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Résumé
13 mindre kendte frugtkulturer beskrives. Frugternes anvendelses
muligheder nævnes, og der angives dyrkningsvejledninger baseret på 
litteraturstudier. Dyrkningsvejledningerne omfatter beskrivelser 
af formeringsmetoder, sorter, vækstforhold, gødskning, beskæring, 
sygdomme og skadedyr, høst og udbyttestørrelser.
Følgende kulturer beskrives: Tyttebær, tranebær, røn, storfrugtet
røn, hybenroser, sortrøn, kirsebærkornel, minikiwi, morbær, kvæde, 
bærmispel, mispel og sølvblad.

Sumary

13 unusual fruit crop cultures are described. It is mentioned how 
the fruits can be used. Informations about growing is based on 
literature studies and includes methods of propagation, varieties, 
conditions of growing, nutritional requirements, pruning, pests and 
diseases, harvesting and yield.

The following cultures are described: Lingonberry, cranberry,
rowanberry, sorb apple, rose hip, black chokeberry, cornelian cher
ry, Siberian gooseberry, mulberry, quince, saskatoonberry, medlar 
and Elaeagnus.

Indledning
Der findes i naturen en rigdom af frugtgivende plantearter. Nogle 
anvendes i den private husholdning, men kun ganske få udnyttes i 
dag erhvervsmæssigt.

Ved Institut for Frugt og Bær er i 1987 startet et projekt med 
titlen "Udvikling af nye frugtkulturer". Målet er at fremskaffe 
frugtbare sorter af mindre kendte frugtarter og udarbejde dyrk
ningsvejledninger. Samtidig ønskes for flere af kulturerne udvik
let produkter som nærings- eller nydelsesmidler.

Denne beretning omhandler beskrivelse af nogle af de kulturer, 
der på nuværende tidspunkt indgår i projektet.
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Tyttebær hører til Vaccinium-slægten. Arter af denne slægt er ken
detegnet ved kun at trives under udprægede surbundsforhold. Tytte
bær vokser vildt i de fleste europæske lande. Desuden findes den i 
Nordamerika og i Asien.

Tyttebær er først inden for de sidste år søgt kultiveret. I 
Sverige, Tyskland og DDR arbejdes der med at finde egnede kultur
metoder, men endnu kendes ingen større kommercielt anlagte plan
tager. Tyttebær er således først og fremmest et "samlebær". I Po
len plukkes årligt 1000-1500 t bær, i Sverige 3000 t og i Tyskland 
250-500 t.

PLANTEBESKRIVELSE
Tyttebær er en 10-30 cm høj, flerårig dværgbusk med stedsegrønne, 
glinsende, mørkegrønne blade. Bladene overvintrer og forynges kon
tinuerligt. Planten breder sig ved hjælp af underjordiske skud, 
rhizomer. På rhizomernes terminale dele dannes adventivknopper, 
hvorfra nye, overjordiske skud udvikles. På den forgrenede stamme 
dannes hvert år 1-2 nye årsskud.

Tyttebær blomstrer i slutningen af maj - begyndelsen af juni. 
Blomsterne sidder i sammentrængte hængende klaser. Blomsten er 
klokkeformet, hvid-rødlig og 5-tallig. Griflen stikker ud af blom
sten. Blomsterne kræver insektbestøvning, de er selvfertile, men 
sætningen bedres ved krydsbestøvning, og bærrene bliver større. 
Bærstørrelse: 5-10 mm brede.

ANVENDELSE
Tyttebær anvendes hovedsageligt til syltetøj. I Sverige fremstil
les 5-6000 t tyttebærsyltetøj årligt, og det angives at være let at 
afsætte.

Friske tyttebær er saftige med en syrlig lidt bitter smag. En 
stor del af bitterstofferne ødelægges ved kogning. Tyttebær har 
ingen særlig ernæringsmæssig betydning, både mineral- og vitamin
indholdet er lavt. Derimod indeholder bærrene meget benzoesyre, 
som bevirker, at de kan holde sig meget længe.
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DYRKNING
Formering: Frø- og stiklingeformering er mulig.

Frø: Modne bær blendes let. Fuldmodne frø synker til bunds. Frø
spiring kan ske umiddelbart efter høst - men frøene kan også nedkø
les eller fryses. Til frøspiring kræves lys. Spiringen tager ved 
20-25°C ca. 3 uger. Frøformede planter danner lettere udløbere end 
stiklinger. Frøplanter skal overstå en juvenilfase på 2-3 år, før 
der kan dannes blomster og bær.

Stiklinger: Urteagtige stiklinger stikkes i slutningen af juni -
begyndelsen af juli. Det er fordelagtigt at bruge roddannerhormon 
og tågeformering. Rodning tager 8-10 uger, rodningsprocent ca. 80. 
Vedagtige stiklinger stikkes i marts-april, rodningsprocent ca. 95. 
Stikkemediet bør være sur spagnum evt. iblandet sand.

Sorter: De sorter, der findes i dag, er alle selekterede fra vild
bestanden af tyttebær.

'Koralle1 (1969, Holland). Opretvoksende, 30 cm høj. Bladene er 
mørkegrønne og ovale. Højtydende sort. Middelstore bær.

'Erntedank1 (1975, Tyskland). Svagtvoksende, ca. 20 cm høj plante. 
Hængende vækst. Små til middelstore bær. Pga. bærstørrelse uegnet 
til erhvervsmæssig dyrkning.

’Erntekrone' (1978, Tyskland). Kraftig, stiv vækst. Bladene er 
mørkegrønne og næsten runde. Planten synes buskbomagtig. Meget 
produktiv. Store mørkerøde bær. Anbefales til erhvervsdyrkning.

'Ernteseqen' (1982, Tyskland). Kraftig vækst, bløde skud op til 40 
cm lange. Store, aflange blade. Produktiv. Meget store bær op 
til over 1 cm i diameter. Anbefales til erhvervsdyrkning.

1 Red Pearl’ (1983, Holland). Opret kraftig vækst. Store, runde 
blade - store frugter. Endnu kun få dyrkningserfaringer.
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'Sussi' (1984, Balsgård). Opretvoksende 15-25 cm høj plante. Ova
le mørkegrønne blade. Bærstørrelse 0,4 g/bær. Endnu kun få dyrk
ningserfaringer .

'Sanna' (Balsgård)
Opretvoksende 15-25 cm høj plante. Bladene er ovale til omvendt 
ægformede og glinsende mørkegrønne. Bærstørrelse 0,4 g/bær. Ens
artet modning. Endnu kun få dyrkningserfaringer.

Vækstforhold: Tyttebær er en særdeles hårdfør plante, der tåler
ned til -r22°C barfrost. Tyttebær vokser på næringsfattige jorder, 
lette sandjorder, især hedejorder, med pH 3-5. Planten tåler nogen 
udtørring. Tyttebær vil kun danne blomster, når den vokser i fuld 
sol.

Planteafstand: Kulturer kan anlægges i rækker eller i bede.

Enkeltrækkesystem: 0,25-0,3 m x 0,9-1,0 m. 37.000 planter/ha.

Dobbelt rækkesystem: 0,3 x 0,3 x 0,9 m. 55.000 planter/ha.

Bedsystem/fuldt dækket areal: 0,2-0,4 x 0,2-0,4 m.
Størst afstand for frøplanter. For stiklinger 8-10 planter/m2. Med 
8-10 planter/m2 vil det tage 3-5 år at få arealet dækket.

Gødskning: Tyttebærs næringsbehov er lille. Overgødskning giver
nedsat plantevækst og udbytte og i værste fald plantedød.

Mængde: 50-100 kg N/ha ved fuldt dækket areal eller 15-20 kg N/ha
ved 37000 planter/ha. Der bruges en chlorfri NPK-gødning 20:10:15:6 
(Mg).
Optimal næringsstofindhold i bladtørstof:
N : 1,10-1,30% P : 0,12-0,16% K: 0,60-0,90%
Ca: 0,50-0,60% Mg: 0,20-0,22%

Vanding: Angiveligt fordelagtigt på lette jorder.
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Beskæring: Ingen tilgængelige erfaringer.

Læforhold: Gode læforhold vigtigt.

Sygdomme og skadedyr: I vildtvoksende plantebestande findes ingen
særligt ødelæggende skadevoldere. Dog er i Tyskland observeret an
greb af den lille frostmåler og af spindemøl. I Sverige er obser
veret forskellige svampeangreb og mycoplasma. I intensiv kultur 
kan måske optræde skadevoldere, som i vildtvoksende bestande ikke 
har nogen betydning.

Ukrudt: Manuel bekæmpelse, varsom lugning! Det vides ikke om her
bicider kan benyttes - men det er tvivlsomt pga. planternes over
fladiske rodsystem.

Høst: Tidspunkt: Kan variere op til 4 uger fra år til år. Be
gynder normalt først i september og varer 5-6 uger. Første næv
neværdige udbytte: 2 år efter udplantning. Bærrene kan høstes med
en særlig plukkekam (figur 1). Når man "reder" gennem tyttebær- 
skuddene, vil bærrene blive revet af mellem tænderne og trille ned 
i skuffen. Der kommer dog også en del urenheder med, som må fra
sorteres. Høstkapacitet med kam: ca. 7 kg/time.

Udbytte: 200-250 g/plante (3. - 4. år) eller ca. 5-9t/ha.
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TRANEBÆR Vaccinium oxycoccos 
Vaccinium Macrocarpon

Tranebær hører som tyttebær til Vaccinium-slægten. Der er således 
også mange lighedspunkter, både hvad angår vækstbetingelser og bær
egenskaber.

