrja á því fyrst.
 Þar næst koma hitakæru trén (aldintré, eik, beyki, álmur, linditré o.fl.)
 Fyrirhyggja og góður undirbúningur skilar FYRR af sér í blómgun og aldinmyndun.

Grunnstofn og rót
1.
2.
3.
4.

Nær öll ávaxtayrki er ágrædd á einhverja aðra rót, eru ekki á eigin rót.
Þessi rót kallast grunnstofn.
Grunnstofnar eru oftast af sömu ættkvísl, til dæmis eplayrki á eplagrunnstofn.
Grunnstofnar eru ýmist ræktaðir af fræi aldintegunda sem gefa nokkuð
jafnar plöntur upp af fræi, til dæmis Malus ‘Antonovka’
5. Grunnstofnar eru einnig þróaðir fram og haldið við með kynlausri ræktun,
græðlingum eða vefjaræktun, t.d. M26, MM106, Bittenfelder, A2 og fleiri.
6. Grunnstofn er notaður til að stýra vexti aldinyrkisins, hvort það verði stórt,
minna eða lítið.
7. Stór aldintré eru fyrirferðarmikil
8. Menn vilja síður þurfa að nota stiga við að tína aldinin.
9. Sum aldinyrki eru kraftmikil og verða stór tré. Þau eru ágrædd á veiktvaxandi
grunnstofna.
10. Veiktvaxandi aldinyrki eru ágrædd á kraftmikla grunnstofna.

Grunnstofn og rót, framhald.
11. Vaxtarkraftur í grunnstofni hefur áhrif á hversu mikið og oft þarf að klippa og forma trén.
12. Grunnstofn sem ýtir undir kraftmikinn vöxt og myndun stórs trés => meiri klipping.
13. Grunnstofn sem dregur úr vexti og veldur myndun dvergtrés => lítil þörf á klippingu.
14. Tré á dverggrunnstofni þarf tæpast nokkra klippingu, nema smá “leiðréttingar”.
15. Aldintré á dverggrunnstofni/veiktvaxandi grunnstofni þarf ævilangan stuðning.
Bundið við sterkan staur alla ævina, af því að rótin er í eðli sínu veikbyggð => leiðir
til lítils vaxtar og myndun smávaxins trés sem tekur lítið pláss í litlum garði.
16. Dæmi um veiktvaxandi grunnstofna: B9 (mjög harðgerður í Finnlandi), M9, M27.
17. Hvað grunnstofnar eru bestir við íslenskar aðstæður?
18. Tilraunir vantar, við erum bara rétt byrjuð! 15 ár eru örstund í trjáræktun!
19. Grunnstofnar undir eplayrkjum í íslenskum görðum eru til dæmis MM106, A2,
M26, M27, Bittenfelder, Ranetka, Antonovka, Robusta, Beautiful Arcade.
20. Grunnstofnar undir peruyrkjum í íslenskum görðum eru til dæmis Pyrus communis
(villipera), Pyrus ussuriensis, Quinte A.
21. Grunnstofnar undir plómuyrkjum í íslenskum görðum eru til dæmis St. Julien
og Myrobalan.
22. Grunnstofnar undir kirsuberjayrkjum í íslenskum görðum eru til dæmis Prunus
avium (fuglakirsi), Prunus mahaleb og Colt.

Ávaxtatré þarf að móta með klippingu:
1. Forma tréð svo það verði fallegt og samsvari sér vel.
2. Tryggja að sem flestar greinar séu í láréttri stöðu af því að
á láréttum greinum myndast mest af blómknúppunum.
3. Tryggja að birta komst alveg inn í miðju trjákrónunnar, svo að
einnig þar myndist aldin.
4. Sjá til þess að tréð haldist í hentugri stærð.
5. Fjarlægja ónýtar, kalnar og sjúkar greinar.
6. Auðvitað má sleppa allri klippingu og leyfa trénu að vera eins og það vill vaxa.
En þá verður aldinmyndun og aldinþroski ójafnari og tréð lengur að koma sér í
blómfasa. Trén bera og þroska þá aldin frekar annað hvert ár. Þau eyða orku
í blóm og aldin annaðhvert ár og vöxt og orkusöfnun árin á milli.
7. Mörg af aldinyrkjunum, til dæmis peruyrkið Olga, kirsuberjatrén, eplayrkin Salla
og Rescue, eru svo falleg óklippt, að þau eru iðulega gróðursett til skrauts eingöngu.
8. Formun og klippingaaðferðir á aldintrjám eru fjölbreyttar.

