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Stångby Plantskola

Fruktträd finns i många olika former och kvaliteter.  
På Stångby har vi odlat och förädlat fruktträd sedan 
1978 och har gedigen erfarenhet av uppbyggnad och 
god kvalitet. Vi rekommenderar att alltid välja sorter 
som är motståndskraftiga mot sjukdomar för att skapa 
en hållbar fruktplantering och för att minska risken 
för spridning av sjukdomar på träd. I val av fruktträd 
bör man anpassa valet av sorter efter härdighet och 
grundstam så den är anpassad till den specifika platsens 
klimat och förutsättningar. 

Det är viktigt att välja rätt kvalitet av den art och 
sort du väljer för att skapa så bra förutsättningar för 
växten som möjligt. Sorter märkta med E och/eller 

Grönt kulturarv är förökade med certifierat material 
och svenskodlade. Certifieringstillägg och licensavgifter 
ingår i våra priser på fruktträd.

Stångby Premium är en selektion av våra finaste 
fleråriga fruktträd som vi företablerar i RCC. Förädlar 
ett steg vidare genom att balansera upp kronan och 
lyfta stamhöjden till 120–140 cm, en nivå som är bättre 
anpassad till både offentlig miljö och privata trädgårdar. 
Utbudet är relativt begränsat, men kommer med 
tiden att bli mer omfattande. Kontakta oss för aktuell 
tillgång. Finns även att tillgå på högstam 180-200 cm 
stamhöjd.

Illustrationen visar förväntad storlek på fruktträd av 
våra olika kvaliteter vid försäljning.
  
Bilder från.v: Högstam Premium fruktträd, 
Premium fruktträd och 4-års fruktträd. 

'Stella' E 'Carola' E (foto: Hilde Nyblom, Balsgård)

FRUKT OCH BÄR

Bilder på framsida: Överst: Malus 'Folke' E , Foto: Balsgård

Underst: Rader med Malus 'Folke' E på Stångby Plantskola.
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AprikosFRUKT & BÄR

APRIKOS (Prunus armeniaca)
Aprikoser kan odlas i zon I–II och på mycket skyddade ställen i zon III, men 
är dåligt klimatanpassade och blommar som regel för tidigt för att kunna sätta 
frukt. För att senarelägga blomningen kan träden skuggas, med t ex  juteväv, 
tidigt på våren. När blomningen infaller ska juteväven tas bort på dagarna och 
sättas dit om nätterna. Man vinner på att montera upp det hela likt gardiner 
som lätt kan dras fram och tillbaka. Eftersom det är dåligt med pollinerande 
insekter när aprikoserna blommar kan man öka fruktsättningen betydligt 
genom att själv pollinera med en liten pensel. Karten bör gallras så att det är 
ca 10 cm mellan frukterna. Sedan är det bara att hoppas på en varm och solig 
sommar så man får av njuta  läckra  aprikoser. Odlas som spaljéträd i soliga, 
skyddade lägen på fuktighetshållande och näringsrik jord.

kvalitet/storlek 

NaNcy (’Aprikose von Nancy’)

Zon I–II. Ljuvliga blommor i april-maj. Frukten mognar i augusti. Anses vara en av de bästa 

sorterna för vårt klimat. Ger ganska stora gyllengula frukter med röd rodnad på solsidan.

busk co

PERSIKA (Prunus persica)
Persikor odlas på liknande sätt som aprikoser. Krussjuka är en svamp sjukdom 
som ofta drabbar persikor. Bladen blir buckliga och faller sedan av. Plocka 
och bränn drabbade blad. 

kvalitet/storlek 

’Frost’

Zon I–II. Härdig sort som är motståndskraftig mot krussjuka. Ger riklig skörd av stora, goda 

frukter med gult kött. Mognar i juli om den spaljeras och under augusti som fristående. Det 

senare kan endast rekommenderas i landets mest gynnsamma delar. 

busk co

Riga®

Zon I–IV. Mycket härdig och tidigmognande (slutet av juli i södra Sverige) sort från Lettland. 

En prydnad på våren med stora kraftigt rosa blommor på bar kvist. Bär tidigt och rikt, måste 

som regel kartgallras för att få bra storlek på  frukterna. Frukterna är ljust gula med rodnad. 

Fruktköttet mycket  saftigt, sött med en viss syrlighet. Självfertil och mycket motståndskraftig 

mot krussjuka. 

busk co
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PLOMMON (Prunus domestica)
Plommon är inte svårodlade. Flera sorter är självfertila och sätter som regel rik-
ligt med frukt. Vid alltför stor sättning måste karten gallras för att få bra storlek 
och kvalitet på frukten, samt för att  undvika grenbrott. Frukterna mognar i all-
mänhet under augusti och september och är vanligtvis söta och goda. Plommon 
föredrar en väldränerad, varm växtplats. Plommon kan  drabbas av gummi-flöde, 
som ofta tyder på stress, vilket kan orsakas av tung och kall jord, hård beskär-
ning eller kallt klimat. 

’Allmänt Gulplommon’ E

Zon I–V. Mindre träd som då den står på egen rot ofta 

 skjuter rikligt med rotskott. De gula plommonen är medel-

stora, med halvfast, gulaktigt fruktkött och söt, god smak. 

Mognar i  slutet av september. Mottaglig för pungsjuka. 

 

’Experimentalfältets Sviskon’ E

Zon I–IV (–V). En svagväxande sort med smalt cylindrisk 

krona som lämpar sig väl för trånga utrymmen. Frukterna  

är medelstora, mörkt violettblå och med ett något segt skal. 

Det gulgröna fruktköttet är sött och smältande. Utmärkt 

bords- och hushållsfrukt. Mognar i slutet av september.  

Frisk sort. 

’Herman’ E

Zon I–III. Vår tidigaste plommonsort som mognar redan runt 

första augusti. Plommonen är medelstora och blå violetta med 

ljusblå dagg. Skinnet är något segt och syrligt. Gulgrönt frukt-

kött som är syrligt och sött men en aning kärvt innan den är 

fullt mogen. Sorten är frisk.

’Jubileum’PBR E

Zon I–IV. Smal, ganska svagväxande träd med besvärligt 

växtsätt. Ger rikligt med frukt redan i ung ålder. Frukterna 

är stora med gul grundfärg och röd till rödviolett täckfärg. 

Saftigt och mycket gott fruktkött. Mognar i mitten av sep-

tember.  

Komet E (’Kubanskaja Kometa’)

Zon I–IV(–V). Runda ceriseröda frukter med saftigt, sött och 

välsmakande gult fruktkött. Mognar redan i augusti och kan 

kyllagras ett par veckor. Komet är delvis självfertil och ger 

riklig skörd tidigt. Körsbärsplommon ingår i korsningen och 

kan fungera som pollenlämnare. Trädet växer först raskt, 

men blir inte stort. Frisk och härdig sort.

’Opal’ E

Zon I–III. Rikbärande, självfertil sort som har tagits fram på 

Alnarp. Får medelstora frukter med gulgrön grundfärg och 

röd violett täckfärg. Gult till något gulrött fruktkött som 

är fast och mycket saftigt. Söt smak och behaglig arom. 

Mognar under senare halvan av augusti. Lämpar sig väl som 

både bords- och hushållsfrukt. Rekommenderas.

