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Dansk navn:

Amerikansk kaki, eller Amerikansk daddelblomme

Engelsk navn:

American Persimmon

Latinsk navn:

Diospyros virginiana

Spiselige dele:

Frugten har et højt indhold af Cvitamin. Den kan spises rå,
tilberedt eller tørret. I USA laves der en slags te af bladene, og
de ristede kerner bruges som kaffeerstatning. Veddet kaldes
"hvid ibenholt" eller "persimmon" og har været brugt til bl.a.
hoveder på golfkøller.

Høsttid:

Høst efter første frost.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær træerne til den ønskede højde om vinteren

Noter:

Frugterne skal være helt modne, fordi en sjælden vækst
kaldet en "diospyrobezoar" kan opstå i kroppen, når umodne
daddelblommer er indtages.

Dansk navn:

Kaukasisk daddelblomme

Engelsk navn:

Dateplum, Caucasian Persimmon, eller Lilac Persimmon

Latinsk navn:

Diospyros lotus

Spiselige dele:

Kaukasiske persimmon frugter er spiselige og indeholder
masser af sukker, æblesyre, og vitaminer. De anvendes som
frisk frugt eller efter frost, men normalt tørret. Tørring og frost
ødelægger deres surhed. Det smager som en krydsning
mellem en blomme og en daddel.

Høsttid:

Høst efter første frost.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær træerne til den ønskede højde om vinteren

Noter:

Træhøjde på 1530 m med hamskifte aldrende bark. Bladene
er blanke, læderagtige, oval form med spidse ender, 515 cm
lange og 36 cm i bredden. Blomsterne er små, 
grønlige, som
spriner ud i juni/juli. Frugten er et bær med saftigt frugtkød,
der bliver gul når den er moden, 12 cm i diameter.

Dansk navn:

Almindelig kaki

Engelsk navn:

Japanese Persimmon, Kaki Persimmon (kaki [柿]) eller Asian
Persimmon

Latinsk navn:

Diospyros kaki

Spiselige dele:

Frugterne indeholder meget tannin, før de er modnes. De
modner først efter løvfald, og da bliver de søde. Frugterne har
et højt indhold af A og Cvitamin.
Frugterne kan spises af mennesker. I asiatisk naturmedicin
anses de umodne, bitre frugter for at have en gavnlig
indvirkning på forhøjet blodtryk

Høsttid:

Høst efter første frost.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær træerne til den ønskede højde om vinteren.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 10 x 8 m (25 x 20 cm/år).

Dansk navn:

Almindelig figen, varianter: ‘Brown Turkey’ og ‘Brunswick’

Engelsk navn:

Common Fig, varianter: ‘Brown Turkey’ og ‘Brunswick’

Latinsk navn:

Ficus carica ‘Brown Turkey’ & Ficus carica ‘Brunswick’

Spiselige dele:

Figurerne kan spises friske eller tørrede, eller bruges i
marmelade. De fleste kommercielt producuerede frugter er
tørrede eller på anden måde forarbejdede, da den modne
frugt ikke tåler hårdhændet behandling (transport).

Høsttid:

August til september

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Figner spredes via deres rødder, så den breder sig let og skal
beskæres tilbage

Noter:

Figner er blandt de rigeste vegetabilske kilder til calcium og
fiber. Ifølge USDA data for Missionarten er tørrede figner de
rigeste i fibre, kobber, mangan, magnesium, kalium, calcium
og vitamin K, i forhold til menneskelige behov. De har mindre
mængder af mange andre næringsstoffer. Figner har en
afførende effekt og indeholder mange antioxidanter. De er en
god kilde af flavonoider og polyphenoler, herunder gallussyre,
chlorogensyre, syringic syre, (+)  catechin, ()  epicatechin
og rutin. I en undersøgelse gav en 40grams portion af
tørrede figner (to mellemstore figner) en signifikant stigning i
plasmaantioxidantkapaciteten.

Dansk navn:

Jordbærkorneltræ

Engelsk navn:

Himalayan Strawberry Tree, Bentham's cornel, evergreen
dogwood, eller Himalayan flowering dogwood

Latinsk navn:

Cornus capitata

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Efterår

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær træerne til den ønskede højde om vinteren

Noter:

Et stedsegrønt træ der vokser til 12 meter i højden og
bredden. Hjemmehørende i Himalaya, det nordlige Indien og
Kina.

Dansk navn:

Kirsebærkornel

Engelsk navn:

Cornelian Cherry

Latinsk navn:

Cornus mas

Spiselige dele:

De røde frugter er sure, men velegnede til saft og syltning
(cocktailbær).

Høsttid:

Efterår

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær træerne til den ønskede højde om vinteren

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 8 x 5 m (20 x 20 cm/år).
Buskformen er dog en del lavere: 4 x 4 m. Målene kan
anvendes ved udplantning.

Dansk navn:

Canadisk hønsebær

Engelsk navn:

Bunchberry, Canadian dwarf cornel, Canadian bunchberry,
quatretemps, crackerberry, eller creeping dogwood

Latinsk navn:

Cornus canadensis

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Juli

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Canadisk Hønsebær er en løvfældende staude med en
krybende og rodslående vækstform. Dette medfører, at
planten kan danne helt tætte tæpper.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,2 x 2 m (20 x 20 cm/år).

Dansk navn:

Almindeligt jordbærtræ

Engelsk navn:

Strawberry Tree, eller Cane Apple

Latinsk navn:

Arbutus unedo

Spiselige dele:

Under blomstringen modnes forrige års frugter, der er
vortede, kuglerunde bær, som skifter farve fra grøn over gul til
mørkerød. Nektaren fra blomsterne giver en bitter honning.