“Spindeltre” = “Snældutré”.
Hvernig “snældutré” er klippt til og formað gefur ágæta hugmynd um
hvers vegna er nauðsynlegt að klippa eplatrén.
Það þarf vissulega líka að forma perutré, kirsuberjatré og plómutré með
klippingu, en tímans vegna skoðum við eingöngu eplatrén núna.
Allar klippingaraðferðir miðast við það sama:
I. Að sjá til þess að birta komist niður á neðstu greinar trésins.
II. Að fjarlægja “mínusgreinar” (greinar sem lifa í of miklum skugga).
III. Að sjá til þess að nægilegur blaðfjöldi fóðri hvern blóm-/aldinklasa (50 blöð).
IV. Að sjá til þess að safastreymið sé kröftugt upp tréð með því að halda við “togsprota”.
Kröftugur togsproti er “toppríkjandi”, og sér til þess að hliðargreinar vaxi minna og í
láréttari stöðu.
V. Að tréð verði ekki of hátt.
VI. Að fjarlægja allar skemmdar og sýktar greinar.

Snældutrésformið fullnægir öllum þessum skilyrðum og hentar einnig vel í heimilisgarði.
Tréð er fríttvaxandi og er látið breiða úr greinum sínum til allra átta. Greinarnar eru
látnar “streyma” út frá miðlægum stofni eins og væru þær festar á gorm (spíral). Greinar
ná lengst út neðst og styttast eftir því sem ofar dregur.
Augu ræktandans eiga alltaf að einbeita sér að því, að BIRTA komist að öllum hlutum trésins.
VII. Byrjað er að forma tréð með klippingu strax eftir gróðursetningu!

Snældutrésformið

Möguleikarnir
eru endalausir
í formun trjáa
í alls konar
“snúrutré”
“espaliertré”.

Ávaxtatré ræktuð í “girðingaform” taka minnst pláss í garði,
og auðvelt að passa að næg birta berist að öllum hlutum þess.

Lepage hekk

Bousche-Thomas hekk

Frjálslega vaxið krónutré er breiðara, en þess gætt að birta komist að öllum hlutum þess.

Klippa á eplatréð strax eftir gróðursetningu
ef ekki er búið að því. Helst í byrjun apríl. Engin
orka á að fara í að setja af stað vöxt á því sem
klippt er burt (fyrirmyndaraðferðin).

Togsproti

Toppsproti stífður um 5 cm
eða meira.

Nýjar
hliðargreinar
með 90°horni

Samkeppnissproti
fjarlægður, skilinn eftir
2-3 cm nabbi.
Hliðargreinar
styttar í 30 cm.

Blómbrum myndast

Hliðargreinar
styttar í ca. 30 cm.
Aldinspori.

Láréttar
hliðargreinar.

Ágræðslustaður á alltaf að vera
ofan við jarðvegsyfirborðið.

Skiptir máli að klippa strax, svo að mestur kraftur fari í að styrkja rótarkerfið fyrst.
Rótarkerfið þarf að bera mikla þyngd þegar trén eru hlaðin aldinum.

Tvær megin jarðvegsgerðir á Íslandi.
Mýrajarðvegur, mómold, er með hátt hlutfall af lífrænum leifum plantna, húmus.
Hann er oft of blautur og þarf þá að ræsa vatnið burt úr honum fyrst.
Síðan er gott að blanda sandi eða vikri til helminga við hann, eykur loftun.
Og kalka vel, bætir jarðvegsbygginguna og hækkar sýrustigið. Notið t.d. Turbo-kalk.

Sendinn jarðvegur, áfoksmold, móajarðvegur inniheldur helst til lítið af jurtaleifum.
Úr því þarf að bæta með íblöndun af öllu því lífræna sem þið komist yfir:
Hrossatað, sauðatað, hænsnaskít, sveppamassa, kúamykju og rothaugamassa úr garðinum.
Og kalka til að bæta jarðvegsbygginguna.
Gæta þarf betur að vökvunarþörf í sendnum jarðvegi.