Der findes 2 arter:

1. V. oxycoccos, almindelig tranebær, er udbredt i Europa, USSR og 
Nordamerika, specielt i højmoser. Der indsamles store bærmængder i 
naturen af almindelig tranebær, men arten kendes ikke kultiveret.
X Polen indsamles årligt 400-500 t, og i USSR plukkes årligt 1,3 - 
1,4 mill.t .

2. V. macrocarpon, amerikansk tranebær (cranberry), findes kun 
vildtvoksende i Nordamerika. Modsat almindelig tranebær findes der 
idag en stor kommerciel dyrkning af arten. Amerikansk tranebær har 
været dyrket i USA siden 1760. Idag er det dyrkede areal på ca. 
15.000 ha. Erhvervsmæssig dyrkning kendes ikke i Europa.

PLANTEBESKRIVELSE
Tranebær er en stedsegrøn busk med et overfladisk udbredt rodnet. 
Bladene er 3-7 mm (oxycoccos) eller 10-15 mm (macrocarpon) lange og 
ovale. Det enkelte blad kan blive 2-3 år. Bladene er om vinteren 
rødbrune og om sommeren mørkegrønne. Planten består af lange, 
vandrette udløbere, som på en vækstsæson kan blive op til 1 m (oxy
coccos) eller 1,8 m (macrocarpon) lange, og lodrette skud som bli
ver 5-15 cm høje. Planterne kan blive op til 100 år gamle. Blom
sterne, der er sartrosa, sidder enkeltvis på korte slanke stilke på 
de lodrette skud. Blomstringen begynder i slutningen af juni- før
st i juli (Tyskland) og strækker sig over ca. 4 uger. Der dannes 
0-7 blomster pr skud. De nederste blomster åbnes først. Kronblad
ene ruller bagud og blotlægger støvdragere og støvfang. Tranebær 
er insektbestøver og selvfertile, men protandri (blomster først 
hanlige) forhindrer oftest selvbestøvning. Blomster, der ikke an
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sættes, falder ikke af, men tørrer ind og bliver hængende. Frugt
udviklingen tager 75-100 dage, dvs. modning i september - oktober. 
Bærrene er 4-8 mm (oxycoccos) eller 10-25 mm (macrocarpon) i brede 
og vejer 0,8- 2,1 g/bær (macrocarpon). Bærrene vil oftest tynge de 
spinkle skud ned, og således komme til at ligge på jorden. Bærrene 
indeholder flere store luftkamre, hvilket bevirker at de kan flyde. 
Umodne bær har hvidt frugtkød, mens modne bær har rødligt frugt
kød.

ANVENDELSE
Tranebær minder meget om tyttebær i smagen, og bærrene anvendes da 
også for en stor del som tyttebær til syltetøj. I USA er tranebær
juice meget populært. Saften, der ikke er for sød, anvendes til 
morgendrik eller som aperitif. I USSR fremstilles en alkoholisk 
drik kaldet Kwass, af tranebærsaft. Også i Finland kendes til 
fremstilling af alkoholiske drikke med tranebær.

DYRKNING
Formering; Der kendes kun til kommerciel formering af sorter af 
macrocarpon. Disse stiklingeformeres: Stiklinger tages fra lod
rette skud på ældre planter i juli/august, når forvedning begynder. 
Stikkemedie: Sphagnum:Sand (3:1). Stiklinger stikkes dybt i me
diet. Luft- og jordtemperatur 20-25°C. Rodning begynder efter 4 
uger.

Sorter: Der findes ca. 175 sorter, hvoraf de fleste er opstået ved
selektion i vildbestande. Nogle sorter er hybridsorter, dvs. kry
dsning mellem 2 vildsorter. Følgende sorter anbefales i Tyskland:
1. 'Bergman'. - Modner tidligt (2. uge i september). Stort

udbytte: 1,5 kg/m2. Middelmådig at høste med kam.

2. 'Bain McFarlin'. - Modner tidligt (3. uge i september).
Middel udbytte 0,9 kg/m2, God at høste med kam.

3. 'Searles' . - Modner middeltidligt (4. uge i september). Stort
udbytte: 1,3 kg/m2. God at høste med kam.
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4. 1 Black Veil'. - Modner middeltidligt (begyndelsen af oktober).
Middelstort udbytte: 1 kg/m2. God at høste med kam.

5. 1 Beckwith'. - Modner middeltidligt (begyndelsen-midten af
oktober). Lille udbytte: 0,7 kg/m2. God at høste med kam.

Vækstforhold: Tranebær har sin naturlige udbredelse på fugtige,
mosede arealer, pH 3,2-4,5. Højmoser og hedejorder synes ideelle. 
Planterne blomstrer kun, når de vokser i fuld sol. Tranebær fore
trækker moderat kølige somre og milde vintre, dog tåles ned til 
- 18°C.

Planteafstand: 15-40 x 15-40 cm. Jo tættere plantning des hurtig
ere dækkes arealet. Efter 3-5 år dækker planterne arealet fuld
stændig.

Plantninqstidspunkt: Forår. Planterne plantes dybt (7-10 cm) i
jorden.

Gødskning: Tranebær har et lille næringsstofbehov: 20-40 g NPK/-
m2, hvilket svarer til 17-50 kg N pr. ha og år. Kvælstof tilføres 
overvejende som N H 4 - N .  Ved for kraftig N-gødskning øges dannelsen 
af vandrette skud (vegetativ vækst), men ikke dannelsen af lodrette 
skud.

Beskæring: Der beskæres kun for at bremse væksten. Ved for kraf
tig N-gødskning kan plantebestanden blive for tæt og for høj, og 
beskæring kan være påkrævet. Det kan gøres i forbindelse med hø
sten.

Læ: En forudsætning for maksimalt udbytte.

Sygdomme og skadedyr: I USA er beskrevet adskillige skadevoldere.
I en tysk forsøgsbeplantning blev over en årrække ikke observeret 
nogle ødelæggende skadegørere.
Ukrudt: ukrudt kontrolleres manuelt indtil planterne dækker area-
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let. Herefter udgør ukrudt ingen konkurrence. I USA benyttes un
dertiden visse herbicider.

Høst: De tidlige sorter begynder at modne i september. Modne bær
kan tåle * 2 - * 4° C, lavere temperaturer vil gøre bærrene bløde, 
jo længere tid des værre. X Tyskland må høsten således afsluttes 
ca. 20 oktober, hvorfor sene sorter ikke dyrkes her. Tidlige sor
ter høstes når 90% af bærrene er modne, sene sorter høstes pga. 
frostfaren ofte, når kun 50% af bærrene er modne.

Metode: 1. Tørhøst. Der kan høstes med kam (se under tyttebær).
Kæmning vil dog skade planterne en del. Høstpacitet med kam: 20
kg/time. Høstkapacitet ved håndplukning: 2-3 kg/time. Specielle
høstmaskiner har også været anvendt, men med et udbyttetab på op 
mod 20%.
2. Vådhøst. Praktiseres i USA. Arealer, der skal høstes, over- 
svømmes med 15-20 cm højtstående vand. Ved hjælp af specielle ma
skiner kæmmes de flydende bær af buskene og skubbes sammen. Heref
ter suges bærrene op på lastbiler. Bærrenes holdbarhed forringes 
ved længere tids opbevaring i vand.

Udbytte: X USA høstes 5-17t/ha.
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Sorbus-slægten omfatter 80-100 arter, nogle mener dog så meget som 
200 arter. Slægten kan deles op i 5-6 sektioner. Et vigtigt opde 
lingskriterium er bladformen. En af de store sektioner er aucu- 
paria-sektionen. Hertil hører den almindelige røn S. aucuparia, 
samt mutationer af S. aucuparia, der har bitterfrie frugter.

1, Almindelig røn og bitterfri røn S. aucuparia
Almindelig røn er udbredt i hele Europa. Arten findes ikke vildt
voksende i Amerika.

I lang tid blev rønnebær kun anvendt i den private husholdning. 
Først efter 2. Verdenskrig begyndte nogle industriforetagender i 
Europa at blive interesserede i bitterfrie rønnebær. Men både i 
Europa og USSR dyrkes røn til industriel anvendelse kun i meget be 
grænset omfang idag.

PLANTEBESKRIVELSE
Almindelig røn bliver et 5-15 m højt træ, ofte med flere stammer. 
Unge skud er blødt behårede, senere bliver de glatte og gråbrune. 
Bladene er uligefinnede og består af 6-8 par aflange, lancet for
mede småblade. Bitterfri røn har større og bredere småblade end 
almindelig røn, og disse sidder længere fra hinanden. Blomsterne 
sidder i halvskærmformede toppe. Blomsterne har en kraftig lugt. 
Røn er insektbestøvere. Rønnebærhonning er meget aromatisk. Blom 
stringstid: Slutningen af maj - begyndelsen af juni. Generelt
blomstrer bitterfri røn senere end almindelig røn. Frugterne er 
små kernefrugter, der indeholder 2-4 frø.

Egenskaber Almindelig røn Bitterfri røn
Vægt af en frugtstand 
Bredde af bær 
Bærfarve

30 - 50 g 
4 - 1 0  mm 

zinnoberrød

100 - 150 g
10 - 20 mm

glinsende skarlagen 
rød med lysgul 
punktering.
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Træet vokser forholdsvis hurtigt de første 20 år, derefter lang
somt. Alder: oftest 50 år, almindelig røn kan dog blive op til
150 år. Røn er modstandsdygtig overfor luftforurening, men til 
gengæld ømtålelig overfor salt.

ANVENDELSE
Flere af rønnebærarterne kan anvendes i husholdningen.

Seljerøn S. intermedia. De modne frugter er melede og har en sød
lig noget fad smag. De var tidligere en del brugte i husholdningen 
til supper, syltetøj, gelé, som rosiner, til sauce, vin og snaps.