’Reine Claude d’Oullins’ E

Zon I–III. Sjävfertil och en av de mest odlade sorterna. Ger 

medelstora till stora, gula frukter. Fruktköttet är saftigt och 

sött med en svag syrlighet. En mycket god bordsfrukt som 

även lämpar sig för marmelad och annat. Mognar i månads-

skiftet augusti-september. En kraftigväxande sort med sen 

bördighet (kan dröja upp till 10 år innan trädet ger god 

skörd).

’Tunaplommon’ E

Zon I–V (lämpar sig främst för zon IV–V). Krikontyp med 

små gula frukter. Fast gult fruktkött som är något sött och 

aromatiskt. Riklig fruktsättning och mognad i augusti-sep-

tember. 

’Victoria’ E

Zon I–III. Vanlig och populär, självfertil sort med stora vio-

lettröda frukter som mognar i andra halvan av september. 

Saftigt fruktkött med god, söt och svagt syrlig smak. God 

både som bords- och hushållsfrukt. En mycket bördig sort 

där karten som regel måste gallras hårt för att frukten inte 

ska bli smaklös.

kvalitet storlek

omplanterade co 30 l 3–4 år

omplanterade RCC 5–6 år

Stångby Premium RCC 10–12

Stångby Premium RCC 12–14

Stångby Premium RCC 14–16

Stångby Premium RCC 16–18
högstam RCC/3x kl 10–12
högstam RCC/3x kl 12–14
högstam RCC/3x kl 14–16
högstam RCC/3x kl 16–18

Stångby Premium

Stångby Premium är en selektion av våra finaste fleråriga 

fruktträd som vi företablerar i RCB och förädlar ett steg 

vidare genom att balansera upp kronan och lyfta stam-

höjden till 120–140 cm, en nivå som är bättre anpassad 

till både offentlig miljö och privata trädgårdar.

Utbudet är relativt begränsat, men kommer med tiden 

att bli mer omfattande. Kontakta oss för aktuell tillgång.

Sorter märkta med E och/eller Grönt kulturarv är för ökade 

med certifierat material och svenskodlade. Certifierings tillägg 

och licensavgifter ingår i våra priser på fruktträd.
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’Carola’PBR E

Zon I–III. Sort framtagen på Balsgård med medelstora konis-

ka frukter med gulgrönt skal och lätt rödaktig rodnad på 

sol sidan. Fast gulvitt fruktkött med fin sötma och svag syra. 

God motståndskraft mot skorv och andra sjukdomar. Mognar 

i oktober och kan kyllagras till jul. 

 

’Clara Frijs’ E

Zon I–III. Medelstor frukt med tunt ljusgrönt skal. Något löst, 

vitt och smältande fruktkött med söt smak samt svag arom. 

Mognar i  slutet av september. Medeltidigt bördig, senare 

med rika  skördar. Mottaglig för både skorv och kräfta. Vill ha 

varma lägen.

’Conference’ E

Zon I–II. En av världens mest sålda päronsorter. Långsmala 

medelstora till stora frukter. Finkornigt smältande fruktkött 

som är mycket sött och aromatiskt. Mognar så sent som i 

november.  

espeRseNs HeRRe (’Drap d’Or d’Esperen’)

Zon I–III (–IV). Trädet blir inte så stort och är därför lämpligt 

till mindre trädgårdar. Får medelstora frukter med tunt gul-

grönt skal. Sött, saftigt och smältande fruktkött med fin arom. 

Mognar i senare hälften av september. Förvaras max i 2–3 

veckor. Bra frukt för inkokning och konservering. Tidigt och 

senare rikt bördig. Angrips bara ibland av skorv.

’Fritiof’PBR E

Zon I–III. Sund och god sort som är framtagen i ett sam-

arbetsprojekt mellan Sverige och Norge. Trädet växer medel-

starkt och ger tidigt skörd. Skalet är tunt, mestadels grönt 

med något rödfärgad solsida. Fint och saftigt fruktkött med 

söt smak. Plockas i oktober och konsumtionstiden sträcker 

sig från november till januari.

gRåpäRoN (’Jut’)

Zon I–IV. Troligen vår vanligaste päronsort. Oftast små frukter 

med tjock strävt skal. Grön grundfärg som täcks av brun rost. 

Gulvitt något kornigt fruktkött som är sött, smältande och med 

mycket fin arom. Mognar i slutet av september. God både som 

bords- och hushållsfrukt. Ger frukt först efter 12–15 år men 

därefter rikligt, vanligtvis vartannat år. Ett stort träd som 

lämpar sig väl som stadsträd då det ger små frukter i sen ålder.

’Göteborgs Diamant’ E

Zon I–IV. Medelstor till stor frukt med gulgrönt skal och lätt 

röd täckfärg. Vitt saftigt, ganska grovt fruktkött med söt och 

god smak. Ger goda och regelbundna skördar redan i ung 

ålder. God härdighet och god motståndskraft mot sjukdomar. 

’Ingeborg’PBR E

Zon I–III. Frisk och produktiv sort som ger stora gulgröna 

frukter. Trädet växer kraftigt men ger ändå skörd tidigt. 

Frukterna är färdiga att skördas i månadsskiftet september-

oktober och kan lagras fram till december. Smaken är söt 

och god.

Williams E (’Williams’ Bon Chrétien’)

Zon I–II (-III som spaljerad). Storfruktig sort som hör till en av 

världens mest sålda. Skalet är tunt och gröngult. Frukt köttet 

gulvitt, saftigt och fritt från stenbildning. Smakar sött och 

svagt syrligt, samt vid full mognad lite kryddigt. Tidigt och 

senare rikt bördig. Mognar under andra halvan av september. 

Ett päron att rekommendera.

kvalitet storlek

omplanterade co 30 l 3–4 år

omplanterade RCC 5–6 år

Stångby Premium RCC 10–12

Stångby Premium RCC 12–14

Stångby Premium RCC 14–16

Stångby Premium RCC 16–18
högstam RCC/3x kl 10–12
högstam RCC/3x kl 12–14
högstam RCC/3x kl 14–16
högstam RCC/3x kl 16–18

Stångby Premium

Stångby Premium är en selektion av våra finaste fleråriga 

fruktträd som vi företablerar i RCB och förädlar ett steg 

vidare genom att balansera upp kronan och lyfta stam-

höjden till 120-140 cm, en nivå som är bättre anpassad 

till både offentlig miljö och privata trädgårdar.

Utbudet är relativt begränsat, men kommer med tiden 

att bli mer omfattande. Kontakta oss för aktuell tillgång.

PÄRON (Pyrus communis)
Utvecklas ofta till höga träd med varierande kronform från jämnsmala till 
mer pyramidala och rundade. Mer svårodlat än äpplen och kräver god  skötsel 
för att uppnå optimala resultat. Päron vill ha varma och gärna skyddade 
lägen på näringsrika lerhaltiga jordar med god dränering. Läget bör vara fullt 
soligt. Träden är ofta inte härdiga för mellersta och norra Sverige men några 
sorter går i zon IV (–V). Spaljeras de kan zonerna tänjas något. Förutom 
regelrätta fruktträd kan de även användas som parkträd eller stadsträd. Som 
gatuträd rekommenderas småfruktiga sorter med sen bördighet för att före-
bygga problem med nedfallande frukter. Observera att päronträd lätt drab-
bas av rost (svampangrepp på bladen), i de fall där vissa ädelenar finns  
i angränsande om råden. Svampen värdväxlar mellan en och päron. 