Høsttid:

Blomstringen sker i oktober/november, hvor man finder
blomsterne samlet i endestillede, overhængende stande.
Frugten modnes det følgende år.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Arten hører oprindelig hjemme i Middelhavsområdet og op
langs Atlanterhavets kyst til det sydvestligste Irland, hvilket
gør en vis beskyttelse mod kulden under Danmarks barskere
vintre nødvendig.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 5,00 x 5,00 m (35 x 35
cm/år). Tilvæksten er dog langt større hos unge træer eller fra
skud.

Dansk navn:

Jujubetræ, eller Kinesisk daddel

Engelsk navn:

Jujube Tree, Chinese Date, Indian Date, eller Korean Date

Latinsk navn:

Ziziphus jujuba

Spiselige dele:

Frugten er en spiselig oval stenfrugt 1,53 centimeter
kødtykkelse. Før frugten modnes er den glat og grøn, med
konsistens og smag som et æble. Efter modning ændres
farven til brun/ lillasort og til sidst rynket, lignende en lille
daddel Der er én hård kerne der ligner en olivensten.

Høsttid:

Træet tåler de fleste kliamer, selvom det kræver varme
somre og tilstrækkeligt vand for acceptabel frugtsætning.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Tåler temmelig kolde vintre, overlever temperaturer ned til
omkring 15 ° C. Derfor kan det vokse i bjergegne eller
ørkener, forudsat at der er adgang til grundvandet gennem
sommeren. Må frostbesyttes således at temperaturen aldrig
når under 15 ° C

Noter:

Frugterne har mange forskellige anvendelser i det asiatiske
køkken.

Dansk navn:

Blåfrugtet gedeblad

Engelsk navn:

Honeyberry, blueberried honeysuckle, eller sweetberry
honeysuckle

Latinsk navn:

Lonicera cerulea

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Juli til september

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Knyttet til højmoser og fugtige skove på næringsfattig og sur
bund.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 1,20 x 2,00 m (20 x 30 cm)

Dansk navn:

Asimina triloba

Engelsk navn:

Paw Paw, Indiana Banana, Wild Banana, Prairie banana,
Hoosier Banana, West Virginia Banana, Kansas Banana,
Kentucky Banana, Michigan banana, Missouri Banana, the
Poor Man’s Banana, Ozark Banana, eller Banango

Latinsk navn:

Asimina triloba

Spiselige dele:

Frugt; de naturlige insekticider i blade, kviste og bark af
pawpaw træer kan anvendes til at fremstille en organisk
pesticide.

Høsttid:

Efterår

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Papaw spredes lokalt primært ved rodskud  uønsket vækst
skæres bort.

Noter:

Denne Paw Paw er den største spiselige frugt oprindeligt
voksende i Nordamerika. Papaw er undertiden inkluderet i
økologiske restaureringsbeplantninger, da dette træ vokser
godt i våd jord og har en stærk tendens til at danne godt
forankrede, koloniale krat. Er især værdsat i forbindelse med
oprettelse af hurtigt voksende vegetation i områder, hvor
hyppige oversvømmelser kan producere erosion, da deres
rodsystem hjælper med at holde flodbreder stabile (som
marhalmen holder på sandet i Nordjylland).

Dansk navn:

Papirmorbær

Engelsk navn:

Paper Mulberry

Latinsk navn:

Broussonetia papyrifera

Spiselige dele:

Hjemmehørende i Kina og Japan, hvor den er almindeligt
dyrket, fordi barken bruges til papirfremstilling. Frugten er
endvidere spiselig. Planten er tvebo, og kræver derfor han og
og hun for at reproducere (bære frugt).

Høsttid:

Oktober

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form

Noter:

Kan blive 15 m; men kun buskagtig i de nordligere egne.

Dansk navn:

Almindelig revling (sortebær)

Engelsk navn:

Crowberry

Latinsk navn:

Empetrum nigrum

Spiselige dele:

Bær. Revling kan bruges som saft eller suppe. Og så er de
fortrinlige til hjemmelavet Bjæsk eller Bitter.

Høsttid:

Juni/ljuli

Vedligeholdelsesanbefalinger:

1030 cm høj dværgbusk , der i Danmark vokser på heder og
i klitter og tørvemoser. Derfor har de godt af tørv, vand og sur,
veldrænet jord

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,30 × 2,50 m (30 × 4
cm/år).

Dansk navn:

Almindelig blåbær

Engelsk navn:

Bilberry

Latinsk navn:

Vaccinium myrtillus

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Juni/juli

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Busken foretrækker sur, gerne en mere eller mindre
næringsfattig jordbund, i fuld sol eller let skygge.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,30 x 0,30 m (15 x 15
cm/år).

Dansk navn:

Storfrugtet blåbær, varianter: “Julia,” (juli) “Augusta,” (august)
og “Septa” (september)

Engelsk navn:

American Highbush Blueberry vars. “Julia,” (Juli) “Augusta,”
(August) og “Septa” (September)

Latinsk navn:

Vaccinum corymbosum

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Juli til september, afhænger af art.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Storfrugtet Blåbær gror i krat på bjergskråninger og højmose.
Beskær til den ønskede form.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 1,5 x 2 m (15 x 20 cm/år).

Dansk navn:

Morbær

Engelsk navn:

Mulberry

Latinsk navn:

Morus nigra

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Ved anvedelse i haver skal man huske, at beskæring bør
udføres i december for at undgå, at træet "bløder".

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 10 x 10 m (15 x 10 cm/år).