Jarðvegur og gróðursetning.
1.
2.
3.
4.
5.

Hvernig jarðvegur er í garðinum?
Fyrrverandi mýrarjarðvegur = mómold.
Sendinn jarðvegur, áfoks jarðvegur = móajarðvegur.
Sýrustig, kjörsýrustig flestra ræktaðra plantna 5,5 – 6,5.
Ef of súr, þarf að kalka strax áður en gróðursett er. 200-400 gr. af kalki
blandað í moldina úr holu sem er um 60 cm breið og 60 cm djúp!
6. Kalkið er líka jarðvegbætandi, þ.e.a.s. það bætir jarðvegsbygginguna.
7. Alls konar lífrænn áburður er til bóta vegna næringarinnihalds bæði
aðalefna N,P,K, Mg, S og snefilefna, en trén þurfa meira af aðalefnum
heldur en hann gefur. Lífrænn áburður er mjög mikill jarðvegsbætir,
bætir viðloðun jarðvegskorna og örvar smáverulífið, sem er nauðsynlegt
fyrir öll þau flóknu ferli sem þurfa að eiga sér stað í kringum trjáræturnar.
8. Hrossatað er rýrast, en mjög jarðvegsbætandi. Má blanda því til helminga
við jarðveginn úr holunni.
9. Sauðatað, kúamykja, hænsnaskítur og sveppamassi eru sterkari og nægir
að blanda þeim í hlutfallinu 1 skammtur á móti 4 skömmtum af jarðvegi.
10. Vanda verður alla undirbúningsvinnu fyrir aldintréð, ef það á yfirhöfuð
að gefa af sér aldin í nánustu framtíð!
11. Eftir gróðursetningu er nauðsynlegt að bæta við 40-50 grömm af blákorni
eða græði 1. Dreifa á áburðarkornunum ofan á alla unnu moldina.

Jarðvegur og gróðursetning, framhald
12. Vökva hressilega í nokkrum áföngum. Ef jarðvegur er mjög þurr og þurrkatíð
ríkjandi, er nauðsynlegt að fylla tóma holuna af vatni fyrst og láta vatnið síga
niður og bleyta jarðveginn í kring.
13. Tréð er alltaf gróðursett með ágræðslustaðinn fyrir ofan jarðvegsyfirborð, þess
ofar þess betra. Aldinyrkið má ekki sjálft ná að mynda rót, heldur á vöxtur
þess að stjórnast af vaxtargetu grunnstofnsins.
14. Setja þarf góðan girðingarstaur með hverju tré og binda það á nokkrum stöðum
við hann. Staurinn er hafður í minnst 3 ár, eða þangað til tréð er stöðugt á rótinni.
15. Fylgjast þarf með vökvunarþörf allt fyrsta sumarið.
16. Þegar blómgun og aldinmyndun er byrjuð, þarf að sjá til þess að tréð ofþorni
aldrei.
17. Áburður, næringin, þarf að vera komin í brumin þegar blómhnappar fara aðmyndast.
18. Þeir myndast upp úr 20. júní.
19. Áburð þarf því að bera á (50 grömm alhliða tilbúinn áburður) ekki seinna en í
apríl, helst ekki seinna en snemma í maí, til að næringarefnin séu við hendina
þegar blómmyndun hefst.
20. Gott er að byggja upp fósfórforðann í jarðveginum með þrífosfatgjöf í upphafi,
um 50-100 grömm á fermeter. Mikilvægt fyrir blómmyndun og aldinþroska.
Fosfór er lítt aðgengilegur í íslenskum jarðvegi, og alltaf vantar nitur!