Sorter märkta med E och/eller Grönt kulturarv är för ökade 

med certifierat material och svenskodlade. Certifierings tillägg 

och licensavgifter ingår i våra priser på fruktträd.
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SURKÖRSBÄR (Prunus cerasus)
Större buskar eller mindre träd som ger sura frukter, vilka kanske bäst  lämpar sig 
till saft, sylt eller vin. Sorterna har i huvudsak uppkommit ur arten Prunus cerasus 
och har karaktäristiskt tunna och ofta hängande grenar, vilket ger växten ett mera 
mjukt intryck än sötkörsbär, med långa raka skott. Surkörsbär har förhållandevis 
låga ståndortskrav men god drä nering är alltid ett måste. Näringsrika, lätta och 
mullrika jordar ger betydligt bättre resultat än styva leror eller riktigt magra jordar. 
Ger goda skördar i både sol och lätt skugga. De flesta surkörsbär är självfertila. 

SÖTKÖRSBÄR (Prunus avium)
Benämning på de körsbär som i huvudsak uppkommit ur arten Prunus avium. De 
har alla ett grunt rotsystem och föredrar näringsrika jordar med jämn markfukt. 
Dåligt dränerade jordar är helt otänkbara för odling av körsbär. För att ge goda 
skördar bör fullt soliga lägen väljas, även om halvskugga tolereras. De flesta äldre 
sorterna behöver andra sorter i närheten för pollinering. Bor man i någorlunda 
tätbefolkade områden brukar detta sällan vara något problem. De nya självfertila 
sorterna kan även pollinera alla andra sorter, förut satt att de blommar samtidigt. 
Unga träd angrips ibland kraftigt av bladlöss,  vilket kan försvaga hela plantan. 
Var uppmärksam under de första åren och behandla angrepp i god tid.

’Büttners Späte Rote Knorpelkirsche’ E

Zon I–III. Ger gula frukter som nästan är helt täckta med klar-

röd flammig täckfärg. Fast fruktkött med söt, svagt syrlig 

och angenäm smak. Mognar i slutet av juli. Bördig sort som 

har bra motståndskraft mot bakterios. 

’Gårdebo’ E

Zon I–IV. Svensk sort som ger frukt redan i ung ålder. 

Frukterna är mörkt brunröda, nästan svarta med löst 

 saftigt fruktkött. Befruktas av de flesta vanliga körsbären. 

Odlingsvärd och härdig.

’Heidi’ E

Zon I–III. Svensk sort framtagen vid Balsgård som får stora 

gula frukter med röd flammig täckfärg. Smaken är god, söt 

och fruktköttet är fast men ändå saftigt. Mognar i senare 

 hälften av juli. En sort vi kan rekommendera.

’Lapins’ E

Zon I–III. Får stora mörkröda frukter med fast, sött och väl-

smakande fruktkött. Mognar relativt sent, i slutet av juli eller 

början av augusti. En bra sort som dock är ganska okänd här 

i Sverige medan den i utlandet länge ansetts som värdefull. 

Väl värd att prova.

’Merton Glory’ E

Zon I–III. Får stora, något hjärtformade frukter. Grundfärgen  

är ljusgul med röd täckfärg, vilket ger den ett något flammigt 

intryck. Fruktköttet är ganska fast och ljust, smaken är söt 

och god. Mognar i slutet av juli. Ger inga rika skördar men 

till räckligt för privatbruk. Bordsfrukt.

’Sam’ 

Zon I–III. Nyare kanadensisk sort med medelstora mörkt, 

nästan svartröda bär. Det ljusröda fruktköttet är sött och lätt 

syrligt. Sorten är bördig om lämpliga pollengivare finns och 

motståndskraftig mot bakterios.

’Stella’ E

Zon I–III. Numera en av våra vanligaste sorter, inte minst pga 

att den är självfertil. Växer kraftigt med till en början upprätta 

grenar som med tiden blir allt mer utåtsträvande. Får stora, 

välsmakande, fasta och saftiga frukter som är mörkt röda. 

’Sunburst’ 

Zon I–III. Självfertil sort som ger rikligt med mycket stora, 

mörkröda frukter. Smaken är utmärkt, söt och tilltalande. 

Mognar i slutet av juli. 

 

’Nordia’PBR E

se sidan 272. 

 

 

sKuggmoRell E (’Morello’)

Zon I–V (–VI). Ett av våra äldsta och vanligaste surkörsbär  

i trädgårdssammanhang. Får något större frukter som är mörkt 

brunröda. Köttet är mörkrött, löst och saften är riklig och röd. 

Syrlig smak. De hållbara frukterna mognar sent. Hushållsfrukt.

Stångby Premium

Stångby Premium är en selektion av våra finaste fleråriga 

fruktträd som vi företablerar i RCB och förädlar ett steg 

vidare genom att balansera upp kronan och lyfta stam-

höjden till 120-140 cm, en nivå som är bättre anpassad 

till både offentlig miljö och privata trädgårdar.

Utbudet är relativt begränsat, men kommer med tiden 

att bli mer omfattande. Kontakta oss för aktuell tillgång.

FRUKT & BÄR

Sorter märkta med E och/eller Grönt kulturarv är för ökade 

med certifierat material och svenskodlade. Certifierings tillägg 

och licensavgifter ingår i våra priser på fruktträd.

kvalitet storlek

omplanterade co 30 l 3–4 år

omplanterade RCC 5–6 år

Stångby Premium RCC 10–12

Stångby Premium RCC 12–14

Stångby Premium RCC 14–16

Stångby Premium RCC 16–18
högstam RCC/3x kl 10–12
högstam RCC/3x kl 12–14
högstam RCC/3x kl 14–16
högstam RCC/3x kl 16–18
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Äpple

ÄPPLE (Malus domestica)
Äppleträd har låga ståndortskrav och utvecklas väl på de flesta vanliga jordar, 
undantaget riktigt torra eller blöta ståndorter. På tyngre jordar är det en stor för-
del att plantera träden upphöjt för att förbättra dräneringen. Välj ett soligt läge 
som inte är alltför blåsigt.

De första årens uppbyggnadsbeskärning är viktig för att få starka träd, medan 
äldre träd framförallt behöver gallras för att släppa in ljus i kronan. Trädets växt-
kraft, härdighet, hur fort de börjar ge frukt, med mera påverkas inte bara av sor-
ten utan också i hög grad av trädets grundstam (rotsystem). Generellt gäller att 
ju mer svagväxande grundstammen är, desto tidigare ger den frukt. Svagväxande 
grundstammar ger som regel sämre härdighet.

Vår absolut vanligaste äppelgrundstam är A2, framtagen på Alnarp. Träd på  
A2 invintrar tidigt i vårt klimat och är härdiga. Till en början är de starkväxande 
men ger relativt fort skörd och så småningom rikligt med frukt.