Dansk navn:

Almindelig bukketorn

Engelsk navn:

Goji Berry, eller Wolfberry

Latinsk navn:

Lycium barbarum

Spiselige dele:

De grønne dele af planten er giftig, men bærrene har fået
stigende anvendelse i alternativ medicin.

Høsttid:

Blomstringen sker over en lang periode mellem juni og
september, hvor man kan finde de lysviolette, regelmæssige
blomster i bladhjørnerne. Frugterne er orangerøde bær, og
bær modner uregelmæssigt.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Arten betragtes som en invasiv art i Danmark og er på
Naturstyrelsens sortliste , hvor det vurderes at den "kan
bekæmpes lokalt til acceptabelt niveau, men kan ikke
udryddes nationalt." Fjern spildfrøplanter

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 2 x 2 m (50 x 50 cm/år).
Arten er hjemmehørende i Kinas vestlige og centrale
provinser, hvor den findes på lysåbne voksesteder med varm
og fugtig jord med lavt indhold af kalk og kvælstof .

Dansk navn:

Femfingret akebia

Engelsk navn:

Chocolate Vine, eller FiveLeaf Akebia

Latinsk navn:

Akebia quinata

Spiselige dele:

Blomsterne dufter af chokolade. Frugterne er pølseformede
bælge, der indeholder en spiselig masse. Det geléagtige
frugtkød er fyldt med frø, der har en sød smag,så de spistes
førhen ofte af børn i et af plantens oprindelseslande Japan
som en slags slik.
Skorpen, der har en llet bitter smag, der bruges som
grøntsag, fx med fyld af kød. Stokkene er traditionelt anvendt
til kurveflet.

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form, vedligehold én primær stilk

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 6,00 x 1,00 m (50 x 15
cm/år).
Femfingret Akebia hører hjemme i Kina, Korea og Japan, hvor
den findes i krat og bjergskove.

Dansk navn:

Stikkelsbærkiwi

Engelsk navn:

Hardy Kiwi

Latinsk navn:

Actinidia arguta

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form, vedligeholde en primær stilk

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 7 x 2 m (75 x 25 cm/år).
StikkelbærKiwi hører hjemme i Amurområdet i Russisk
Fjernøsten, på Kurilerne og Sakhalinhalvøen samt i Korea,
Nordkina, Japan og på Taiwan.

Dansk navn:

Kamæleonbusk

Engelsk navn:

‘Arctic Beauty’ Kiwi

Latinsk navn:

Actinidia kolomikta

Spiselige dele:

Frugt: hvis der er planter med hanblomster i nærheden, vil
hunplanterne bære stikkelsbærformede , små "kiwi" frugter .
Frøene modner ikke i Danmark .

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form, vedligeholde en primær stilk.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 7 × ? m (35 ×? cm / år).
Denne lian hører hjemme i monsunregn  skovene i Japan ,
Korea og Nordøst Kina, hvor de findes i skovlysninger og
skovbryn.
De karakteristiske brogede blade opstår når planten når tre
år.

Dansk navn:

Kiwifrugt

Engelsk navn:

Fuzzy Kiwifruit, eller mangüeyo

Latinsk navn:

Actinidia deliciosa

Spiselige dele:

Frugt: kiwifrugten er en rig kilde til Cvitamin. Dens indhold af
kalium er efter vægt en smule mindre end i en banan.

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form, vedligehold én primær stilk.

Noter:

Kan modstå nedtil mellem 12 og 9,5˚C (de kan overleve
18˚C men får frostskader).

Dansk navn:

Polarkorbær

Engelsk navn:

Nagoon Berry, Neigóon, Eskimo Raspberry, eller Arctic
Raspberry

Latinsk navn:

Rubus arcticus x stellarciticus

Spiselige dele:

Bær: frugterne af denne arktiske hindbær er meget
velsmagende og bruges blandt andet til at lave syltetøj og
likør, eller til te.

Høsttid:

Midsommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Vokser bedst i sur jord, rig på organisk materiale.

Noter:

Carl von Linné betragtes Arktis hindbær  åkerbär på svensk 
en stor delikatesse i hans Flora Lapponica (1737).

Dansk navn:

Vindrue, varianter: “Triomphe d’Alsace,” “Madeleine
Sylvaner,” og “Brandt”

Engelsk navn:

Grape vars. “Triomphe d’Alsace,” “Madeleine Sylvaner,” og
“Brandt”

Latinsk navn:

Vitis

Spiselige dele:

Frugt og blade; begge kan anvendes til vinfremstilling

Høsttid:

August til oktober

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær vinstokkene til én kraftig primær stilk beskær kun om
vinteren, og kun for at opretholde den ønskede form og
størrelse. Triomphe d'Alsace er temmelig kraftig og meget
robust, vokser hurtigt, selv i kølige klimaer. Bladene er ikke
tætvoksende, men kan vokse til meget stor størrelse, der
giver en del skygge, så der må tyndes ud for at fremme
modning og at undertrykke meldug.
Det er vigtigt at beskære mens væksten er helt fraværende,
da stænglerne bløder saft voldsomt, når vækstsæsonen
begynder

Noter:

Hver sort har en bemærkelsesværdig historie.

Dansk navn:

Orangemorbær

Engelsk navn:

Osage Orange, Hedge Apple, Horse Apple, Monkey Ball, Bois
d'arc, Bodark, eller Bodock

Latinsk navn:

Maclura pomifera

Spiselige dele:

Frugten er ikke giftig og mennesker kan generelt spise den
uden at forgiftes, men den anses uspiselig på grund af
tekstur og smag, som beskrives kemisk lignende.
Udsættelse for frost forbedrer smagen, som bliver
agurkeagtig.
Frøene af frugten er spiselige, og den findes til tider
sønderrevet af egern. Frugt og blade indeholder et middel der
afskys af insekter, så den er god at have i nærheden af
udendørs siddepladser.