Finsk røn S. hybrida. Frugterne er saftige med syrlig smag.

Aksel røn S. aria. Frugterne har tidligere været brugt i hushold
ningen bla. på Bornholm, "Bornholmske rosiner".

Almindelig røn S. aucuparia har en bitter smag, hvilket i flere 
lande hertil Danmark udnyttes til fremstilling af snaps/bitter.
Men iøvrigt begrænser det høje indhold af bitterstof anvendelses
mulighederne af almindelig røn.

Der kan opstå forgiftning ved indtagelse af store mængder bær af 
den almindelige røn, sandsynligvis pga. et højt indhold af para- 
sorbinsyre.

Bitterfri røn er særdeles velegnet til fremstilling af saft, gelé 
og marmelade. Bærrene er også fortrinlige til at blande i æblepro
dukter. Tørres bærrene får man en slags rosiner. Der kan frem
stilles en fin kryddereddike af tidligt høstede bær.

Rønnebær er meget C-vitaminrige, og rønnebær-saft kan anvendes i 
husholdningen ligesom citron. Røn har af denne grund fået tilnavn
et "Nordens citron".

Nedenfor er vist indholdsstoffer i almindelig røn og bitterfri røn. 
Det kan bemærkes at bitterfri røn har et højere sukker-og vitamin
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C-indhold end almindelig røn.

Almindelig røn Bitterfri røn
Vand 66 - 73% 63 - 73%
Sukker 4 - 6% 8 - 14%
Syre 1 - 3 % 2 - 3 %
Vitamin C 42 - 58 mg/100 g 75 - 150 mg pr. 100 g
Parasorbinsyre 20 - 100 mg/100 g 9 - 10 mg pr. 100 g
Garvestof 0,2 - 0,4% 0,2 - 0,8%

DYRKNING

Formering: Almindelig røn frøformeres. Bedst frøkvalitet fås fra
25-50 år gamle træer. Det er nødvendigt med en stratificering i 60 
dage ved 0-5 "C i et fugtigt materiale. Spiringsprocenten er da 
90-95. Bitterfrie sorter okuleres på almindelig røn eller hvid
tjørn i 3-5 cm's højde. Ved okulation på tarmvridrøn, S. tormina- 
lis skulle bærrene blive større.

Sorter: Der findes ingen sorter af den almindelige røn. Men der
findes flere sorter af S. aucuparia, der afviger fra den alminde
lige røn ved at have en speciel vækstform (hængende, søjleformet 
osv.), eller ved at have nogle anderledes bær (fx. bitterfrie). De 
bitterfrie rønnebær er opstået som tilfældige mutationer i bla. 
Tjekkoslovakiet og USSR. I Tjekkoslovakiet blev den bitterfrie ty
pe opdaget i 1810 og kaldt 'Edulis' (spiselig). De russiske sor
ter: 'Rossica' og 'Rossica Major' har sandsynligvis været i kultur
i endnu længere tid.

Siden 1954 er flg. sorter blevet anbefalet til dyrkning i det 
nordlige USSR: 1Sakharnaja1 og 'Krupnoplodnaja '■ I USSR er bær
kvaliteten af almindelig røn søgt bedret ved at krydse denne med 
mispel og sortrøn. Herved er udviklet flg. sorter: 1Burka1, ’Ti
tan1 , 1Granatnaj a ’, 1Likernaj a 1 og 1Michurinskaja Dessertnaja 1.

I DDR blev i 1954 introduceret sorterne: 1Concentra1 og ’Rosi
na 1. De såkaldte Lombarthybrider (også bitterfrie) stammer fra
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Vesteuropa: 'Apricot Queen', 'Brilliant Yellow', 'Chamois Glow',
'Pink Queen' og 'Salmon Queen'.

Planteafstand: 4-5 x 4-5 m.

Gødskning: Røn stiller kun ringe krav til næringsstof-forsyningen.
Det menes dog at være fordelagtigt med en tilførsel på 40 kg N, 10 
kg P og 30 kg K pr. ha.

Beskæring: Ved plantning tilbageskæres til den højde, hvori kronen
ønskes. Bitterfri røn forgrener sig hurtigt. Træformning: Kronen
udgøres af 3-4 hovedgrene. Grene bør udtyndes, mens de endnu er 
unge, da sårflader har svært ved at heles.

Sygdomme og skadedyr: Et kritisk punkt ved dyrkning af røn er det
store register af skadevoldere. Særlig udbredt er rønnebærmøllet: 
Argyresthia conjugella. Rønnebærmøllet flyver fra først i juni og 
de følgende ca. 5 uger. Æglægning sker mellem støvdragerrester i 
unge frugter og senere ved bægerbladene. Efter 6 uger er larven 8 
mm lang. Larven æder gange i frugtkødet. I år med lille sætning i 
røn, kan rønnebærmøllet gøre stor skade på æbler.

Bitterfri røn er generelt mindre modtagelig overfor sygdomme og 
skadedyr end almindelig røn.

Man skal være opmærksom på, at vildtet kan lide røn. I bitter
fri røn kan fugle også betragtes som skadevoldere, idet de æder af 
bærrene.

Høst: Klaserne må brækkes forsigtigt af for at skåne næste års
blomsterknopper, der befinder sig ved basis af frugtstilken. Det 
er tvivlsomt, om maskinel høst kan praktiseres. Bær til saft- og 
geléfremstilling bør høstes, mens bærrene endnu er lidt umodne.
Bær til marmelade og rosiner høstes ved fuldmodenhed.

Udbytte: 25-40 kg/træ. Fritstående træer i god kultur kan give
50-100 kg/træ. Der går generelt 4-5 år fra plantning til første 
høst.
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STQRFRUGTET RØN S. Cloåestica
Storfrügtet røn har sin egen sektion: Cormus. Den er at finde i
det sydlige Tyskland samt i Nordafrika og Lilleasien.

Storfrügtet røn er en meget gammel kulturplante, og frugterne 
var tidligere særdeles anvendt. Idag er det en frugtart, der næ
sten er gået i glemmebogen.

PLANTEBESKRIVELSE
Storfrugtet røn danner åbenkronede 15-20 m høje træer. Træerne er 
langsomt voksende og kan blive meget gamle. Der findes således 
træer, der er omkring 500 år gamle.
Stammebarken på ældre træer bliver mørkebrun og regelmæssig dyb
furet. Bladene er uligefinnede og består af 5-10 par smalle, af
lange 3,0-4,5 cm lange småblade. Blomsterne sidder i toppe, der er 
6-10 cm brede. Den enkelte blomst er ca. 1,5-1,8 cm bred, og hvid
rødlig. Blomstring: Maj-juni. Frugten varierer i form fra æble
til pæreformet. Normalt udvikles kun 1-4 af blomsterne i en top 
til frugter. Frugtstørrelse: 2,5-3,0 cm i diameter. Frugtvægt:
8-10 g, kulturformer op til 20 g. Frugten er ved modenhed grøn til 
gulgrøn med rød kind, undertiden brunlig. Frugten indeholder 1-3 
flade sten og et større antal stenceller. Modning: september -
oktober (i Danmark sandsynligvis senere!).

ANVENDELSE
Friske frugter er hårde, beske og syrlige. Ved lagring i tør, kø
lig luft i 15-20 dage, undertiden i 1-2 måneder bliver frugterne 
bløde og sødlige.
Frugterne anvendes til saft/most. Rønnebærsaften forbedrer aroma
en, klaringen og holdbarheden af safter fremstillet af syrefattige 
frugter. Storfrugtet røn er også velegnet til at sætte til vin og 
cider. I Frankrig er frugterne blevet anvendt til fremstilling af 
'Sorbette', en stærk brændevin.
Vigtige indholdsstoffer: Syre : 0,75%

Vitamin C: 40 mg pr. 100 g
Garvestof: 0,7-2,5%
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DYRKNING
Formering: S. domestica angives at være svær at formere.
1. Frø. Udsåning om efteråret. Der regnes med at kun 15% af frø
ene ender med at blive en handelsvare. Frøformerede træer blom
strer først efter 15-20 år.

2. Podning/okulerinq: Da S. domestica er langsomt voksende er
denne metode meget usikker. Der kan okuleres på almindelig røn, 
hvidtjørn, mispel eller kvæde. Okulation angives at være bedre end 
podning. Formering i containere er at foretrække, da planterne ik
ke tolererer omplantning (forstyrrelser i rodvækst).
Sorter: Der kendes ingen sorter.

Vækstforhold: S. domestica stiller kun ringe krav til jordbunden,
kalkholdige jorde foretrækkes dog. Klimatisk hører S. domestica 
hjemme under varmere himmelstrøg som vin. Træerne vokser bedst i 
fuld sol. Midtvinter tåles temperaturer ned til -s- 30°C.

Plantning: Udplantning på blivestedet bør foretages allerede året
efter formering, da planterne som tidligere nævnt ikke tolerer om
plantning .

Gødskning: Ingen oplysninger.

Beskæring: Unge planter tåler ikke beskæring. Sidenhen bør be
skæring blot bestå i en svag udtynding.

Sygdomme og skadedyr: Ingen oplysninger.

Høst: Så snart de første sunde frugter falder ned, kan træet pluk-
kes eller rystes.

Udbytte: 15-20 kg/træ.
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HYBEN ROSER Rosa
Der findes 100-200 arter af rosen-slægten. De fleste kulturformer 
har deres oprindelse i bjergområder i det mellemste og sydvestlige 
Asien. Udbredelsen omfatter hele den nordlige halvkugles temperede 
område. I subtroperne og troperne vokser roserne kun i bjergene. 
Roser mangler helt på den sydlige halvkugle.