Spaljéträd och svagväxande kronträd förädlar vi på grundstammen B9. Stammen 
är fram tagen i Ryssland och trots sin svaga växt relativt härdig. Träd på B9 är 
tidigbärande och produktiva men behöver som följd av sitt svaga rotsystem stöd-
käpp och bevattning hela livet.

agNes® E 

Zon I-III. Ny, vacker, frisk och mycket god sort från Balsgård. 

Stora, nästa helt rosaröda äpplen med saftigt fruktkött och 

aromatisk smak. Mognar i mitten till slutet av augusti. Mot-

ståndskraftig mot fruktmögel och skorv. 

’Alice’

Zon I–IV. Saftigt och sötsyrligt, gulvitt äpple som färgas rött 

på solsidan. Mognar under början av september. Bör ätas 

direkt. Kan angripas av fruktmögel och i viss mån skorv. 

’Amorosa’PBR E

Zon I–IV. Röd Aroma, som i allt väsentligt utom skalfärgen  

är identisk med Aroma. Mognar i oktober-december. 

 

’Aroma’ E

Zon I–IV. Gröngult med röda strimmor. Härlig syra och 

utsökt arom. Mognar i oktober, hållbar till december. Mot-

ståndskraftig mot skorv, men kan angripas av fruktmögel. 

Mycket odlingsvärd. 

’Birgit Bonnier’ E

Zon I–IV. En Balsgårdssort som visat sig särskilt lämplig i 

Mälardalsområdet. Medelstor, plattrund med röd täckfärg. 

Vitt kött med mild ganska söt smak. Mognar i september-

oktober. 

 

 

’Cox’s Orange Pippin’

Zon I–II. Populärt äpple med gulröd färg och smak 

på minnande om päron och nötter. Mognar i november- 

december och kan lagras till februari. Tyvärr mottaglig för 

flera sjuk domar. Odlas i varma lägen.

’Cox’s Pomona’

Zon I–IV. Stor röd frukt med god arom och syra. Bör inte 

ätas innan november. Kan efter skalning tålas av många 

äppelallergiker. Mognar i november och håller till februari. 

Kan angripas av skorv.

’Discovery’ E

Zon I–II. Vackert rött äpple med god smak som har inslag 

av jordgubbe. Mognar i september och bör ätas direkt. 

Kan lagras en månad om det skördas något omoget. 

Motståndskraftig mot mjöldagg och skorv. 

’Filippa’ E

Zon I–III. Något avlång, gul med röd rodnad och vita prickar. 

Fast kött med kraftig arom. Mognar i oktober-december och 

kan lagras till januari. God motståndskraft mot svampsjuk-

domar. Bör ej odlas i blåsiga lägen. 

FolKe® E 

Zon I–IV. Ny svensk sort för dig som hela vintern vill ha fina 

äpplen, att använda i köket eller äta som de är. Frukterna 

är mycket stora, gulgröna med orangeröd täckfärg. Väl sol-

belysta frukter kan bli näst intill helröda. Fruktköttet är fast 

och krispigt med söt-syrligt samt aromatisk smak. Frukten 

plockas under första halvan av oktober och mognar efter en 

eller två månader. Kan lagras fram i april-maj.

Stångby Premium

Stångby Premium är en selektion av våra finaste fleråriga 

fruktträd som vi företablerar i RCB och förädlar ett steg 

vidare genom att balansera upp kronan och lyfta stam-

höjden till 120-140 cm, en nivå som är bättre anpassad 

till både offentlig miljö och privata trädgårdar.

Utbudet är relativt begränsat, men kommer med tiden 

att bli mer omfattande. Kontakta oss för aktuell tillgång.

FRUKT & BÄR

Sorter märkta med E och/eller Grönt kulturarv är för ökade 

med certifierat material och svenskodlade. Certifierings tillägg 

och licensavgifter ingår i våra priser på fruktträd.

kvalitet storlek

omplanterade co 30 l 3–4 år

omplanterade RCC 5–6 år

Stångby Premium RCC 10–12

Stångby Premium RCC 12–14

Stångby Premium RCC 14–16

Stångby Premium RCC 16–18
högstam RCC/3x kl 10–12
högstam RCC/3x kl 12–14
högstam RCC/3x kl 14–16
högstam RCC/3x kl 16–18



282 Stångby Plantskola

’Fredrik’PBR E

Zon I–IV. Relativt ny svensk sort, som har vunnit flera smak-

tester och visat goda resultat i ekologiska odlings försök. 

Frukten är knappt medelstor, gulgrön med orange röda 

strimmor. Fruktsättningen är riklig och karten bör gallras. 

Frukten är färdig att plockas i slutet av september och ätmo-

gen efter någon månad. Kan under bra lagrings förhållande 

bevaras fram till mars-april.

’Gravensteiner’

Zon I–III. En klassiker bland äpplen som fortfarande  håller 

måttet. Gul frukt med svaga röda strimmor. Saftigt och sött 

kött med säregen arom. Mognar i oktober och kan lagras 

en eller ett par månader. Ger skörd sent och vanligen rikligt 

endast vartannat år. Mottaglig för skorv och känslig för kyla.

’Gyllenkroks Astrakan’ E

Zon I–V. Gulgrönt med ljusa röda strimmor. Löst och saftigt 

fruktkött med fin smak. Mognar i september och ska ätas 

direkt. Drabbas sällan av svampsjukdomar med undantag för 

mjöldagg som kan förekomma. 

’Ingrid Marie’ E

Zon I–III. Gröngult med röd täckfärg. God arom med en smak 

påminnande om Cox Orange. Mognar i november och kan 

 lagras till januari. Tidigt bördigt och ger årligen bra skördar. 

Frukten får sällan skorv men träden kan angripas av kräfta 

och mjöldagg.

’James Grieve’ E

Zon I–III. Gul grundfärg. Solsidan röd med gula prickar. 

Saftigt och sött med kryddig arom, bra hushållsfrukt. Mognar 

i mitten av september och bör konsumeras inom en månad. 

Tidigt  bördig och ej sjukdomsbenägen.

’Katja’ E

Zon I–III. Varmt röd täckfärg runt hela frukten. Fast saftigt 

kött med någon syrlighet och god sötma. Mognar i sep-

tember och kan lagras till november eller december. Tidig 

och rik bördighet samt god motståndskraft mot sjukdomar.

lovisa® E 

Zon I–III. Ny sort från Balsgård som har likheter med sin 

moder sort Katja. Frukterna blir däremot större och behöver 

inte gallras. Smaken är mild och söt. Vacker höstsort som 

mognar i slutet av september och är hållbar drygt en månad 

vid kyllagring.

’Mio’ E

Zon I–III. Vackert rött äpple med saftigt kött. Behaglig 

aromatisk smak som påminner om den hos Oranie, en av 

föräldra sorterna. Mognar i september och kan lagras till 

oktobers slut. Tidig och rik bördighet. God motståndskraft 

mot skorv.

’Oranie’ E 

Zon I–V. Medelstort gröngult äpple med sött saftigt kött  

som ibland blir genomskinligt. Mognar i september och äts 

bäst direkt från trädet. Drabbas ofta av fruktmögel. 