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form

Noter:

En nyere teori er, at Osage Orangefrugten blev spist af et
kæmpe jorddovendyr, der uddøde kort efter den første
menneskelige bosættelse i Nordamerika. Andre uddøde arter
tæller Pleistocæn megafauna, såsom mammutten, Mastodon
og gomphothere der kan have levet frugten, og besørget
spredning.
En hesteart, der gik uddøde på samme tid også er blevet
foreslået som plantens oprindelige frøspreder, fordi moderne
heste og andre husdyr ofte vil spise frugten.
Mens Osage Orange engang voksede i hele 
det østlige
Nordamerika, blev træet i præcolumbianske tider begrænset
til Red River bækkenet, både på grund af tabet af frøsprednde
dyr og de indfødtes produktion af jagtbuer, til hvilke træet
egner sig fortrinligt. Derfor var det højt værdsat til dette
formål, og de indfødte gerne hundreder af kilometer for at
finde det

Dansk navn:

Dværgcitron, eller bitterappelsin

Engelsk navn:

Trifoliate Orange, eller Chinese Bitter Orange

Latinsk navn:

Poncirus trifoliata (syn. Citrus trifoliata)

Spiselige dele:

Frugt: De er meget bitre og ikke spiselige friske, men kan
bruges til marmelade. I tørret tilstand eller pulveriserede, kan
de anvendes som krydderi.

Høsttid:

Efterår

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form

Noter:

Denne art bliver brugt som en hårdfør grundstamme til
podning andre typer citrus. Efter et år vil de blive podet
med mandariner, tangeriner, og kumquat.
De kemiske forbindelser, neohesperidin og poncirin isoleret
fra Poncirus trifoliata kan være nyttige til behandling af og
beskyttelse mod gastritis.Poncirus trifoliataekstrakter har n
vitroantiallergisk effekt, er antiinflammatorisk og god mod
halsonde. Endvidere er tumordræbende effekt påvist.
Poncirus trifoliataekstrakt har en bred vifte af andre gavnlige
effekter mod neurodegenerative sygdomme.
En vandekstrakt, taget over 10 uger, undertrykte
vægtforøgelse hos rotter.

Dansk navn:

Almindelig kvalkved

Engelsk navn:

European Cranberry, Guelder Rose, Water Elder, Cramp
Bark, Snowball Tree, or European Cranberry Bush

Latinsk navn:

Viburnum opulus

Spiselige dele:

Frugten er spiselige i små mængder, med en meget syrlig
smag, og bruges til at lave gelé. Den er imidlertid meget mildt
giftig, og kan forårsage opkastning eller diarré, hvis de spises
i store mængder

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Kvalkved danner underskov og skovbryn i blandede løvskove
på våd og mineralrig bund overalt i Europa. Den trives bedst
på fugtig næringsrig jord, men kan i øvrigt gro på næsten alle
jordtyper. Den trives både i meget lys og i halvskygge, tåler
vind og frost.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 4 × 3 m (40 × 30 cm/år).

Dansk navn:

Oliven

Engelsk navn:

Olive

Latinsk navn:

Olea europaea

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

I gennemsnittet bliver kun én blomst ud af ca. 20 til frugt.
Frugten vokser ret hurtigt ud og når sin endelige størrelse på
23 måneder.

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Oliven kan vokse i ret mager jord, men trives bedst i dyb,
luftig jord, som ikke er for fugtig.
Oliventræet er en udmærket stueplante, som trives bedst,
hvis den står udenfor om sommeren og overvintres køligt i
udestue eller lignende. Kan normalt ikke vokse på friland i
Danmark, men ses dog på lune steder (Landbohøjskolens
have på Frederiksberg i København) og i private haver i byer
eller kystegne. Den optimale temperatur for et oliventræ ligger
mellem 15 og 22°C. Oliventræet skal dog have en kølig
vinterperiode med temperaturer mellem 5 og 15°C, hvor
planten går i dvale. Oliventræet tåler en temperatur ned til
12°C og dør, hvis temperaturen kommer under 18°C.
Beskær til den ønskede form.

Noter:

Oliven (Oleaceae) er en plantefamilie med ca. 24 slægter og
900 arter udbredt på det meste af jorden, især i Asien.
Familien indeholder træer, buske og lianer. På andre arter er
bladende helt anderledes end på oliventræet. Frugten er også
af helt andre former. Det kan være en kapsel, et bær, en nød,
en vinget nød og en stenfrugt. Familien indeholder også
vigtige nytte planter, f.eks. Ask. Som er den eneste blandt den
danske flora. Ask er også et vigtigt tømmertræ i Danmark.
Der er arter i slægten som dyrkes som prydbuske f.eks.
Syren, Liguster; Forsythia og Jasmin.

Dansk navn:

Kirsebær, variant: “Hedelfinger”

Engelsk navn:

Cherry var. “Hedelfinger”

Latinsk navn:

Prunus avium

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Senjuli

Vedligeholdelsesanbefalinger:

De første år et frugttræ er i jorden er vigtige for dets
fremtidige resultater.Træet skal danne sie permanente
rammer. Start beskæring så tidligt som muligt.
Fjern alle døde, syge og svage grene. Bortskær nye skud, der
vokser på i skæve vinkler samt lodretvoksende skud. Sørg for
at træet ikke bliver for tæt, således at sollys kan nå stammen.
Vælg de tre eller fire stærkeste grene og fjern alle andre 
herunder eventuelle knyttet til hovedstammen i en smal
vinkel. For at undgå brud, hold sidegrene så korte som muligt.
Lad ikke træet spredes for meget. Husk, at kraftig beskæring
vil fremme kraftig vækst, mens selektiv beskæring vil øge
frugtproduktion.
Kirsebær skal normalt beskæres med mådehold, om
sommeren, for at reducere angreb af en sygdom kaldet
“sølvblad”.

