Paradisæble

Akselrøn

Malus sargentii hybrid
Paradisæbler er forædlet i/til mange forskellige
sorter, med forskellige farve løv, og med
forskellig farve og størrelse, på blomst og bær.

Sorbus aria ”Magnifica”
Rønnetræer er naturlig voksende i DK.
Det gælder for både seljerøn, bornholmskrøn,
akselrøn og alm. røn. og alle kan beskæres.

Kendetegn ved paradisæbler, er at de fleste
sorter er meget rigtblomstrende i maj/juni.
Frugterne er små æbler, ofte i rødlige nuancer,
der bliver op til 2cm. i diameter, og for nogle
sorter er bærrene spiselige.

Kendetegn ved akselrøn er de blågrå, næsten
hvidlige blade ved udspring, der senere bliver
glinsende grønne, med blågrå underside.
De får duftende hvide blomster, i maj/juni, og
henover efteråret kommer der røde bær.

Paradisæbler er hårdføre små træer, der både
tåler tørke og vind, og kan blive op til 4-6m.

Akselrøn er et hårdfør træ overfor vind og
tørke, vokser bedst på kalkjorde, op til 8-12m.
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Akselrøn

Tyrkisk Hassel

Stilkeeg

Småbladet lind

Corylus colurna
Tyrkisk Hassel er naturligt voksende nede på
Balkan, og over mod det vestlige Himalaya.
Den trives meget godt i det danske klima.

Quercus robur
Stilkeeg er et af de ældste naturligt voksende
træer vi har i Danmark, der med sin pælrod står
stabil, selv på udsatte steder.

Tilia cordata ”Greenspire”
Lindetræer er naturligt voksende i Danmark,
og kan opnå meget forskelig størrelse.
Denne Lind er af den mindre småbladede type.

Kendetegn er den meget lyse bark, der med
alderen bliver furet, og danner skorper.
Bladene er grønne, og let savtakkede, med en
meget gullig høstfarve. Frugten er hasselnødder,
omkranset af en meget dekorativ børste skæl.

Kendetegn ved Eg er dens løv med de
afrundede lapper, i en frisk grøn nuance
(løvet på eg hæver pH.).
Frugten er agern (nødder) der sidder på stilke,
og deraf navnet stilkeeg.

Kendetegn er de mindre hjerteformede blade på
6-10cm. med en friskgrøn overside,
og en mere mat, lysegrøn bagside.
Den småbladede lind får en gullig høstfarve,
og står med røde knopper hele vinteren.

Tyrkisk Hassel er et meget tørketålende træ,
med gennemgående stamme, ca. 12-15m. højt.

Eg er langsomvoksende i etablerings fasen, men
det er et hårdfør træ, der bliver op til 20-30m.

Småbladede lind har i starten en opret vækst,
ca. 12-18m. højt, og tåler beskæring.