 

 

 

’Ribston Pippin’

Zon I–III. Gröngult med röda strimmor. Mycket fast kött med 

kraftig smak. Mognar i november-december, har mycket god 

hållbarhet och kan lagras till april, men krumpnar lätt vid för 

torr lagring. Trädet växer kraftigt och ger skörd sent. 

’Rubinola’

Zon I–IV. Frukten som mognar i oktober-november är 

vackert gul-orange med lysande röd täckfärg. Fruktköttet 

är saftigt med friskt kryddig och söt-syrlig smak. Hög 

C-vitaminhalt. Sorten är skorvresistent och motståndskraftig 

mot mjöldagg.

’Rödluvan’ E

Zon I–VI. Vackert rött äpple med fast, saftigt kött och 

 aromatisk smak. Mognar i september och bör ätas direkt. 

Frukterna kan variera ganska mycket i storlek. Bra sort för 

norra Sverige och rekommenderas för zon V–VI. 

’Signe Tillisch’

Zon I–IV. Gröngul med rodnad på solsidan. Smaken är något 

syrlig med en nötliknande arom. Användbar hushållsfrukt. 

Mognar i oktober och kan lagras till jul. Bra på lätta jordar, 

men sent bördig och kan angripas av skorv.

’Silva’ E

Zon I–VI. Gulgrön med något grovt men saftigt kött. Mild 

och sötsyrlig smak. Mognar i augusti-september och bör ätas 

direkt. Frisk och anspråkslös med god härdighet. 

’Sävstaholm’ E 

Zon I–VI. Gulvit med röda strimmor. Löst, saftigt och syrligt 

kött med svag arom. Frukten mognar i september, men blir 

fort mjölig varför den bör ätas direkt. Kan drabbas av skorv 

och fruktmögel. 

tRaNspaReNte BlaNcHe (’Transparente Jaune’)

Zon I–V. Grönvitt till gulvitt äpple med fast, saftigt kött och 

härligt syrlig smak precis före full mognad. Blir fort övermogen 

och då i det närmaste obrukbar. Mognar i  slutet av augusti till 

början av september och äts bäst direkt från trädet. Utmärkt 

till mos och must. Motståndskraftigt mot svampsjukdomar.

Forts. ÄPPLE

FRUKT & BÄR

kvalitet storlek

omplanterade co 30 l 3–4 år

omplanterade RCB 5–6 år

Stångby Premium RCB 10–12

Stångby Premium RCB 12–14

Stångby Premium RCB 14–16

Stångby Premium RCB 16–18
högstam RCB/3x kl 10–12
högstam RCB/3x kl 12–14
högstam RCB/3x kl 14–16
högstam RCB/3x kl 16–18

Stångby Premium

Stångby Premium är en selektion av våra finaste fleråriga 

fruktträd som vi företablerar i RCB och förädlar ett steg 

vidare genom att balansera upp kronan och lyfta stam-

höjden till 120-140 cm, en nivå som är bättre anpassad 

till både offentlig miljö och privata trädgårdar.

Utbudet är relativt begränsat, men kommer med tiden 

att bli mer omfattande. Kontakta oss för aktuell tillgång.

Sorter märkta med E och/eller Grönt kulturarv är för ökade 

med certifierat material och svenskodlade. Certifierings tillägg 

och licensavgifter ingår i våra priser på fruktträd.
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Sorter märkta med E och/eller Grönt kulturarv är för ökade 

med certifierat material och svenskodlade. Certifierings tillägg 

och licensavgifter ingår i våra priser på fruktträd.

Äpple

tRulsa® E 

Zon I–III. Träden är svagväxande och kan även passa i den 

mindre trädgården. Vackra gula frukter med tegelröda 

 strimmor. Även fruktköttet är gult, har fast struktur samt en 

utpräglad söt och aromatisk smak. Mognar redan i slutet av 

augusti eller början av september och kan bevaras upp till  

en månad i kyl. Frisk sort med bra motståndskraft mot skorv.

’Åkerö’

Zon I–IV. Har en vitgul grundfärg med ett överdrag av  

tegelröd rodnad. Slätt och fint med fast kött och en aroma-

tisk smak. Mognar i november och kan lagras till februari. 

Sent bördigt och mottagligt för skorv och kräfta. Ger gärna 

frukt vartannat år. 

Forts. ÄPPLE

Rubus kvalitet/storlek

arcticus ssp. x stellarcticus ’Anna’, ’Beata’, ’Linda’, ’Sofia’

Zon I–V. Ett svenskt hybridbär mellan vårt inhemska åkerbär och alaskaåkerbär. En 

korsning för att få en sort med högre avkastning och med åkerbärets utsökta smak 

och arom. Allåkerbäret är en mattbildande perenn  som sprider sig med underjordiska 

utlöpare och gör den lämplig som marktäckare. Vacker rosa blomning. Föredrar  fuktiga, 

mullrika jordar med lågt pH i sol till lätt skugga. Plantorna är självsterila varför minst två 

sorter bör planteras tillsammans. De olika klonerna har liknande egenskaper.

co 0,8 l

BJÖRNBÄR
Skjuter långa slanka skott som med fördel spaljeras mot en södervägg, för att 
lättare komma åt bären samt ge dem sol och värme för en sötare smak. Vill 
ha varm, fuktig, väldränerad och näringsrik jord i full sol. Bären mognar sent 
och passar både för direktkonsumtion, infrysning och till sylt. Blommar och 
sätter frukt på fjolårsskotten.

Rubus (Björnbär-Gruppen) kvalitet/storlek

’Black Satin’

Zon I–III. En bra taggfri sort med goda skördar av söta bär i slutet av september. Något 

härdigare än de övriga.

A-kval co 1,5 l

’Loch Tay’PBR 

Zon I–II (III). Tidig sort som ger rikligt med söta bär. Ger skörd från slutet av juli. Busken 

är taggfri, växer upprätt och ganska  måttligt vilket underlättar uppbindning.

A-kval co 1,5 l

ALLÅKERBÄR

FRUKT & BÄR

kvalitet storlek

omplanterade co 30 l 3–4 år

omplanterade RCB 5–6 år

Stångby Premium RCB 10–12

Stångby Premium RCB 12–14

Stångby Premium RCB 14–16

Stångby Premium RCB 16–18
högstam RCB/3x kl 10–12
högstam RCB/3x kl 12–14
högstam RCB/3x kl 14–16
högstam RCB/3x kl 16–18

Stångby Premium

Stångby Premium är en selektion av våra finaste fleråriga 

fruktträd som vi företablerar i RCB och förädlar ett steg 

vidare genom att balansera upp kronan och lyfta stam-

höjden till 120-140 cm, en nivå som är bättre anpassad 

till både offentlig miljö och privata trädgårdar.

Utbudet är relativt begränsat, men kommer med tiden 

att bli mer omfattande. Kontakta oss för aktuell tillgång.
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BJÖRNBÄRSHALLON

Rubus (Björnbärshallon-Gruppen) kvalitet/storlek

’Tayberry’

Zon I–II. Korsning mellan hallon och björnbär som ger långa, mörkt röda bär. 

Växtsättet påminner mer om björnbärets än om hallonets och växten bör spaljeras. I 

övrigt som björnbär.