Langt de fleste roser dyrkes for deres prydmæssige værdi. Men 
i flere bla. østeuropæiske lande dyrkes også arter med henblik på 
hybenudnyttelse. Der findes også i Holland en nyere ca. 30 ha stor 
rosen-plantage. Endelig kendes hyben-rose plantager fra USSR. I 
de fleste lande dækkes forbruget af hyben hovedsageligt ved frugt
indsamling i hegn og skov. Sverige importerer årligt, hvad der 
svarer til ca. 6000t friske hyben. En svensk industrivirksomhed 
startede i samarbejde med den svenske statsforsøgstation i 1985 et 
udviklingsarbejde med hyben-roser, med det formål at kunne blive 
selvforsynende med hyben.

I rosen-blomster findes nogle højt skattede essentielle olier, 
der anvendes i parfumeindustrien. I bla. Asien dyrkes flere ro
senarter med henblik på industriel udnyttelse af disse olier.

PLANTEBESKRIVELSE
Rosenarterne er løvfældende, i sjældne tilfælde stedsegrønne, bus
ke, som er meget variable med hensyn til højden. De fleste arter 
har underjordiske krybende udløbere (ikke rodskud). Fra disse ud
løbere fornys planten til stadighed ved udsendelse af mere eller 
mindre oprette eller klatrende langskud. Denne formeringsevne med
fører, at en enkelt busk med tiden kan danne hele krat. Buskroser 
kan blive meget gamle, op til flere hundrede år. Skuddene er ofte 
beklædt med forskellige former for torne. Bladene sidder spredt, 
de er uligefinnede med 3, 5, 7 eller 15 småblade samt akselblade. 
Blomsterne sidder i kvaste, halvskærme eller enligt. Blomsten er 
omkringsædig, regelmæssig og 5-tallig. Der er oftest mange støv
dragere og mange frie grifler. De fleste af buskroserne blomstrer 
i juni måned. R. rugosa fortsætter med at blomstre til hen i sep
tember, hvor der også er modne hyben på buskene. Rosenfrügten, hy-
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ben, består af en opsvulmet kødfuld blomsterbund. Frøene er bota
nisk set nødder. Frugterne bliver ved modenhed mere eller mindre 
rødfarvede, nogle sortrøde, og kan antage mange forskellige former 
(runde, æg-, pære- til flaskeformede). Hybenstørrelsen stiger ge
nerelt med stigende kromosomtal.

Følgende arter må på nuværende tidspunkt anses for mest velegne
de til hybenudnyttelse: R. canina, hunderose; R. rugosa, rynket
rose, kartoffelrose, kamtschatka rose; R. pendulina, alperose, 
bjergrose; R. dumalis x R. pendulina, Pillnitzer vitaminrose, sor
ten 'Pi Ro 3; R. villosa = R. pomifera (æblerose) spansk hyben; R . 
rubiginosa, vinrose, æblerose.

Karakteristik af omstående arter/sorter:



R . canina
Busk
1-3 m høj 
Kraftig vækst 
Lange nedadbuede 
grene med kraf
tige torne.

Blade
5-7 småblade

Blomster 
Enkelt siddende 
eller flere i 
en skærm

Fruqter 
1,0-1,5 
X 2-3 cm 
mørkerøde 
og hårde

R. rugos a 1-2 m høj 
Kraftige skud 
Meget fint tor
nede/børstede - 
skud

5-9 småblade Flere blomster 
i en stand,
6-8 cm brede

Fladtrykt 
kugleformede 
2-3 cm brede 
Skarlagenrøde

R. pendulina 0,5-3 m høj 
Overhængende 
grene. Få- 
ingen torne

7-11 småblade Oftest enkelt 
siddende, 2-5 
cm brede

Kugle-flas- 
keformede, 
2-3 cm lange 
Lyst rød 
farvede

'Pi Ro 3' 1-2 m høj 
Kun få torne

9 småblade Enkelt siddende Flaske
formede 
1,5x3 cm. 
Teglrøde

R. villosa 1,5-2,0 m høj 
5-7 småblade 
Tæt forgrenet 
Tætsiddende torne

5-7 småblade 2-5 blomster i 
halvskærme 
4-5 cm brede

Kugle-æg- 
formede 
2,5 cm lan
ge . Mørke
røde

R. rubiginosa 2-3 m høj 
Tæt voksende 
Talrige af- 
tige torne

5-7 småblade Enkelt siddende 
eller få i halv
skærme, 3 cm brede

Ægformet 1- 
1,5 cm lang, 
Skarlagen
røde
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ANVENDELSE
I Sverige bruges hyben hovedsageligt til fremstilling af hybensuppe 
(nyponsoppa). Et produkt som svenskerne vistnok er alene om at 
fremstille og konsumere.

Hyben har dog mange anvendelsesmuligheder: Marmelade, mos, ge
lé, saft, vin og likør, og tørrede hyben kan anvendes til te.
Hyben har generelt et højt indhold af sukker, pectin, carotin og 
vitamin C. Nedenfor er vist indholdsstoffer i hyben:

vand : 42 - 58% protein : 2 - 4%
sukker : 12 - 18% mineraler : 2 - 3%
syre : 3 - 4% carotenoider : 28 - 80 mg pr. 100 g

ß - carotin : 4 - 19 mg pr. 100 g
vitamin C : 250 - 1200 mg pr . 100

C-vitaminindholdet i hybenerne variere fra art til art. R. ru
gosa og R. canina hører generelt til i den "lavere ende", mens R. 
pendulina kan nå op på et C-vitaminindhold på knap 1600 mg pr. 100 
g. I Tjekkoslovakiet er fundet typer af R. rubiginosa med et C-vi
taminindhold på næsten 2500 mg pr. 100 g.

Rosenblomster kan bruges til at udvinde olie af. I Bulgarien og 
Tyrkiet anvendes R. rugosa og R. damascena kronblade. I Frankrig 
og Marokko bruges R.centifolia. I Kina dyrkes R. rugosa sorten 
'Plena' til fremstilling af olie. Olien bruges i parfumeindustri
en. Af 6 kg kronblade kan fremstilles 1 g rosenolie.

DYRKNING

Formering: Roser kan formere sig selv ved aflæggere og udløbere.
Metoderne praktiseres dog ikke kommercielt. Flere af buskroserne 
frøformeres. Frøformering giver en udspaltning. Sorter okuleres, 
hovedsagelig på R. canina. Endelig kan de fleste roser let forme
res ved urteagtige stiklinger.
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Sorter egnet til hybenproduktion

USSR:
1Vitaminyjj VNIVI' 
'Besshipnyjj VNIVI' 
'Voroncovskijj1 
'Pozdnedpelyjj'

(R. majalis x R. webbiana) 
(R. webbiana x R. rugosa) 
(R. webbiana)
(R. webbiana)

CSSR:
'Karpatia' R . pomifera

DDR og Holland:
Pillnitzer Vitamin-Rose 'Pi Ro 3' (R. dumalis x R. pendulina)
I Holland dyrkes ca. 30 ha.

Bulgarien:
'Plovdiv 1' (tornløs) (R. canina)
'Nectar' (R. rugosa)

Polen:
'Sylwia' (R. canina)
'Sylwana' (R. canina)

Vækstforhold: Roser stiller meget forskellige krav til klimaet.
Generelt trives planterne bedst på middelsvære, næringsstofrige 
jorder, der hverken er for tørre eller for fugtige. De fleste kan 
overleve på næringsstoffattige og tørre jorder. Hovedparten af ar
terne foretrækker jorde med nogen kalk. Dog trives R. villosa og 
R. rugosa bedst på let sure jorde. For R. rugosa angives pH 4-6.
De fleste roser kræver en lys vokseplads for optimal udvikling.

Planteafstand: Afhænger af vækstkraft og dyrkningsforhold.
For Pillnitzer Vitamin Rose angives 2x3 m, 1600 planter/ha.
For R . villosa angives 3x3 m, 1100 planter/ha.
For R. rugosa angives 1-2x3-4 m, ca. 1600 planter/ha.
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Plantning: Forår eller efterår. Bemærk at jordtræthed er udbredt
hos roser. Plantehullet skal være rigelig stort. Efter plantning 
indkortes skuddene til et par knopper. Kraftige skud til 4-5 knop
per .

Gødskning: Det er tilrådeligt at tilføre 300-500 kg NPK pr ha og
år fx som 50 kg N, 30 kg P og 80 kg K.

Beskæring: 3-års skud er mest produktive. Pillnitzer Vitamin Ro
se: en ældre busk (5 år og derover) bør maksimalt have 16-20 skud
på 1-3 år. Beskæringen af roser består udelukkende i en skud
udtynding: Skud fjernes fra basis. Til mekanisk høst bør nedlig-
gende skud også fjernes.

Sygdomme og skadedyr: Buskroser er generelt rimelig sunde. Men de
kan dog angribes af adskillige skadegørere: Meldug, rust, stråle
plet, gråskimmel, galler, bladhvepse, bladlus og cikader. Den 
største skadevolder er dog nok hybenfluen (Rhagoletis alternata). 
Fluen lægger æg i de grønne hyben, 1-2 pr hyben. Larverne æder 
gange i hybenerne. Puppen overvintrer i jorden. Bekæmpelse er 
svær pga. den lange blomstringstid. Larver træffes hyppigt i R. 
rugosa, mens de sjældent ses i R. canina.

Høst: Hybenerne bør plukkes fuldmodne, endnu inden de bliver bløde
og overmodne. Der kræves 50-60 plukkere pr. ha til håndhøst. Nog
le arter (hertil R. canina) er velegnede til maskinel høst.