Noter:

Højde x bredde: 4 x 4 m

Dansk navn:

Pærevarianter “Clapps Favourite,” og forskellige andre
stiklinger fra lokalområdet

Engelsk navn:

Pear var. “Clapps Favourite,” and a variety of cuttings from
other local cultivars

Latinsk navn:

Pyrus communis

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Midsommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Det bedste tidspunkt at gøre større beskæring på dine
pæretræer er i løbet af hvilende sæson, før aktiv vækst
begynder i foråret. Generelt er det ikke anbefalesværdigt at
beskære pæretræer meget. Jo mere du beskærer, jo større
er chancen for, at ildsot vil udvikles (blade og grene vil se ud
som om de er blevet forbrændt), og frugtproduktionen
forsinkes. Det er generelt bedst at beskære pæretræer sidst
på sommeren. Oprethold en regelmæssig
beskæringstidsplan, for at få den bedst mulige produktion af
frugt.
Dette træ bør kun dyrkes i fuld sol. Det gror bedst i
gennemsnitligt til jævnt fugtige forhold, men vil ikke tolerere
stående vand. Intet specielt hensyn til jordtype eller pH, men
er underlagt klorose (gulfarvning) af bladene, hvis voksende i
basisk jord. Er meget tolerant overfor forureningen i byer og
vil endda trives i indre bymiljøer.

Noter:

Højde x bredde: 13 x 9 m

Dansk navn:

Almindelig valnød

Engelsk navn:

Walnut, Persian Walnut, English Walnut, Common Walnut,
eller California Walnut

Latinsk navn:

Juglans regia

Spiselige dele:

Nødder; De grønne frugter er meget eftertragtede til
kryddersnaps. Valnødder er rige på antioxidanter og
umættede fedtsyrer, og valnødder og valnøddeolie kan derfor
være et betydningsfuldt kosttilskud.

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær dine valnøddetræer om vinteren, i hvilesæsonen før
bladene falder. Klip eventuelle døde, beskadigede eller syge
grene bort og tynd ud i overfyldte områder for at lade mere
sollys og luft nå stammen.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 30 x 15 m (50 x 40 cm/år).

Dansk avn:

Granatæble

Engelsk navn:

Pomegranate

Latinsk navn:

Punica granatum

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Granatæbler er tørketolerante, og kan dyrkes i meget tørre
områder. I vådere områder, kan de være tilbøjelige til at få
svampesygdomme. Tåler moderat frost, ned til omkring
12°C. I Danmark bør de tages indendørs i de koldere dele af
vinteren.

Noter:

Granatæble frø giver 12% af den daglige værdi (DV) for
Cvitamin og 16% DV for vitamin K 100 g servering, og
indeholder polyfenoler, såsom ellagitanniner og flavonoider
(nedenfor). Granatæble frø er gode kilder til kostfibre, som er
helt indeholdt i de spiselige frø. Mennesker, der vælger at
kassere frøene mister ernæringsmæssige fordele formidles
via frø fiber og mikronæringsstoffer.

Dansk navn:

Sød annona

Engelsk navn:

Sugar Apple, Sweetsop

Latinsk navn:

Annona squamosa

Spiselige dele:

Frugt: frøet er giftigt

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Kan tåle ned til 1,1°C: og skal bringes ind om vinteren

Noter:

Sød annona er kalorierig og en glimrende kilde til Cvitamin og
mangan, samt til til thiamin og vitamin B6, og vitamin B2 og
B3 B5, B9, jern, magnesium, fosfor og kalium i rimelige
mængder.

Dansk navn:

Æble (mange forskellige varianter)

Engelsk navn:

Apple (many varieties)

Latinsk navn:

Malus

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Sensommer or efterår

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Det bedste tidspunkt at beskære æbletræer er i slutningen af
vinteren eller meget tidligt forår, før ny vækst starter.

Den eneste vækst, man vil beskære eller fjerne i løbet af
sommermånederne, når træet er aktivt voksende, er skud fra
foden af træet. På unge og gamle træer, fjerne alle disse
skud, der vokser op fra rodstokken.
Fjern knækkede eller syge grene, krydsende grene, svage
stængler, alle indadvoksende eller lodretvoksende grene.
Tynd ud tilstrækkelig til at tillade lys at nå ind mellem frugt og
blade, så frugten kan modnes og tage farve korrekt. Afkort
alle grene, der er for lange til at undgå langbenet vækst. Form
træet jævnt.

Noter:

Der er mere end 7.500 kendte sorter af æbler.
Forskellige sorter er avlet for forskellige smage og
anvendelser, herunder madlavning, spisning af den friske
frugt og ciderproduktion.
Podning er vidt anvendt og selv vilde æbler vokser let fra frø.
Træerne er tilbøjelige til en række svampe, bakterieog
skadedyrsinfektioner, som kan holdes nede af en række
organiske og uorganiske midler.