A-kval co 1,5 l

BLÅBÄR
Det är huvudsakligen storfruktiga amerikanska blåbär (Vaccinium corym-
bosum) och hybridblåbär (Angustifolium-Gruppen) som odlas. Hybrid-
blåbären är som regel lägre och härdigare. För att lyckas med odlingen krävs 
en genomsläpplig, kemiskt sur jord (pH under 5,5), med god vattenhållande 
förmåga. Läget ska vara vindskyddat i sol eller vandrande skugga. För att 
säkerställa pollinering och skörd ska minst ett par sorter planteras till sammans. 
Även självfertila sorter ger bättre skörd vid samplantering. Vackra höstfärger i 
gulröda toner.

Vaccinium (Angustifolium-Gruppen) kvalitet/storlek

’Emil’PBR E

Zon I–V. Höjd 0,6-0,8 m. Bredd 0,6-0,7 m. En välförgrenad buske med relativt små bär 

(ca 6 mm i diameter), som har en lång skördeperiod med början i juli. Smaken liknar 

våra svenska blåbärs.

busk co 1,5 l

busk co 3,5 l 

’Northblue’

Zon I–V. Höjd 0,7–0,9 m. Bredd 1 m. En någotsånär självfertil sort som ger stora platt-

runda bär med omtyckt söt och syrlig smak. Mognar i början av augusti. 

busk co 3,5 l 

’Putte’PBR E

Zon I–V. Höjd 0,5–0,7 m. Bredd 1 m. En mindre buske med utbrett växtsätt. Bären är 

goda och bland de sötaste av de storfruktiga blåbären. Mognar i augusti med utdra-

gen skördeperiod.

busk co 1,5 l

busk co 3,5 l 

Vaccinium corymbosum kvalitet/storlek

’Bluecrop’

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m, bredd 1,5 m. En högavkastande sort som ger stora ljusblå bär 

under en lång period från början av augusti. God sort och en av de mest odlade.

busk co 3,5 l 

’Goldtraube’

Zon I–III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1 m. Ger stora söta bär redan i slutet av juli och sedan ca 

en månad framåt. Flera sorter tillsammans krävs för god fruktsättning. 

busk co 3,5 l 

’Reka’ 

Zon I–III. Höjd 1,5–2 m. Lättodlad och frisk sort, som ger rikligt med stora och smakrika 

bär. Skördeperioden sträcker sig från mitten av juli och 4–5 veckor framåt. 

busk co 3,5 l 

FRUKT & BÄR
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Fikon

FLÄDER
Sambucus kvalitet/storlek 

nigra ’Sampo’

Zon I–III. Storfruktig fläder som visat sig kunna ge dubbelt så stora skördar av bär och 

betydligt fler blommor än andra kultivarer. Förutsätter dock att marken är näringsrik och 

har god fuktighet.  

I övrigt se Sambucus nigra under Träd och Buskar.

busk co 5 l

Rubus (Hallon-Gruppen) kvalitet/storlek

asKeR (’Fastolf Himbeere’)

Zon I–V. Gammal härdig och odlingssäker sort som ger små, runda och aromatiska bär 

lämpliga för direktkonsumtion. Lång skördesäsong. Motståndskraftig mot rotröta.

A-kval co 2 l

’Glen Ample’PBR

Zon I–III. Frisk och taggfri sort som får stora, fasta bär med god  

hallonsmak. Bären mognar under slutet av juli och är lysande röda. Kraftigt upprätt 

växtsätt med många skott. Höjd ca 1,8 m.

A-kval co 2 l

’Golden Queen’ E

Zon I–IV. Ca 2–2,5 m höga skott som ger små, runda, gula bär med söt och aromatisk 

smak. Fortfarande en av de bättre gula  sorterna på marknaden.

A-kval co 2 l

’Haida’ E

Zon I–VI. Blir endast 1-1,2 m hög och lämpar sig som friväxande häck utan uppbindning. 

Goda små röda bär sent i augusti. Ger måttliga skördar.

A-kval co 2 l

’Preussen’ E

Zon I–V. Välkänd sort med kraftiga skott. Bären är medelstora, ljust röda, rundade till 

formen och har söt smak. Ger goda skördar lämpliga för färsk konsumtion. Skjuter 

sparsamt med rotskott. 

A-kval co 2 l

HALLON
Gammal kulturväxt som ger bär som lämpar sig både för direktkonsumtion, 
sylt, saft och garnering av tårtor. Sorterna har ofta större bär än den rena 
arten och skördarna är flera gånger högre. Smaken är dock inte riktigt den 
samma. Hallon kräver en fullt solig växtplats med god näringstillgång, särskilt 
kväve. I övrigt är ståndortskraven relativt små. De vanliga sorterna ger frukt 
på fjolårsskotten varpå dessa dör och ska klippas bort direkt efter skörd. 
Årsskotten kan behöva gallras så att 4–8 skott per planta får utvecklas. 
Odlas med fördel i rader med uppspända linor som stöd. c/c 50 cm.

FIKON
Ficus (Adriafikon-Gruppen) kvalitet/storlek 

carica ’Précoce de Dalmatie’ (syn. ’Bornholms Diamant’)

Zon I. Höjd 1,5–2,5 m, bredd 1–1,5 m. Till en början tydligt upprätt växtsätt med kraftiga 

skott. Blir med tiden betydligt bredare förut satt att den inte fryser tillbaka, vilket är gan-

ska vanligt. Kräver ett mycket skyddat och varmt läge, gärna intill en husfasad men helst 

i ett kallväxthus eller inglasat uterum. Busken är löv fällande och bladen stora oftast tre 

eller femflikiga. Frukterna är päronformade, brunvioletta och vid full mognad mycket söta. 

Föredrar väl dränerade och varma jordar som inte innehåller för mycket kväve då detta 

reducerar både fruktsättning och härdighet. 

40–50 co 3,5 l

Ficus (San Pedrofikon-Gruppen)

carica ’King’

Zon I–II. Säkrast skörd får man vid odling i uterum, växthus, eller utomhus i kruka med 

frostfri vinterförvaring. Sorten ger stora gröna fikon med rosa fruktkött. Väl mogna frukter 

är söta och smakrika.

40–50 co 3,5 l

FRUKT & BÄR



286 Stångby Plantskola

HÖSTHALLON
Skiljer sig från vanliga hallon genom att ge frukt på årsskotten och kan klippas 
ner helt efter skörd. Detta innebär också att frukt sättningen är senare än hos 
vanliga hallon, samt att man kan skörda hela  hösten så länge vädret tillåter. 
Smaken är minst lika god och fungerar bra som komplement till vanliga hallon 
för att få en förlängd  skördesäsong. Kräver något varmare och luckrare jord 
och bör ha en jämn vattentillgång.

Rubus (Hösthallon-Gruppen) kvalitet/storlek

’Autumn Bliss’ E

Zon I–II. En av de första hösthallonsorterna som introducerades i början av 1980-talet. 

Får stora, fasta, mörkröda bär som är lätta att plocka. Mognar i södra Sverige från bör-

jan-mitten av september. God smak och passar både för direkt konsumtion, till djupfrys-

ning och till sylt.

A-kval co 3,5 l

’Elektra’ 

Zon I–II. Svensk hösthallonsort från Balsgård som mognar någon dag tidigare än Autumn 

Bliss. Elektra har mycket stora mörkröda bär, med kraftig och syrlig smak.