Udbytte: Fuldt udbytte opnås fra ca. 4. år. Angives fra Holland
at være 5-6 t/ha. 'Pi Ro 3' kan give op til 8 kg/busk (ved 1600 
planter/ha = 12,8 t/ha). I USSR er som gennemsnit af 15 år blevet 
opnået 5,8 t/ha og maksimalt 9,6 t/ha.
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Der findes 3 arter af Aronia - slægten, som alle stammer fra Nord
amerika :
Aronia melanocarpa 
Aronia arbutifolia 
Aronia prunifolia

Sortrøn det er en meget attraktiv prydplante især pga. løvets smuk
ke røde efterårsfarver. Sortrøn blev introduceret i Europa for ca. 
200 år siden. Til frugtanvendelse er det A. melanocapa, der har 
størst interesse.

I USSR startede en dyrkning af sortrøn med henblik på frugtproduk
tion efter 2. Verdenskrig. Sidenhen er Østtyskland og Tjekoslova- 
kiet fulgt efter. I Finland startede udviklingen af sortrøn i 
1970' erne.

PLANTEBESKRIVELSE.
Sortrøn danner løvfældende buske på 1/2-2 m's højde. Busken har 
lange lidet forgrenede bøjelige udhængende skud. Bladene er spred
te elliptiske 2-6 cm lange. Blomsterne sidder i halvskærme, der 
minder om røn, men skærmene er mindre. Blomsterne er ca. 1 cm i 
diameter. Kronbladene er hvide og støvknapperne dybt røde. Blom
stringstid: Slutningen af maj - begyndelsen af juni. Bestøvning: 
Overvejende insektbestøvende og selvfertile. Frugtsætningen er of
test høj: 80-90%. Frugterne er små kernefrugter (uden stenceller) 
ca. 15 frugter pr. skærm. Frugterne ligner rønnebær, blot er de 
sorte og noget større (6-14 mm i diameter). Frugterne modner i 
sidste halvdel af august - først i september. Frugterne kan opbe
vares i op til 2 uger ved 15-25°C, ved kølelagring forlænges hold
barheden i op til 3 måneder.

ANVENDELSE
I USSR anvendes sortrøn især til at blande i æblejuice. I Øst
tyskland bruges sortrøn i yoghurt, flødedesserter og en særlig de-
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likatesse er aroniasauce.
Friske frugter har en snerpende sødlig smag uden særlig aroma og 

syre. Disse egenskaber sammen med et lavt pectinindhold gør, at 
saften er uegnet til sødmost. Men på grund af farvestoffer (antho- 
cyaner og leucoanthocyaner) er saften særdeles velegnet til farv
ning af andre produkter. Til farvning af saft tilsættes 5-7 % saft 
af sortrøn. Nedenfor er vist indholdsstoffer i sort røn, bemærk at 
frugterne har et lavt indhold af vitamin-C.

Pectin 0,75 %
Sukker 10 %
Syre 1 %
Garvestof 0,35-0,6 %
Vitamin C 10-30 mg pr. 100 g.

DYRKNING

Formering: Sortrøn er forholdsvis let af formere vegetativt. Det
er muligt at formere ved aflægning, nedkrogning og urteagtige stik
linger. I Østtyskland laves desuden træer af sortrøn ved okulering 
på almindelig røn (Sorbus aucuparia).

Sorter: I Østeuropa dyrkes især sorten 'Nero'. Sorten 'Viking'
kommer fra Finland. I Danmark blev sorten 'Aron' introduceret for 
nogle år siden. Sorten er udvalgt på grundlag af dens prydmæssige 
egenskaber, men er dog tilsyneladende godt besat med store bær.

Planteafstand: 1,5-2 x 3 m. Til maskinhøst 0,9 x 3,5 m.

Gødskning: Samme forskrifter som til solbær, dvs. som udgangspunkt
kan tilføres: 100 kg N, 15 kg P og 70 kg K pr. ha og år.

Beskæring: I Finland foreskrives en årlig udtynding af ældre og
svage skud, således at man efterlader de 5-6 stærkeste skud. Plan
tens basisdel skal til maskinel høst holdes smal, og nedliggende 
grene fjernes.
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I USSR benyttes flg. metode: Efter 8-10 år tilbageskæres alle
skud til 1 m's højde, gentages hvert 4. - 5. år. Der regnes med en 
busk levetid på ca. 20 år.

Sygdomme og skadedyr: I Finland meddeles det, at sort røn er meget
sund, og at det endnu ikke har været nødvendigt at bruge sprøjte
midler. X Østtyskland er flg. skadevoldere blevet fundet: Frost
spindere og rønnebærmøl.

Høst: Begynder i slutningen af august - først i september. Der
kan plukkes 8-15 kg/time pr. mand. I Finland er maskinel høst 
(solbærryster) blevet prøvet med held. Bærrene sidder dog godt 
fast og har en stærk frugtskål. I Østtyskland har man uden succes 
prøvet at løsne frugterne med kemiske frugtløsningsmidler.

Udbytte: X Finland er efter 3 år opnået: 6-8 t/ha. I USSR regnes
gennemsnitlig med 5-8 t/ha.

Litteratur vedr. Sortrøn Kronia melanocarpa
Dalman, P. 1986. Svart aronia som bärväxt i Finland. Rapport 

for NJF - seminarium nr. 94, 25-28.

Kask, K. 1985. (Aronia melanocarpa (michx.) Elliot in the
Estonian SSR.). Sbornik Nauchnykh Trudov Estonskago Nauchno - 
Issledovatel'skogo Instuta Zemledediya i 50, 71-76.

Kask, K. 1987. Large-fruited Black Chokeberry (Aronia melanocar
pa). Fruit Var. J. 41(1), 47.

Koch, H.J., Lehmann, H. & Schneider, L. 1982. Möglichkeiten des 
Anbaus und der Verwertung der Apfelbeere. Gartenbau 29(5), 
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KIRSEBÆRKORNEL Cornus mas
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Der findes ca. 40 arter af Cornus-slægten. Det latinske navn Cor
nus betyder horn og hentyder til det meget hårde ved. Cornus mas 
har sin naturlige udbredelse i Midt- og Sydeuropa samt i Lille- og 
Midtasien.

Tidligere var kirsebærkornel en del dyrket. Men idag er dyrk
ningen begrænset, og frugterne anvendes overvejende i den private 
husholdning.

PLANTEBESKRIVELSE
Cornus mas bliver en op til 5 m høj busk, undertiden et lille træ. 
C. mas vokser meget langsomt og kan blive op til 100 år. Bladene 
er ægformede - elliptiske 4-10 cm lange. Blomsterne er 4-tallige. 
Kronbladene er lysende gule. Blomsterne sidder i skærme med 15-25 
enkelt blomster. Blomstring i marts. Blomsterne udskiller rige
lige mængder nektar, som tiltrækker bestøvende insekter, men pga. 
den tidlige blomstring er der ofte for få insekter til at give en 
god bestøvning og dermed frugtsætning. C. mas angives at være 
krydsbestøver. Løvspring sker i maj. Frugten er en stenfrugt.
Den bliver 1,5-2,5 cm lang og 0,9-1,6 cm bred og mørkerød. Frugt
vægt: 1,6- 3,3 g. Frugten modner i september. Frugtkødet løsner
dårligt fra stenen, selv i modne frugter.

ANVENDELSE
Frugterne er ved modenhed noget syrlige. Smagen minder mere om 
blomme end om kirsebær. Frugterne anvendes kun sjældent rå. I 
Østeuropa og USSR fremstilles tørrede- og kandiserede frugter. 
Endvidere tilsættes frugter til marmelade og syltetøj af syrefatti
ge frugter. Fremstilling af marmelade af Cornus mas frugter er no
get besværlig pga. den høje stenandel og den ringe løsning af fru
gtkødet fra stenen. I Tyrkiet fremstilles en saft under navnet 
"Scherbet". I USSR hældes umodne frugter i en saltvandslage eller 
vineddike og anvendes som oliven. Desuden fremstilles i USSR og 
Polen likører af frugtsaften.
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DYRKNING

Formering: C. mas formeres ofte ved frø. Kloner og sorter forme
res nemt ved urteagtige stiklinger (60-90% anslag).

Sorter: De flg. sorter er først og fremmest udvalgt pga. deres
prydmæssige værdier.

'Alba'. Frugter næsten hvide.

'Aurea' . Blade gule, frugter røde.

' Elegantissima'.

'Macrocarpa'. Store frugter.

'Nana'. Runde dværg-agtige buske.

' Pyramidalis'. Opret vækst.

'Sphaerocarpa'. Runde frugter.

'Variegata'.

'Violacea'. Sjælden - frugter violetrøde.

I Tjekkoslovakiet anbefales 'Titus'og 'Devine'.

'Cormas' . Ny sort fra Hornum.

Vækstforhold: C. mas stiller ingen specielle krav til klima og
jordbund. Trives dog bedst på kalkholdig jordbund. Vokser også i 
skygge (giver dog færre blomster og senere frugter). C. mas er 
fuldt hårdfør og vindfør.

Plantning: Planteafstand 3-4 m. Ved hækplantning 0,5-1,0 m. Ef-
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ter plantning foretages en kraftig tilbageskæring.

Vanding: Første år efter plantning er det fordelagtigt at vande i
tørre perioder.

Beskæring: Træet kan formes som ønskeligt, kronetræ, pyramidetræ,
hæk osv. Træet kan tåle næsten alle former for beskæring, uden at 
det reducerer blomsterknop-dannelsen katastrofalt.

Sygdomme og skadedyr: Der kendes ingen ødelæggende skadegørere i
C. mas.

Høst: Frugterne vil, når de er fuldmodne, falde af træerne dog ud
en at tage nævneværdig skade. Frugterne høstes ofte, mens de endnu 
er lidt hårde og umodne. Efter ca. 10 dages lagring bliver de 
blødere, og deres syrlige smag ændres til en behagelig syrlig- sød 
smag. Endvidere fremkommer en typisk duft.