Dansk navn:

Japansk blommetaks

Engelsk navn:

Japanese Plum Yew, or Koidzumi (Japanese)

Latinsk navn:

Cephalotaxus harringtonia

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Arten er tvebo, og de 
mandlige planter er typisk tæt dækket
med par af blomster, der er blegt i farve, selvom de bliver
brun med tiden, og runde i formen. De er båret på 2 til 4 mm
stilke under hvert par af blade. Pollen er frigivet fra marts til
maj. De kvindelige individer har to par knoplignende
kugleformet blomster, der vises på buede stilke på baserne af
skuddene. Frugten er obovoid i form og måler 2,5 cm lang og
1,5 cm bred. De er en glat og bleg grøn farve med
mørkegrønne stipes, selv når den er moden, de bliver brune.
De trives i delvis skygge på dybe, rige jord.
Planten stammer fra fugtige bjergskove i Japan , og det
danske klima passer ikke godt sammen med dens
nichetilpasning. Der bør udvises omhu for at sikre, at det har
skygge, vand og rige jord.

Noter:

I et beskyttet og skyggefuldt hjørne vil den dog efterhånden
udvikles og blive et særpræget lille træ.

Dansk navn:

Hybrid troldnød, varianter: “Diane,” og “Pallida”

Engelsk navn:

Hybrid Witch Hazel, or Winterbloom

Latinsk navn:

Hamamelis x intermedia

Spiselige dele:

Blade og bark af troldnød anvendes medicinsk. Ekstrakt af
planten blev i vid udstrækning brugt til medicinske formål af
amerikanske indfødte og er en del af en række kommercielle
sundhedsprodukter.
Det bruges eksternt på sår, blå mærker og hævelse.
Troldnød Hydrosol bruges i hudpleje. Det er en stærk
antioxidant, hvilket gør det meget nyttigt i bekæmpelsen af
akne. Det er ofte brugt som et naturligt middel mod psoriasis,

eksem, aftershaveapplikationer, nedgroede negle, for at
forhindre ansigssved, revnet eller blæret hud, til behandling af
insektbid, kontakt med giftig vedbend, og som en behandling
for åreknuder og hæmorider. Kan bruges af kvinder til at
mindske hævelse og lindre sår efter børnefødsel.

Høsttid:

Når som helst

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede form

Noter:

Blomstrer om vinteren

Dansk navn:

Tebusk

Engelsk navn:

Chinese tea

Latinsk navn:

Camellia sinensis

Spiselige dele:

Tebuskens skudspidser og blade bliver høstet og tørret til
hvid, grøn, oolong og sort te.

Høsttid:

Pluk duneede, unge blade med hånden for til frisk te på
ethvert tidspunkt af året

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Tebusken hører hjemme i den subtropiske og fugtige del af
Kina, hvor den vokser i veldrænet, gerne let sur jord med godt
dræn. Beskær meget fro at fremme ny vækst og holde
planterne nede.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 12 x 6 m (20 x 10 cm/år).

Dansk navn:

Kvæde

Engelsk navn:

Quince

Latinsk navn:

Cydonia oblonga

Spiselige dele:

Frugt: Kvæde lugter meget stærkt efter den modnes, derfor
bruges den i nogle lande som luftfrisker. Frugten er sur, og
skal være kogt eller lavet til marmelade før den spises.

Høsttid:

Høst efter første frost

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Kvæde er varmeelskende og frostfølsom. Den hører hjemme
på kalkbund i bjergskove fra Kaukasus over Iran til
Centralasien og Yemen.
Kvædetræer foretrækker steder, der modtager fuld sol og har
fugtig, porøs og let sur frugtbar jord.
De kan ikke tåle hurtige ændringer i temperatur og har brug
for at blive plantet i et beskyttet område med en god læhegn.
Desuden kan sen frost skade kvæde blomster,så det er
bedst at plante dem i områder, der ikke er tilbøjelige til dette.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 4 x 4 m (20 x 20 cm/år).
Kvæde bruges som dværgstamme for pæresorter.

Dansk navn:

Carolinakanelbusk

Engelsk navn:

Carolina Allspice

Latinsk navn:

Calycanthus floridus

Spiselige dele:

Barken har været brugt som krydderi, da tør bark dufter
kraftigt af kryddernelliker.
Duften af blomsten er blevet sammenlignet med
tyggegummi. Calycanthus olie destilleret fra blomster, er en
æterisk olie, der anvendes i nogle kvalitetsparfumer.

Høsttid:

Når som helst

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Kanelbusk vokser i det sydøstlige USA, hvor den findes i
blandede løvskove og i floddale med mineralrig, veldrænet
jordbund.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 2 x 1,5 m (30 x 20 cm/år),
men busken fryser som regel noget tilbage hvert år.

Dansk navn:

Tempeltræ

Engelsk navn:

Maidenhair Tree, or Gingko biloba

Latinsk navn:

Ginkgo biloba

Spiselige dele:

Planten indeholder en række stoffer, der har positiv virkning
på mennesker. I Østen har man i århundreder anvendt løvet
som medicin mod svampe  og bakterieinfektioner .

Høsttid:

Når som helst

Vedligeholdelsesanbefalinger:

På huntræer kan man finde blommeagtige frugter, der lugter
af harsk smør. Disse frugter skal rives op og komposteres.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 30 x 10 m (20 x 10 cm/år).
I Danmark kan træet ses i de fleste botaniske haver og
arboreter samt en del parker. Desuden er træet plantet hist
og her langs veje i større byer da det er meget tolerant overfor
luftforurening. Tempeltræet har eksisteret i mindst 240
millioner år. Slægten kendes fra 125 millioner år gamle
forsteninger på Bornholm og fra 4 millioner gamle aflejninger i
Nordtyskland. Træet har altså givetvis været i Danmark i over
100.000.000 år. Det kendes fra fossiler fra Juratiden der er
næsten identiske med den nulevende art. I Danmark har det
dog været fraværende senest siden sidste istid og indtil det
igen blev indført som haveplante efter 1730.