A-kval co 3,5 l

’Diana’ E

Zon I–II. Får aprikosfärgade rundade bär och är den, av här  nämnda sorter, med senast 

mognad. En låg sort som skjuter  

rikligt med rotskott.

A-kval co 3,5 l

’Polka’PBR 

Zon I–II. Vackert klarröda bär med söt och kraftig smak. Börjar mogna ungefär en vecka 

senare än Autumn Bliss. Bären är fasta med god hållbarhet och går bra att frysa in.

A-kval co 3,5 l

Corylus (Hasselnöt-Gruppen) kvalitet/storlek

’Cosford’

Zon I–III. Höjd 2,5–4 m, bredd 3–4 m. Stora, upp till 2 cm långa, nötter med tunt skal. 

Mognar i oktober-november. 

busk co 5 l

JätteNöt FRåN Halle (’Halle’sche Riesennuss’)

Zon I–III. Höjd 3–4 m, bredd 3–4 m. Vanligaste sorten för odling av hasselnötter. Nöten är 

betydligt större än vår inhemska arts och har ett tjockare skal. Mognar i oktober-novem-

ber.

busk co 5 l

HASSELNÖT

Hippophae se även under Träd & Buskar kvalitet/storlek

rhamnoides ’Julia’ E

Honplanta som ger mycket vitaminrika orange frukter. busk co 3,5 l

rhamnoides lotta® E 

Zon I–V. Nyare E-sort som ger rikligt med relativt lättplockade och förhållandevis söta 

bär. Bäst bevaras arom och vitaminer om bären djupfryses och inte kokas. Havtorn ger 

bär på fjolårskotten förutsatt att det finns en pollinerande han-klon i närheten.

busk co 3,5 l

rhamnoides ’Romeo’ E

Han-klon för befruktning. busk co 3,5 l

rhamnoides sveNNe® E 

Zon I–V. Han-klon med vackert silverglänsande bladverk och  relativt få men sylvassa 

tornar.

busk co 3,5 l

HAVTORN

FRUKT & BÄR
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Kiwifrukt

KIWIFRUKT
Actinidia (Minikiwi-Gruppen) kvalitet/storlek

aNNa (’Ananasnaja’), ’Oskar’, ’Paula’

Klätterväxt som ger vindruvsstora, släta och gröna bär som är goda att äta som de är. 

Frukterna är mycket C-vitaminrika. Oskar är en vacker hanklon som pollinerar Anna och 

Paula. Behöver hjälp för att klättra. Tål ner mot -30 grader C och borde klara zon I–IV. 

A-kval co

KRUSBÄR
Mycket taggiga buskar med gula, röda eller gröna äggformade till runda bär  
med något syrligt skal och ett betydligt sötare innanmäte. Buskarna bör  gallras 
med jämna mellanrum, helst under vårvintern, för att bären ska få sol och för 
att underlätta plockningen. Ringa ståndortskrav, men bäst på inte alltför tunga 
leror i full sol. Drabbas lätt av mjöldagg, men de flesta sorterna på marknaden 
har idag god resistens. Bör inte kvävegödslas. 

Ribes (Grossularia-Gruppen) kvalitet/storlek

HiNNoNmäKi gul (’Hinnonmäen Keltainen’)

Zon I–VI. Bred och ganska låg buske med gula, tunnskaliga och söta bär som mognar en 

vecka före Hinnonmäki Röd. Motståndskraftig mot mjöldagg. Ger riklig skörd.

busk co 3,5 l

stam co

HiNNoNmäKi Röd (’Hinnonmäen Punainen’)

Zon I–VI. Mer upprättväxande än ’Hinnonmäki Gul’ och med goda, sötsyrliga röda bär. 

Motståndskraftig mot mjöldagg.

busk co 3,5 l

stam co

’Invicta’ E

Zon I–III. Engelsk sort med stor skörd och goda, ljust gröna bär. Motståndskraftig mot 

mjöldagg och med ett robust växtsätt.  

En bra sort för södra Sverige. 

busk co 3,5 l

’Jacob’

Zon I–IV. En svensk sort med gulgröna, ganska stora bär och  

god mjöldaggsresistens.

busk co 3,5 l

’Martlet’

Zon I–III (–IV). Engelsk sort som liknar ’Invicta’, men med röda bär. Motståndskraftig mot 

mjöldagg.

busk co 3,5 l

Ribes (Krusvinbär-Gruppen) kvalitet/storlek

’Josta’

Zon I–IV. En korsning mellan krusbär och svarta vinbär som har resulterat i en taggfri sort 

som liknar vinbärsbusken, men med större och sötare bär. Mognar i juli-augusti. 

busk co 3,5 l

KRUSVINBÄR

FRUKT & BÄR
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LINGON

Vaccinium kvalitet/storlek

vitis idaea

Zon I–VI . Höjd 0,1-0,15 m. Vårt vildväxande lingon, som inte bara kan användas till 

god sylt utan även som städsegrön marktäckare bland ljung och rhododendron. Sura, 

gärna sandiga jordar i sol till halvskugga. Generellt mindre bär än de förädlade sor-

terna.

co 1,0 l

vitis idaea ’Koralle’

Zon I–III. Höjd 0,1-0,2 m. Tysk sort med rikliga skördar av stora lingon. Städsegrön och 

med ett marktäckande växtsätt. 

co 1,0 l

Rheum kvalitet/storlek

rhabarbarum ’Elmsblitz’

Zon I–VII. Sort med lägre oxalsyrahalt. Oxalsyra är inte bra för små barn, med ännu 

outvecklade njurar, varför den här sorten kan rekommenderas före andra sorter. 

Lätt rödstrimmiga stjälkar och ganska mild smak.

co 2 l

rhabarbarum ’Viktoria’

Zon I–VII. En standardsort som är tidig med kraftigt växtsätt och hög hög syrahalt och 

kraftig smak. Får rejäla stjälkar med röd rodnad.

co 2 l

RABARBER
Välkänd köksväxt som klarar sig i hela landet. Vill ha en lätt fuktig och 
närings rik jord i sol-halvskugga. Plantorna bör inte skördas första året  
och därefter inte mer än ²/³ av stjälkantalet åt gången. Stjälkarna är som spä-
dast och godast tidigt på säsongen. Vill stå kvar på samma plats länge  
och utvecklas bra om stallgödsel tillförs årligen tidigt på säsongen.

Morus se även under Träd & Buskar kvalitet/storlek

’Mulle’ E

Zon I–III. Mindre träd om 7 meter med svarta, söta bär som mognar under lång tid från 

juli till september. Bären är något mindre än hos M. nigra. Tidigt bördigt. Varma väldrä-

nerade och gärna kalkrika  jordar i full sol. Bäst i skyddade lägen eller som spaljerad.

50–60 co 5 l

60–80 co 5 l

solitär 100–125 co

nigra

Zon I–II (–III). Höjd 6–10 m, bredd 6–8 m. Mindre träd eller större buske med vackra, 

djupt inskurna blad och svarta, 2–3 cm långa björnbärslika frukter med söt, säregen 

smak. Bären mognar under augusti och september. Kräver näringsrik, kalkrik och väl-

dränerad jord i varma soliga lägen. Vinner på att spaljeras.