Udbytte: Der høstes første gang ca. 6 år efter plantning. Der kan
høstes 5-10 kg/busk, under gode betingelser 20-40 kg. En jugosla
visk undersøgelse viste et udbytte-niveau på 18-60 kg/busk.

Litteratur vedr, Kirsebærkornel Corns mas
Gunatilleke, C.V.S. & Gunatilleke, I.A.U.N. 1984. Some observa

tions on the reproductive biology of three species of Cornus
(Cornaceae). Jour. Arnold Arboretum 65(3), 419-427.

Krgovic, L. 1987. (Morphometrie and technological characteristics 
of the dogwood (Cornus mas L.) fruits in Polimlje and Moraca. 
Jugoslovensko Vocarstvo 21(1), 27-31.



MINIKIWI Åctinidia arguta
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Der er fundet over 50 Actinidia-arter. Alle har deres naturlige 
udbredelse i Asien. Minikiwien, A. arguta er udbredt i Japan, Ko
rea, Nordkina og Østsibirien.

Alle arter har spiselige frugter, men kun A. deliciosa (tidlige
re R. chinensis), A. arguta og A. kolomikta dyrkes/indsamles til 
menneskeføde. Frugter af A. arguta er i mange år blevet indsamlet 
fra vildtvoksende planter og handlet på markeder i Kina. I Danmark 
kendes vel nok kun frugter af A. deliciosa , selvom både A. arguta 
og A. kolomikta dyrkes i landet, sidstnævnte sælges under navnet: 
Kamæleonbusk.

PLANTEBESKRIVELSE
Åctinidia-arterne er slyngplanter. A. arguta er en meget vækst
kraftig plante, der kan blive op til 7-8 m høj/lang. Skuddene er 
modsat A. deliciosa uden behåring. Der findes to skudtyper 1. Rent 
vegetative og 2. Frugtbærende (kortskud). Bladene er elliptisk - 
ovale, 8-12 cm lange og 4,5-7,5 cm brede. Blomsterne er overvejen
de enkønnede, og planten er særbo. Men der findes også planter, 
der er sambo, ligesom der findes planter med tvekønnede blomster.

Differentiering af blomsterknopper begynder først om foråret ved 
knopbrydning. Blomster dannes lateralt på de voksende sideskud. 
Frugtbærende sideskud dannes hos A. arguta på den yderste del af 
sideskuddene, mens blomster hos A. deliciosa fremkommer fra de før
ste 3-6 knopper på kortskuddene. Blomster af A. arguta er hvide og 
sidder i skærme. Blomsterne sidder gemt bag løvet. Bestøvning sk
er hovedsagligt vha. insekter. Normalt udvikles alle bestøvede 
blomster til frugter, frugtfald er således ukendt i Åctinidia. 
Blomstring sker første gang 3-4 år efter podning/stikning, og hos 
frøplanter 5-7 år efter spiring. Blomstringen varer kun få dage, 
sker i juni, lidt før A. deliciosa. Frugten er et bær. Er usæd
vanlig ved at forblive grøn ved modenhed. Frugterne af A. arguta 
er tyndskindede og uden behåring og skal ikke skrælles, før de kan 
spises. Frugtstørrelse: ca. 2 x 2-3 cm, undertiden har frugten 
flade sider, vægt: 5-20 g. Frugterne modner tidligere end A. deli-
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ciosa, der først modner i november i Danmark. I Holland modner .fl. 
arguta i september - oktober.

ANVENDELSE
Frugter af -fl. arguta smager som de kiwifrugter, vi kender fra for
retninger (.fl. deliciosa), blot er de undertiden lidt sødere. Suk
kerindholdet i .fl. arguta frugter er 17-23% mens A. deliciosa inde
holder omkring 10% sukker. A. arguta frugter kan anvendes på samme 
vis som .fl. deliciosa frugter, friske i frugtsalater til is kager 
mv. Endvidere er A. arguta frugter velegnede som "vindruer" til 
ostebord og lignede. Endelig kan der laves vin af kiwifrugter, den 
skulle have en hel speciel smag. I Kina tørres kiwifrugter af A. 
arguta og bruges senere til at komme i kager, brød, buddinger mv.
A. arguta er meget C-vitaminrig: 250-380 mg pr. 100 g (eller ca 10 
X citron). Til sammenligning kan nævnes, at A. deliciosa frugter 
normalt indeholder 80-125 mg vitamin C pr. 100 g frugt.

DYRKNING

Formering:
1. Frø. Friske frø spirer bedre end frø, der har fået lov til at
tørre ud. Der er ca. 200 frø/frugt. Rensede frø opbevares under 
5°C. Inden såning: Stratificering 2-4 uger ved 5°C. Såning:
februar-marts. 150 frø/m2. Spiring ved 18-20°C efter 3-7 uger. 
Spireprocent: 60-85. Der dannes flest han-planter ved frø
formering. Actinidia er ikke frøfaste, hvorfor sorter må formeres 
på anden vis.
2. Stiklinger: Sommerstiklinger tages i juni/juli. 1-3 knopper
pr. stikling. Der anvendes roddannerhormon (IBA/NAA). Der sørges 
for en høj luftfugtighed. Rodning efter 2-8 uger ved 21-25°C. 
Rodningsprocent: 80-90. Vedagtige stiklinger kan tilsyneladende
også anvendes. Stiklinger skæres fra bladfald til januar. Rod
ningsprocent: 30-60.

3. Okulering/podning: Grundstamme: Frøplanter hvis stammediameter
er min. 6 mm. Tidspunkt okulering: August/september. Tidspunkt
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podning: Vinter.

Sorter:
Østeuropæiske:
' Podsnaja' Meget produktiv, søde frugter. Sent modnende.

' Ranna.ja ' Produktiv, søde frugter. Tidligt modnende.

' Uroshaina.ja' Meget produktiv, meget søde frugter. Begynder at bæ
re tidligt.

I en Italiensk artikel er flg. nævnt:
'Mykros'

'Clamony' Frugtstørrelse 10-15 g, næsten runde frugter, intens grøn 
frugtskål, saftige og velsmagende frugter.

' Beauty Red' Frugtstørrelse 10-15 g. Rødlig frugtskål. Meget vel
smagende. Kræver ingen beskæring.

'Jumbo Verde'

' Panaja1 angives at være en selvfertil sort af A. arguta.

Hårdføre krydsninger af A. arguta x A. kolomikta: 'Fruchtbare',
' Frühreife', 'Spatreifende', 'Ananas' og 'Klara Zetkin'.

Vækstforhold: A. arguta er mere hårdfør end A. deliciosa. I Ar
nold Arboretum, Massachusetts, USA, har planten uden beskadigelse 
tålt -r 20"C. I Korea overlevede A. arguta knopper -s- 30“C. A. ar
guta stiller ingen specielle krav til jordbunden, dog bør den ikke 
være for kompakt.

Plantning: Udplantningsplanter bør være ca. 1,2 m høje fx 1-2 åri-
ge stiklingeplanter. Der plantes 1 hanplante pr. 6-8 hunplanter.
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Planteafstand: I Italien og Arnold Arboretet tilrådes: 4 m.

Gødskning: Optimale mængder til A. arguta kendes ikke. Men der
kan ved tilførslen tages udgangspunkt i normer for A. deliciosa:
0,5-5,0 kg NPK pr. plante - stigende mængde med stigende alder.

Bestøvning: Der anbefales 4-6 bistader pr. ha.

Vanding: Tilførsel af vand er nødvendigt i tørre perioder.

Beskæring: I juni-juli indkortes de lange vegetative skud til ca.
8 nodier fra basis. I vinterperioden sørges for formningen, såle
des at planten tilpasses opbindingssystemet.

Det er vigtigt at bemærke, at .fl. arguta i modsætning til A. de
liciosa danner mange kortskud, og at blomster fremkommer i skud
spidserne på disse korte skud. De frugtbærende sideskud dør nor
malt efter høst, og nye kortskud dannes nedenfor, men disse blom
strer dog sjældent.

Sygdomme og skadedyr: Der kendes ingen særligt ødelæggende skade
voldere i A. arguta.

Høst: Varsom håndplukning, modne frugter er meget følsomme overfor
stød. Frugterne høstes ofte umodne, da de så er meget holdbare. I 
Holland oplyses, at frugterne af A. arguta kan opbevares i 2 måne
der på kølelager.

Udbytte: Der regnes med, at udbytteniveauet generelt ligger på 10-
50 kg/plante. I Holland er dog kun opnået udbytter på 1,5-6 kg/ 
plante.

Litteratur vedr. Minikiwi Actinidiä arguta
Anonym 1988. Search on for Kiwi Cousins. Am. Fruit Grower,

April, p. 62.
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MORBÆR Morus
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Morus-slægten omfatter 10-12 arter. I Danmark dyrkes: Hvid morbær, 
M. alba, der menes at stamme fra Central- og Østkina, sort morbær,
M . nigra, hjemmehørende i Kaukasus og Midtasien, og rød morbær, M. 
rubra, der kommer fra Virginia.

Det er specielt sort morbær, der er af interesse med hensyn til 
frugtanvendelse. Sort morbær er en af menneskets ældste kultur
planter. Der kendes ingen kommerciel dyrkning af sort morbær, men 
frugterne bliver i høj grad anvendt i private husholdninger.

Hvid morbær dyrkes i Østen for bladenes skyld. Disse anvendes 
til at fodre larver af silkesommerfugle med.