Dansk navn:

Passionsblomst

Engelsk navn:

Maypop, Passionfruit, Purple Passionflower, True
Passionflower, Wild Apricot, Wild Passion Vine, Ocoee

Latinsk navn:

Passiflora incarnata

Spiselige dele:

Frugt: traditionelt har de friske eller tørrede plantedele været
anvendt som urtemedicin til behandling af nervøs angst og
søvnløshed. En klinisk undersøgelse fastslog, at i form af en
te, kan den forbedre søvnkvaliteten hos nogle.
Den tørrede urt bruges ofte ved at drikke en teskefuld af det i
te. Er endda blevet produceret en beroligende tyggegummi. I
madlavning er frugten af 
denne sort undertiden brugt til
marmelade og gelé eller som en erstatning for sin
kommercielt dyrkede sydamerikanske slægtning Passiflora
edulis  frugten er af sammenlignelig størrelse og dyrkes for
dens saft. Frugten kan spises som den er og var historisk
favorit hos koloniale bosættere og indfødte i Sydamerika

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

I milde vintre kan passionsblomster overleve, hvor de er
plantet op ad bygninger på et lunt sted. I strenge vintre er der
derimod stor risiko for at de dør. Vokser bedst i medium
fugtig, veldrænet jord i fuld sol til en del skygge. Tolerante
over for tørke. Rødder sætter pris på en løs barkflis.

Noter:

Højde x bredde: 2 x 1,5 m

Dansk navn:

Skovjordbær, og jorbær varianter: “Mignonette,” “Alpine

Yellow Wonder,” “Red Wonder,” “Four Season,” “Trailing,”
“White,” “Black,” “Duchesnea Harlequin,” “Rugen Improved,”
“Giant,” “Temptation Cascading,” “Alexandria,” “Fragissimo,”
og “Pineberry”
Engelsk navn:

Woodland Strawberry, and Strawberry vars. “Mignonette,”
“Alpine Yellow Wonder,” “Red Wonder,” “Four Season,”
“Trailing,” “White,” “Black,” “Duchesnea Harlequin,” “Rugen
Improved,” “Giant,” “Temptation Cascading,” “Alexandria,”
“Fragissimo,” og “Pineberry”

Latinsk navn:

Fragaria vesca, Fragaria × ananassa, osv.

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Hele sommeren

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Lad planterne til at sprede sig og give bunddække. Beskyt
den modne frugt fra fugle. Det er bedst at dyrke jordbær på
en seng af halm for at forhindre at frugten rører jorden.

Noter:

Bemærk, at der er stor forskel på de enkelte varianters vækst
og størrelse.

Dansk navn:

Mirabeller

Engelsk navn:

Mirabelle Plum

Latinsk navn:

Prunus domestica subsp. syriaca

Spiselige dele:

Frugt

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Mirabelleblommetræer tåler en lang række jordtyper, så
længe der er godt dræn.

Noter:

Er afhængig af krydsbestøvning.

Dansk navn:

Haverabarber

Engelsk navn:

Rhubarb

Latinsk navn:

Rheum rhabarbarum

Spiselige dele:

Rabarber dyrkes primært for sin kødfulde stængler, teknisk
kendt som stilke. Brugen af 
rabarberstilke som fødevarer er
en forholdsvis ny opfindelse, og kendes fra det 17.
århundredes England, efter sukker blev tilgængeligt for
almindelige mennesker, og nåede et højdepunkt mellem det
20. århundredes to verdenskrige.
Sædvanligvis er det stuvet med sukker eller anvendes i tærter
og desserter, men det kan også sættes i krydrede retter eller
marineret. Rabarber kan dehydreres og beriges med
frugtsaft. I de fleste tilfælde bruges jordbærsaft for at
efterligne den populære jordbærrabarber tærte.
Rabarberroden producerer en rig brun farve, der minder om
valnød. Den bruges i de nordlige regioner, hvor valnøddetræer
ikke overlever.
I traditionel kinesisk medicin, er rabarberrødder blevet brugt
som et afføringsmiddel i flere tusinde år

Høsttid:

Når som helst

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Som klynge af planter vokser sig større, har planterne gavn af
at blive delt. Dette kan gøres hvert femte år, og bør ske om
vinteren.

Noter:

Rabarberblade indeholder giftige stoffer, herunder oxalsyre,
som er en nefrotoksisk og ætsende syre, som er til stede i
mange planter. Forgiftning kan forekomme efter indtagelse af
bladene, hvilket kom særligt til udtryk under Første
Verdenskrig, hvor bladene blev anbefalet som spiselige i
Storbritannien.

Dansk navn:

Almindeligt tulipantræ

Engelsk navn:

Tulip Tree, American Tulip Tree, Tuliptree, Tulip Poplar,
Whitewood, Fiddletree, og Yellow Poplar

Latinsk navn:

Liriodendron tulipifera

Spiselige dele:

Nektar

Høsttid:

Blomsterne begynder mellem april og juni

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Træet er relativt intolerant overfor skygge, stående vand, og
snyltende bevoksning,

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 27 x 10 m (30 x 15 cm/år).

Dansk navn:

Lind

Engelsk navn:

Linden, Tilia, Lime Tree, Basswood

Latinsk navn:

Tilia cordata

Spiselige dele:

Nektar

Høsttid:

Træet blomstrer i juni og juli

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær aggressivt for at opretholde den ønskede højde.

Noter:

Indtil en gang i bronzealderen var arten et af de mest
almindelige skovtræer i Danmark, og indtil midten af det 7.
århundrede var det Småbladet Lind, som havde den plads i
løvskoven , som bøgen nu har overtaget.