50–60 co 5 l

MULLBÄR

Prunus cerasus kvalitet/storlek

’Nordia’PBR E

Zon I–VI. Sort framtagen på Balsgård som har ett busklikt växtsätt och blir upp till 

ca 2–3 m höjd. Får mörkröda frukter som mognar i augusti. Bra hushållsfrukt som 

dessutom är motståndskraftig mot monilia. Har ett högt prydnadsvärde genom sin 

rika blomning, friskt gröna bladverk och sitt rundade växtsätt.

busk co 3,5 l

SURKÖRSBÄR

FRUKT & BÄR
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Vinbär

SVARTA VINBÄR

VINBÄR
Buskar som oftast blir mellan 0,8–1,5 m höga och ca 1,5–2 m breda. De älds-
ta grenarna bör med jämna mellanrum gallras bort för att ge plats åt nya mer 
 rikbärande skott. På svarta vinbär är det framförallt fjolårsskotten som ger 
frukt. De flesta sorterna ger goda skördar. Jorden bör vara genom släpplig, 
näringsrik och fuktig. Vill ha full sol men klarar av halvskugga även om det 
går ut över fruktsättningen. Svarta vinbär har generellt smak rikare bär och 
lämpar sig  bättre för saft och gelé, medan röda passar bättre till sylt. De 
svartas växtsätt är dessutom kraftigare och mognadstiden något senare. Både 
röda och svarta vinbär kan med fördel användas som friväxande häck.

Ribes kvalitet/storlek

nigrum ’Ben Gairn’

Zon I–V. En ny sort från Skottland med mycket goda egenskaper. Ger stor skörd av 

stora, saftiga bär. Angrips endast i ringa omfattning av vinbärsgallkvalster och är mot-

ståndskraftig mot mjöldagg och reversion. 

busk co 3,5 l

nigrum ’Intercontinental’PBR

Zon I–IV. En svensk sort med upprätt växtsätt och stora, söta bär  

i juli-augusti. Ger medelstor skörd. Mjöldaggsresistent.

busk co 3,5 l

nigrum ’Polar’ E

Zon I–V. Svensk sort som är mjöldaggsresistent och ger rikligt med stora bär som 

mognar samtidigt. 

busk co 3,5 l

nigrum ’Risarp’

Zon I–IV. Upprätt växande buske som ger rikligt med tunnskaliga, mycket goda bär. 

Lämplig villaträdgårdssort som mognar i slutet av juli.

busk co 3,5 l

nigrum ’Titania’ 

Zon I–II(-III). Frisk sort som ger stora skördar av goda, tunnskaliga bär. Kraftigt växt-

sätt. 

busk co 3,5 l

nigrum ’Öjebyn’ E

Zon I–V. Populär svensk sort som är motståndskraftig mot mjöldagg. Utvecklas till en 

vid buske som får rikligt med tunnskaliga, goda bär. 

busk co 3,5 l

stam co

Ribes (Röda vinbär-Gruppen) kvalitet/storlek

’Jonkheer van Teets’ 

Zon I–IV. En av våra allra vanligaste sorter. Ger rikligt med stora  syrliga bär som mog-

nar relativt tidigt.

busk co 3,5 l

’Rondom’

Zon I–IV. Rikbärande buske med stora syrliga bär. Mognar sent och lämpar sig väl för 

infrysning. Växtsättet är förhållandevis kraftigt och upprätt.

busk co 3,5 l

Röda HolläNdsKa (’Holländische Rote’)

Zon I–VI. Över 300 år gammal sort som står sig än i dag. Frisk och härdig buske som får 

rikligt med små, syrliga bär med stora kärnor.

busk co 3,5 l

stam co

RÖDA VINBÄR

FRUKT & BÄR
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VITA VINBÄR

Ribes (Vita vinbär-Gruppen) kvalitet/storlek

’Gullan’

Zon I–V. Svensk sort som ger rikligt med stora vita bär i långa  klasar. Lik Vit Jätte, 

men mognar tidigare och har sötare bär. Kan angripas av mjöldagg. 

busk co 3,5 l

vita HolläNdsKa (’Witte Hollander’)

Zon I–V. Ger milda, ganska stora bär som är goda att äta direkt eller lättsockrade 

som dessert. Färgen är något gulvit.

busk co 3,5 l

stam co

’Vit Jätte’ E

Zon I–IV. Stor buske som ger rikliga skördar av friskt välsmakande bär sittande i 

uppemot 15 cm långa klasar. Busken är tidigt och rikt bördig men frukterna mognar 

sent. Rekommenderas.

busk co 3,5 l

VIN
Vi saluför två typer av vinstockar, dels sorter av Vitis vinifera, som endast 
går att odla i södra Sverige eller i växthus, dels de nyare ”staketdruvorna” 
(Labrusca-Gruppen) som går att odla till zon IV på friland. De sistnämnda 
anses inte lika goda eller ha samma fruktkvalitet, men härdigheten gör dem 
odlingsvärda. De föredrar, till skillnad från vanliga vinstockar, något sura 
jordar. Gemensamt för dem är att de vill ha en näringsrik, genomsläpplig 
jord och ger bäst skörd i varmt skyddat läge, gärna mot en södervägg. Vinter-
beskär stockarna strax före jul och pincera skotten under sommaren. Växer 
ofta kraftigt och behöver klätterstöd i form av spaljé eller liknande då de inte 
är själv klättrande utan tar sig upp med hjälp av kraftiga klängen. 

Vitis kvalitet/storlek

vinifera dR scHmidtmaNNs socKeRdRuva (’Précoce de Malingre’)

Zon I–III. Rikbärande och populär sort med små, ljust gröna och nästan gulvita dru-

vor. Smaken är söt och god. Lämplig för såväl friland som för kallväxthus. 

A-kval co 1,5 l

vinifera ’Glorie Boskoop’

Zon I–II. Stora blå druvor med söt, angenäm smak. Mognar  

ca 3 veckor tidigare än ’Blå Burgunder’ på friland.
A-kval co 1,5 l

vinifera Blå BuRguNdeR (’Pinot Noir’)

Zon I–II. Får små blå druvor i täta klasar som börjar mogna i slutet av september på 

friland och ca en månad tidigare i kallväxthus.
A-kval co 1,5 l

Vitis (Labrusca-Gruppen) kvalitet/storlek

’Himrod’

Zon I–II. Liknar mer de vanliga druvorna än staketdruvorna. Ger  rikligt med kärnfria 

vitgröna druvor i långa klasar. Kraftigt växtsätt och mognar i september på friland 

och i augusti i kallväxthus. 

A-kval co 1,5 l

’Spulga’

Zon I–IV. En av de bättre sorterna med rödvioletta, söta och relativt goda frukter. 

Ger rika skördar. Självfertil.

A-kval co 1,5 l

’Sukribe’

Zon I–IV. Självfertil sort med små, söta och syrliga frukter i riklig mängd. A-kval co 1,5 l

’Zilga’

Zon I–V. Troligen den härdigaste sorten. Får ganska rika  skördar med blå, ganska små 

, söta och aromatiska druvor. Kraftigväxande sort som även passar som klängväxt 

för det vackra bladverkets skull. 

A-kval co 1,5 l

FRUKT & BÄR