Gróðursetning, framhald.
 Finnar ráðleggja að gróðursett sé í upphækkað beð, um 15-20 cm hærra en
grasflötin í kring.
 Þá hlýnar jarðvegurinn betur sem kemur sér vel fyrir rótarvöxt.
 Í þéttum og leirkenndum jarðvegi og í blautum mýrajarðvegi er betra að
gróðursetja í upphækkað beð.
 Í sendnum jarðvegi og þar sem framræsla vatns er mjög góð er síður þörf á
að setja tréð í upphækkað beð. Gæti orðið ónógur raki í upphækkuðu beði.
 Eftir gróðursetningu og eftir að búið er að dreifa tilbúna áburðinum á moldina,
er skynsamlegt að þekja jarðveginn með dúk, t.d. Jarðvegsdúk eða öðru álíka,
sem sleppir vatni og áburði í gegn, en kemur í veg fyrir að gras og aðrar
óæskilegar jurtir nái að festa rætur og keppa við tréð um næringuna.
 Á skjólgóðum stað á ekki að þurfa að setja upp vetrarskýli. En fyrsta vetur á
nýjum stað er samt gott að vefja tréð inn í striga seint um haustið og hafa
á því fram í apríl, stundum alveg fram í maí, ef vorveðrið er full slítandi.

Stærð trjáa við gróðursetningu.
1. Tré sem er í 10 lítra potti, með stofn og 3-5 greinar í krónu sinni, er tilbúið
til gróðursetningar beint í garðinn.

2. A. Tré sem keypt er sem “pískur”, eins árs gamalt ágrætt árið á undan og búið
að mynda eina langa grein, sem verður framtíðarstofn trésins, þarf
framhaldsræktun við bestu skilyrði, helst í gróðurhúsi, óupphitað hús er nóg.
B. Setja þarf “pískinn” í stærri pott, 10 lítra, og binda greinina við prik, og klippa
um 10 cm af toppi greinarinnar, til að örfa hliðargreinamyndun og myndun
nýrrar toppgreinar.
C. Tréð þarf mikla vökvun og áburðargjöf og nauðsynlegt er að binda
aðalsprotann sem vex upp úr miðju trésins við prik.
D. Um haustið er “pískurinn” orðinn sterkari, sverari, búinn að mynda
hliðargreinar og tilbúinn til gróðursetningar.
E. Ef þarf að geyma tréð í pottinum til næsta vors, verður að gæta að því, að
rótin frjósi sem minnst meðan hún bíður í pottinum.

Á næstu þremur skyggnum er samantekt
yfir ótrúlegan árangur ,
þrátt fyrir full lágan sumarhita
sem er mældur í stöðluðum veðurstöðvum.
Frá 1996 til og með 2010 hafa
58 eplayrki, 4 súrkirsuberjayrki, 5 sætkirsuberjayrki, 6 peruyrki og 5 plómuyrki
náð að blómstra og mörg þeirra hafa þegar gefið af sér
fullþroskuð aldin.

Staðsetning merkt fyrir tréð.
Torfið skorið ofan af og fjarlægt.

Grafin holan, 60 x 60 x 60 cm.
Endanlegt dýpt 40 cm, jökulurð undir.

¼ sauðatað á móti ¾ moldarjarðvegur.

Annað lag sauðatað 10 cm og mold aftur.

Fyrsta lag sauðatað 10 cm og svo mold.

Öllu blandað vel saman með gaffli.

Trénu komið fyrir í hálffullri holunni.

Vökvað, minnst 10 lítrar af vatni.

Hrein mold næst rótum trésins.

Vatnið látið síga alveg niður.

Formuð skál í moldina fyrir vökvun.

Viktuð 40 grömm af blákorni .

Afgangsjarðvegur og grjót úr holunni.

Áburðinum dreift jafnt yfir alla moldina.

Tréð tilbúið
Í lífsins átök.

Dúkur hindrar grasvöxt.
Uppbinding með strigaræmu.

Starfsmenn í kennslustund.
Þeir eiga síðan að gróðursetja næstu
70 tré á sama hátt!

Kennarinn !

Blómbrum á kirsuberjatré.

Kirsuberjatré ‘Brianskaja’ gróðursett 2009.
Hér þarf að hreinsa burt grasið !

Finnska eplasortin ‘Pirja’
þroskaði allra fyrsta eplið í Nátthaga
10. ágúst árið 2010.
Því var skipt bróðurlega niður í
6 hluta handa starfsmönnum.
Einstök upplifun! Algjört konfekt!

Takk fyrir áheyrnina.