PLANTEBESKRIVELSE
Morbær danner træer eller buske indeholdende mælkesaft. Sort mor
bær kan blive 200-300 år gamle, og op til 10 m høje. Grenene er 
behårede, senere brunfarvede. Bladene er spredte, hele eller lap
pede med savtakket eller tandet bladrand. Sort morbær har æg
formede blade 6-12 cm lange. Blomsterne er enkønnede. Planten er 
enbo eller tvebo. Blomsterne sidder i rakler. Hanblomsterne i 
hængende, valseformede rakler. Hunblomsterne i siddende oprette 
rakler. Sort morbær blomstrer i maj - juni. Hunplanter kan ofte 
danne parthenocarpe frugter. Bestøvning: Vind. Frugten, der lig
ner et brombær, er en falsk frugt, dannet af en tætsiddende frugt
stand med de enkelte frugtanlæg udviklet til stenfrugter. Sort 
morbær har 1-3 cm lange sort-røde frugter, der modner i august.
Hvid morbær har hvidlig-røde eller sort-røde 1,5-2,5 cm lange frug
ter, der modner i august.

ANVENDELSE
Frugter af alle arter kan spises friske. Men frugter af rød og 
hvid morbær anvendes kun i begrænset omfang pga. vammel smag hos 
hvid morbær og ringe frugtkvalitet hos rød morbær. Frugter af sort 
morbær har en sødlig krydret smag. Frugterne kan bruges til frem
stilling af gelé, marmelade og saft. Da frugterne har et højt ind
hold af farve, kan saften anvendes til at farve saft og vin af ble
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ge frugter.

DYRKNING

Formering: Morbær kan formeres ved frø (frøplanter er dog lang tid
om at komme i bæring), stiklinger eller nedkrogning. Former og
sorter podes på M. alba.

Sorter:
M. nigra : 'Black Persian'

M. alba : Der er udviklet adskillige sorter med henblik på fod
ring af silkesommerfuglens larver - samt nogle med speciel pryd
værdi .

M. ruhra : Der findes flere sorter med prydmæssig værdi.

Vækstforhold: Morbær stiller ringe krav til jordbunden. Men en
veldrænet markjord foretrækkes. Morbær trives kun på varme solrige 
steder.

Planteafstand: 6 m.

Plantetid: Forår. Ved efterårs plantning vil rødderne let kunne
rådne.

Beskæring: Ved plantning tilbageskæres kronen såvel som rødderne.
Den øvrige beskæring består blot i fjernelse af døde grene og ud
tynding efter behov.

Skadevoldere: Der kendes ingen specielle skadevoldere.
Høst: Frugtmodningen er meget uregelmæssig, den kan strække sig
over 6 uger. Når hovedparten af frugterne er modne, kan træerne 
rystes, umodne frugter vil dog også falde af. De meget saftige bær 
har en ringe holdbarhed, 1-2 dage på køl.



Litteratur vedr. Morbær Morus
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KVÆDE Cydoniä oMonga
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Kvædeslægten omfatter kun en art, C. oblonga, som er hjemmehørende 
i Sydvestasien. Kvæde er en meget gammel kulturplante. I dag plan
tes kvæde sjældent, men ældre træer træffes hyppigt i middelhavs
landene. Kvæde bruges i stor udstrækning som grundstamme til pære.

PLANTEBESKRIVELSE
Kvæde er løvfældende buske eller små træer. 1 Danmark bliver de 
maksimalt 3-4 m høje. Bladene er aflange - ægformede 5-10 cm lange 
helrandede med filtet underside. Blomsterne ligner æbleblomster, 
er hvide - rosafarvede, 5 cm i diameter. Blomsterne sidder en
ligt, endestillet på kortskud. Blomstrer i juni. Kvæde er insekt- 
bestøver og overvejende selvfertil. Frugten er en uregelmæssig 
formet kærnefrugt. Kvædesorter opdeles i 2 grupper afhængig af 
frugtens form. 1) Æblekvæder, der har tørt og hårdt frugtkød med 
mange stenceller og er meget aromatiske. 2) Pærekvæde, der har 
blødt frugtkød med kun få stenceller. Frugterne bliver ved moden
hed i september - oktober gule og vejer 150-200 g/stk. I Sydeuropa 
kan enkeltfrugter dog veje 500-1000 g.

ANVENDELSE
Kvæde er i mange år blevet brugt i privathusholdningen, men kultu
ren har ikke den store betydning for industrien. I Schweiz er kvæ
defrugter i de senere år begyndt at blive efterspurgt. Kvæder eg
ner sig ikke til at spise friske, da frugtkødet er meget hårdt, 
syrligt og garvestofholdigt. Frugterne er meget aromatiske. Kvæ
der kan bruges til fremstilling af gelé, marmelade og saft. Kvæde
saft er velegnet til at blande med anden saft (35-50% kvædesaft). 
Næsten alle kvædesorter får rødt frugtkød, når de koges. Inden 
forarbejdningen må frugternes filtbelægning fjernes, da denne el
lers med tiden vil give produkterne en ubehagelig bismag.
DYRKNING

Formering: Kvæder okuleres. De bedste resultater i Danmark er op
nået ved at bruge kvædegrundstammer.
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Sorter: Der findes ca 30 sorter, men kun få kan dyrkes i Danmark.
I en ældre dansk undersøgelse blev følgende sorter fundet egnede 
til dyrkning her i landet.

Pærekvæder:
'Portugisisk pærekvæde': Vækst ret kraftig. Frugterne store til
meget store og kvaliteten særdeles god. Højt udbytte.
'Wranja' stammer fra Jugoslavien. Træet kraftigt voksende med sto
re skinnende blade. Meget store frugter, der modner ret sent. 
Frugtkødet af god kvalitet, med relativt få stenceller. Udbytte 
middel.

ffib lekvæder:
'Leskowaz' stammer fra Jugoslavien. Kraftigt voksende med bred 
krone. Frugterne er store, kan i sit hjemland veje over 1000 g. 
Kvalitet udmærket. Frugtkødet forbliver lyst ved kogning. Højt 
udbytte.
'Kruschewaz' stammer fra Jugoslavien. Træet ret kraftigtvoksende. 
Frugterne middelstore. Højt udbytte.

Vækstforhold. Kvæde er i Skandinavien på sin nordgrænse og kræver 
en lun og solrig vokseplads. Knopper beskadiges ved temperatur på 
*23 - *25"C. Kvæde trives ikke med højt kalkindhold i jorden.

Planteafstand: 3-4x5 m. Pæl er nødvendig til støtte for højtyden
de sorter, og til sorter okuleret på grundstamme 'MA'.

Gødskning: Behov ukendt.
Beskæring: Træerne formes som kronetræer med 3-4 hovedgrene. Be
skæres sidst på vinteren.

Skadevoldere: Skadedyr giver sjældent problemer i kvæde. Følgende
svampe kan kræve bekæmpelse: Monilia, meldug og skurv.

Høst: Frugter, der skal anvendes til gelé og kompot, høstes inden,
de er fuldmodne (lysegrønne-gullige). Frugter, der skal anvendes
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til saft, kan blive hængende noget længere på træerne, således at 
aromaen udvikles maksimalt. Høsten bør være varsom, da frugterne 
er meget stødmodtagelige.

Udbytte: Der blev i en dansk undersøgelse høstet 4-8 kg/træ på un
ge træer. I Sydeuropa angives udbyttestørrelser på 40-60 kg/træ.

JAPAN KVÆDE Chäenomles
Kvæde (Cydonia) forveksles undertiden med japankvæde (Chaenomeles). 
Japankvæde danner dog løvfældende, lave-dværgagtige oftest tornede 
buske. Frugten af japankvæde minder en hel del om frugter af kvæ
de, både mht. udseende og kvalitet. Frugten af japankvæde kan an
vendes på samme måde som frugten af kvæde. Anvendelse af frugterne 
spiller en underordnet rolle, men buskene er meget anvendte som 
prydplanter i haver og parker.

Litteratur vedr. Kvæde Cydonia
Anonym 1979. Kompendium i Frugtavl ved Den kgl. Veterinær og 

Landbohøj skole.

Groven, 1. 1970. Sortsforsøg med kvæde og mispel. Tidsskr.
Planteavl 74, 598-604.

Müller, W.& Husistein, A. 1981. Quitte - eine wiederentdeckte 
obstart. Erwerbsobstbau 23, 279-282.

Wertheim, S.J & Dijkstra, J. 1985. Unusual fruit crops. Annual 
Report 1985 Research Station for Fruit Growing, Wilhelmina- 
dorp, The Netherlands, p. 25.



BÆRMISPEL Melanchier
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Navnet bærmispel dækker over de ca. 25 Amelanchier-arter, der fin
des. A. ovalis er hjemmehørende i Europa og A. asiatica kommer fra 
Østasien. De resterende ca. 23 arter stammer alle fra Nordamerika. 
Bærmispel dyrkes i nogen grad (ukendt omfang) i Nordamerika med 
henblik på frugtudnyttelse, men kommerciel dyrkning kendes ikke i 
Europa.

PLANTEBESKRIVELSE
Bærmispel er løvfældende buske eller små træer. Bladene er spred
te, helrandede eller tandede. Blomsterne er hvide og sidder i 
halvskærmformede klaser, 5-15 blomster pr. klase. Blomstring i ap
ril-maj, nogle arter blomster før løvspring. Bærmispel er over
vejende insektbestøver og sandsynligvis fremmedbefrugter. Frugter
ne er runde, 10-18 mm tykke og indeholder 4-10 kerner. Frugterne 
modner i juni-august og farven varierer ved modenhed fra rød, pur
pur til sort.

ANVENDELSE
I Nordamerika er frugter af især R. alnifolia kaldt Saskatoonberry 
blevet anvendt af indianerne i århundreder. Frugterne tørres (pem- 
mican), spises friske, fyldes i kager eller anvendes til marmelade, 
gelé og saft.