Dansk navn:

Hyld, og rødfliget hyld

Engelsk navn:

Elder, Elderberry, Black elder, European Elder, European
Elderberry, eller European Black Elderberry; and “Black Lace
Elder”

Latinsk navn:

Sambucus nigra

Spiselige dele:

Nektar og bær

Høsttid:

Maj til juni for blomster, gugust til oktober for bær

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Hyldebærbuske kræver fugtig, veldrænet jord. Selvom det
ikke er nødvendigt, så prøv at finde jord, der er svagt sur. Det
kan være nødvendigt at beskære hyldebærbuske på andre
tidspunkter af året, hvis de får skadedyr eller sygdomme.

Noter:

"Black Lace" hyld har savtakkede lilla løv og lyserøde
blomster. Producerer også spiselig nektar og bær.

Dansk navn:

Hindbær

Engelsk navn:

Raspberry

Latinsk navn:

Rubus idaeus

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Midsommer til sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Skær hindbær ned til jorden hvert år: de er evigtgroende og
frugt vokser kun på nye skud.

Noter:

Hindbær kan være invasive: Inddæm rødderne og fjern
spildfrøplanter

Dansk navn:

Almindelig brombær

Engelsk navn:

Blackberry

Latinsk navn:

Rubus plicatus

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Sensommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Beskær til den ønskede højde og bredde

Noter:

Bær modner uregelmæssigt

Dansk navn:

Solbær

Engelsk navn:

Blackcurrant

Latinsk navn:

Ribes nigrum

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Midsommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Solbær har godt af en årlig tilsætning af kompost til jorden,
samt aggressiv beskæring om vinteren.
Bær bæres primært på etårige skud. Nyplantede buske skal
beskæres kraftigt, fjern alle skud tilbage til to knopper over
jordoverfladen. Det giver planten en chance for at blive
ordentligt etableret, før de skal til bruge deres energi til
frugtproduktion. En tommelfingerregel er at fjerne alle svage
skud og dem der vokser ud sidelæns, som kan blive tynget af
frugtsætningen. De resterende grene skal tyndes for at fjerne
gamle uproduktive stilke og fremme nye skud. En etableret
busk bør ikke have lov til at blive overfyldt og bør have
omkring en tredjedel af sine vigtigste grene eller stængler
fjernet hvert år. Solbær foretrækker sur jord.

Noter:

Solbær er rige på Cvitamin, pektin, fibre og mange
polyfenoler.

Dansk navn:

Haveribs

Engelsk navn:

Redcurrant

Latinsk navn:

Ribes rubrum

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Midsommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Ribs gror temmelig almindeligt vildt i Danmark. Her findes
den på våd og mineralrig bund (krat og/eller sumpe) i let
skygge. Ligesom solbær, de nyder den godt af grov
vinterbeskæring.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 2 x 2 m (20 x 20 cm/år).

Dansk navn:

Stikkelsbær

Engelsk navn:

Gooseberry

Latinsk navn:

Ribes uvacrispa (and syn. Ribes grossularia)

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Midsommer

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Stikkelsbær vokser i Danmark, hvor den findes vildt og
forvildet i skovbryn, krat og hegn på mineralrig muldbund.
Ligesom solbær og ribs har den godt af tæt beskæring.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 1 x 1,5 m (5 x 10 cm/år).

Dansk navn:

Gunnieukalyptus

Engelsk navn:

Eucalyptus, Eucalyptus gunnii, Cider gum, Gunnii

Latinsk navn:

Eucalyptus gunnii

Spiselige dele:

Anlægget producerer en sød saft ligner ahornsirup, og er
under overvejelse til dyrkning for dette produkt. Når aftappet
og loft, de flydende gærer og ligner æble cider, og derfor cider
tyggegummi. Den søde løv er ivrigt spist af husdyr.

Høsttid:

Helst

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Denne art er kendt for enestående kold tolerance for en
eukalyptus (til 14°C undtagelsesvis 20°C i korte perioder),
og er nu almindeligt plantet som en prydplante træ over de
britiske øer, og nogle dele af Vesteuropa. Hurtigt voksende, vil
det producere et træ på op til 37 m høje, når moden, med
vækstrater på op til 1,5 m (sjældent 2 m) pr år. Beskæring
kan anvendes til at opretholde træet som en lille busk, hvis
det kræves og mere skraverede spots vil begrænse væksten.
Det vokser ikke godt på sandede / kalkholdige jord eller meget
våde steder.

Noter:

Højde: max. 12 m i Danmark.
Den Paredarerme stamme Oyster Bay i Tasmanien dyrkede
berusende tyggegummi fra denne plante.

Dansk navn:

Almindelig havtorn, Sandtorn, Klittorn, eller Havtidse

Engelsk navn:

Common Sea Buckthorn, Seabuckthorn, Sandthorn,
Sallowthorn, eller Seaberry

Latinsk navn:

Hippophaë rhamnoides

Spiselige dele:

Bær

Høsttid:

Efterår

Vedligeholdelsesanbefalinger:

Den nemmeste måde at høste stramt grupperede bær er
med klipogfrysmetoden.
Man skærer udvalgte bærtunge grene af fryser dem straks.
Når grenene er frosne, høstes bærrene let. Dette holder
busken på en håndterbar størrelse og fremmer tæt vækst.

Noter:

Højde x bredde og årlig tilvækst: 5 x 3 m (25 x 20 cm/år), men
planter fra danske frøkilder er knapt så høje og meget
bredere.
Busken vokser på helt skyggefri jord med et højt kalkindhold.
Under disse forhold kan den både være pionérplante og
danne krat eller skovbryn. I Danmark findes Hhvtorn
vildtvoksende på skrænter og i klitter med fuld sol.