Friske frugter smager en anelse skarpt pga. garvestof, de varie
rer fra at være saftige og sødlige til at være tørre og fade i sma
gen.

Vitamin C-indholdet angives at være 5-38 mg pr. 100 g i R. alni
folia. Anthocyanin indholdet angives for R. alnifolia at være 86- 
125 mg pr. 100 g og for R. vulgaris 624-882 mg pr. 100 g.

DYRKNING

Formering: Bærmispel kan formeres på flere måder: Frø (dog oftest
ringe spireprocent), rodskud, aflæggere og stiklinger. Podning på 
Cotoneaster og tjørn.
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Sorter: I Canada findes ca. 20 sorter af bærmispel, som er udvalgt
pga. gode frugtegenskaber (størrelse, udbytte, kvalitet). Disse 
hører overvejende til arten A. alnlfolla. Særlig udbredt i Canada 
er 'Smoky'.

Vækstforhold: Bærmispier er nøjsomme og hårdføre buske, der kan
vokse på tørre jorder. Buskene er generelt sunde, men kan angribes 
af ildsot.

Litteratur vedr. Bærmispel Melånchier
Hilton, R.J. 1982 Registration of Amelanchier cultivar names.

Fruit Var. 36(4), 108-110.

Joustra, M.K. 1985. Grafting of Amelanchier. Plant Propagator 
31(4), 4.
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Mazza, G. 1986. Anthocyanins and other phenolic compounds of saska
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MISPEL Mespilus
Mispel-slægten omfatter kun en art Mespilus germanica. Mispel 
stammer fra Lilleasien. Det er en meget gammel kulturplante, der 
især er udbredt i Middelhavslandene. Mispel benyttes idag hoved
sagelig som prydtræ.

PLANTEBESKRIVELSE
Mispel bliver et 2-4 m højt bredkronet træ, eller en busk. Væksten 
er kroget og stærkt forgrenet. Bladene er aflange 6-12 cm lange. 
Blomsterne sidder oftest enligt i spidsen af kortskud. Blomsterne 
er 4-5 cm brede og hvide. Blomstring i maj-juni. Mispel er in- 
sektbestøver og selvbefrugter. Frugterne er fladrunde med 5 udra
gende bægerblade, 2-4 cm brede. Frugterne er matbrune ved modenhed 
og er først spiselige efter frostpåvirkning. Modner i september - 
oktober.

ANVENDELSE
Frugterne kaldes for stenæbler og er ved høst hårde, snerpende og 
uspiselige. Efter nogen tids lagring eller frostpåvirkning ned
brydes frugtkødet enzymatisk og bliver brunt, blødt og saftigt. 
Frugterne kan efter blødgøring opbevares i 15-20 dage. Frugterne 
egner sig til fremstilling af marmelade, kompot, gelé, saft, vin og 
likør.

Indholdsstoffer:
Stivelse 4%
Pectin 0,8-1,0% 
Sukker 6-9%

vitamin C 22-30 mg pr. 100 g 
mineraler 1%

DYRKNING

Formering: Okulering/podning. Som grundstamme kan bruges mispel,
hvidtjørn, kvæde, røn og pære.
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Sorter:
'Macrocarpa' ( 'Riesenfrüchtige', 'Maxima', 'å trés gros fruit' var. 
macrocarpa var. gigantea): Storfrugtet, rigt bærende. Frugter 3-4
cm brede.

'Apyrena' ('Kernlose', 'Sons pépins', 'Mispel ohne Kern', 'Mispel 
ohne Stein'): Kerneløs mispel. Sorten er blevet fundet på Balkan-
halvøen i det 18. århundrede. Vækstkraft middel. Rigt bærende.
Små frugter.

'Montreuse de Hollande' ('Holländische', 'Holländische Grossfruch
tige', 'Grosse Ancienne', 'Grosse Gartenmispel', 'Faustmispel'). 
Meget gammel sort. Vokser relativ hurtigt. Blade laurbæragtige. 
Frugten er stor - meget stor. Behagelig smag. Meget rigt bærende.

'Evreinoffs Monströse' Blev fundet i 1941 i Frankrig. Svag lidet 
forgrenet vækst. Frugten overordentlig stor (70-80 mm bred). 
Frugtkødet er rosa-brunt. Modner meget sent. Relativt lille ud
bytte.

'Königliche' ('Royal', 'De ménage') Opstået i England 1870.
Buskagtig middelkraftig vækst. Frugten er middelstor og aflang, 
behagelig smag. Rigt bærende.

'Krim' Fundet omkring 1840 på Krim, USSR. Vækstkraftig. Store - 
meget store frugter. Rigt bærende.

'Nottingham' ('Frühe Englische'). Sorten er blevet dyrket siden 
1850 i England. Vækstkraftig. Middelstore frugter.

'Ungarische' ('Balkanmispel', 'Serbische mispel'). Meget gammel 
sort. Svagtvoksende, busket vækst. Frugten middelstor, noget af
lang. Meget rigtbærende.

Vækstforhold: Mispel er relativt fordringsløs. Foretrækker mo
derat fugtige næringsstofrige jorder. Dyrkes hovedsagelig på varme



52

lokaliteter, men tåler -5-18 - *20 “C om vinteren. Mispel er fuldt 
hårdfør i Danmmark.

Planteafstand: 3-4 m

Gødskning: Normer ukendte. Let gødskning anbefales.

Beskæring: Opstamning. Udtynding i kronen, når denne bliver for
tæt.

Sygdomme og skadedyr: Der kendes ingen ødelæggende skadevoldere i
mispel.

Udbytte: Der opnås først fuldt udbytte efter ca. 8 år, og der reg
nes med et stort udbytte i de følgende 12-18 år. En dansk undersø
gelse viste, at udbyttet lå på 4-5t/ha fra 3.-7. år. Fuldt udbytte 
anslås at ligge på ca. 30 kg/træ. Nogle russiske lokalsorter giver 
60-80 kg/træ.

Litteratur vedr. Mispel Mespilus
Groven, X. 1970. Sortsforsøg med kvæde og mispel. Tidsskr. 

Planteavl 74, 598-604.



SØLVBLAD Elaeagnus
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Elaeagnus-slægten omfatter ca. 40 arter. Disse er hjemmehørende i 
Asien, Sydeuropa og Nordamerika. Kun få arter er så hårdføre, at 
de kan dyrkes i Danmark. Frugtmæssig er det flg. arter, der er in
teressante: E. angustifolia, E. multiflora, E. umbellata.

Sølvblad er hidtil anvendt som pryd- eller læplante. Der kendes 
ikke til erhvervsmæssig dyrkning af sølvblad med henblik på frugt
udnyttelse .

PLANTEBESKRIVELSE
Elaeagnus-slægten er nært beslægtet med vores hjemlige sandtorn 
Hippophaé rhamnoides og minder da også en hel del om denne. E. um- 
bellata bliver en 3-4 m høj busk. E. multiflora bliver 2-3 m høj 
og E. angustifolia, der er den kräftigst voksende art i Danmark, 
bliver 4-8 m høj.

Alle 3 arter er løvfældende buske. Væksten er bred og ret tæt 
forgrenet. Grenene er stive. E. angustifolia og ofte også 
E. umbellata har spredte grentorne. Unge grene er ligesom bladene 
tæt besat med spredte skjoldhår, der giver planterne et sølvgråt 
udseende. Bladene sidder spredt. Blomsterne er tvekønnede, små, 
uanselige og uden kronblade. Blomster-differentiering sker om for
året. Bægeret er 4-talligt, grønligt eller gulligt, rør- eller 
klokkeformet. Blomstring i maj/juni. Frugten er en falsk frugt 
(dannes af underbægeret, der bliver kødet og vokser sammen med den 
egentlige frugt, en nød) hele frugten bliver bæragtig. Frugter af 
E. angustifolia modner i september - oktober, bliver ca. 1 cm lange 
og gule. Frugter af E. multiflora modner i juli - august, bliver 
ca. 1 cm lange og rødbrune. Frugter af E. umbellata modner i okto
ber - november, bliver kuglerunde 6-8 mm i diameter og rødlige.

ANVENDELSE
Der kendes ikke til industriel anvendelse af Elaeagnus-frugter.
Men frugterne anvendes undertiden i den private husholdning. Frug
ter af E. angustifolia kan anvendes på samme vis som oliven. Frug
ter af E. multiflora og E. umbellata er egnede til syltning og
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fremstilling af gelé.

DYRKNING

Formering: Ved frø, rodskud, aflæggere eller stiklinger. Stiklin
geformering angives dog at være vanskelig.

Sorter: Fortrinsvis udvalgt som prydplanter:

E. angustifolia:
'Red King': 2,0-2,5 cm lange frugter,
var. orientalis: ca. 2,0 cm lange frugter.

E. multiflora
var. ovata : Frugten brunlig

E. umbellata
var. parvifolia: Frugten brunlig
Vækstforhold: Elaeagnus er meget nøjsomme og vindføre. Flertallet
er desuden tolerante overfor salt i luften og jorden. De kan vokse 
på alle normale jordtyper og trives desuden godt på tørre sandjor
der. Planterne udvikles bedst i fuld sol. Planterne har rodknol
de, som fikserer kvælstof.

Bestøvning: På enkelt individer i haverne ses sjældent bær, hvil
ket sandsynligvis skyldes selvsterilitet.

Sygdomme og skadedyr: Elaeagnus er generelt sunde planter.

Beskæring: Elaeagnus tåler udmærket beskæring.

Litteratur vedr. Sølvblad Elaeagnus
Hooks, R. F . & Oaks, W. R. 1986. 'King Red' Russian-olive. 

HortScience 21(5), 1242-1243.
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