
BÄR och FRUKT

Latin namn svenskt namn Täckfärg MognadstidEgenskaper Höjd Zon

Actinidia Anna 299,00

Actinidia Oskar 439,00

Actinidia Tage minikiwi 389,00

Rubus fruticosa Black Satin björnbär sep-okt stora, söta bär, taggfri, sylt, marmelad 3-6m 3 159,00

Rubus fruticos Himalaya 159,00

Rubus fruticosa Jewell 99,00

Rubus fruticosa Loch Ness 139,00

Rubus fruticosa Loch Ness 259,00

Rubus fruticosa Thornless flikbjörnbär svart aug-sep söta bär, taggfri, saft, marmelad 3-6m 4 119,00

Rubus fruticosa Thornless flikbjörnbär svart aug-sep söta bär, taggfri, saft, marmelad 3-6m 4 229,00

Boskop Glory Vindruva blå Aug-sep Stora söta blå druvor lämpar sig för vin produktion och äta. 

Blommorna är självfertila.

3-4 m 3 179,00

Boskop Glory Vindruva blå Aug-sep Stora söta blå druvor lämpar sig för vin produktion och äta. 

Blommorna är självfertila.

3-4 m 3 189,00

Mika Labruskdruva mork blå aug-sep Stora söta blå druvor lämpar sig för vin produktion och äta. 

Tidigaste

4-5m 3 179,00

Sukribe Labruskdruva grönvit aug-sep sötsur, självfertil, mycket produktiv 3-4 m 6 179,00

Sukribe Labruskdruva grönvit aug-sep sötsur, självfertil, mycket produktiv 3-4 m 6 259,00

Vanessa Vindruva röd sep-okt söta, stora druvor, kärnlösa, självfertil 2 159,00

Zilga Labruskdruva blå aug-sep  medelsöta, dessertdruva, självfertil 5 179,00

Vaccinium corymbosum Birgitte Blue amerikanskt blåbär blå aug blå, vitt fruktkött, sötsyrlig, saftigt 1-1,5m 3 99,00

Vaccinium corymbosum Bluecrop amerikanskt blåbär ljusblå medeltidig ljusblå, syrlig, själfertil 1-1,5m 4 179,00

Vaccinium corymbosum Goldtraube amerikanskt blåbär blå juli-aug stora, söta 1-1,5m 3 99,00

Vaccinium corymbosum North Blue hybrid blåbär blå aug-sep söta, självfertil 1-1,5m 5 179,00

Vaccinium corymbosum Northland amerikanskt blåbär blå juli-aug syrliga 1-1,5m 5 99,00

Vaccinium corymbosum North Country hybrid blåbär blå aug-sep söta, självfertil 1-1,5m 5 179,00

Körsbär Familjeträd äpple gul aug-sep 3 sorter inympade på samma träd 2-4m 4 1299,00

Päron Familjeträd päron 3-4 sorter inympade på samma träd 2-4m 3 1299,00

Äpple Familjeträd äpple 3-4 sorter inympade på samma träd 2-4m 3 1299,00



Augusti aug-sep Stort kraftfullt träd som börjar bära sent. Rikliga skördar av 

ganska små gulgröna päron med rödbrun täckfärg på solsidan. 

Frukten mognar i augusti-september och bör ätas omgående. 

Fruktköttet är mycket saftigt, ganska löst med fin arom. Pollineras 

bland annat av Clara Frijs, Coloré de Juillet, Esperens Herre, 

Göteborgs Diamant, Herzogin Elsa och Hovsta.

5 579,00

Carola päron gulgrön täckfärg okt-dec Stort, något syrlig och söt.Växtsätt: Först starkt upprätt, senare 

utbrett. Mognad: Plockas i början av okt, ätmogen slutet av okt.

Frukt: Medel-stor, konisk. Gulgrön,rödbrun täckfärg. Sötsyrlig

Skörd: Medelgod. Svensk sort från SLU/ BalsgårdEtt friskt och 

lättodlat päron med gulgröna frukter där solsidan ofta täcks med 

rödbrun täckfärg. Fruktköttet är fast, lite grovt och har en fin, 

lagom söt och syrlig smak. Plockas lämpligen i början av oktober 

och mognar i slutet av oktober eller i början av november. Kan 

lagras fram till jul i kyllager. Blommar tidigt och pollineras av t ex. 

’Clapp’s Favourite’, ’Clara Frijs’ och ’Esperens Herre’.

3-5m 3 399,00

Carola päron gulgrön täckfärg okt-dec stort, något syrlig och söt 3-5m 3 699,00

Clapps Favourite päron karminröd täckfärg sep Söt med svat arom, kort hållbarhet. Växtsätt: Kraftigt. 

Uppbyggnadsbeskärning behövs. Frukt: Stor, gulgrön med röd 

rodnad. Skörd: Riklig, fast först i sen ålder. Ett stort vackert päron 

med vitt lite grovt, saftigt sötsyrligt fruktkött. Mognar från mitten 

av september, kan skördas under två till tre veckor. Godast att 

äta direkt från trädet då frukterna har kort hållbarhet. Korta in 

grenar så att de kan bära de stora frukterna. Ger frukt i relativt 

sen ålder. Blommar tämligen sent och pollineras av t ex. ’Clara 

Frijs’, ’Conference’, Esperens Herre och Williams. Ger bäst skörd i 

soligt läge på näringsrik jord.

3 599,00



Clara Frijs päron gul täckfärg sep-okt Växtsätt: Medelstarkt, bred rund krona. Mognad: Mitten av sept. 

Frukt: Medelstor, gulgrön. Medelstor, något löst, saftigt fruktkött, 

söt. Skörd: Varierande i ung ålder, senare riklig. Tunt skal, lite 

ömtålig. En populär höstsort med medelstora päron med tunt 

gulgrönt skal. Fruktköttet är fast, saftigt med söt smak. Mognar i 

mitten av september och håller i ca 2 veckor. Goda att äta direkt 

med även fina att koka in. Ger som äldre träd rikliga skördar, som 

yngre mer varierande. Blommar medeltidigt och pollineras av t 

ex. ’Conference’, Esperens Herre, ’Göteborgs Diamant’ och 

Williams.

3-5m 3 599,00

Conference päron Medel-stor, långsmal. Gulgrön med grönbrun rost. Saftig, söt, aromatisknov-dec Finkortigt fruktkött, söt, aromatisk smak. Växtsätt: 

Långsamväxande, pyramidal krona. Mognad: Plockas mitten av 

okt, ätmogen i nov-dec. Skörd: Ger frukt i ung ålder, senare 

rikligt. Frisk sort för södra Sverige. Ett förstklassigt ljust gulgrönt 

päron som täcks av grönbrun rost. Fint smältande saftigt, sött och 

aromatiskt fruktkött. Plockas i mitten av oktober, kan ätas i 

november eller ev kyllagras fram till jul. Ger frukt i tidig ålder och 

senare rikligt. Blommar medeltidigt och pollineras av t ex. ’Clara 

Frijs’, ’Clapp’s Favourite’ och Williams. Trivs bäst i skyddat läge på 

näringsrik jord.

2-4m 2 599,00

Fritjof päron grön täckfärg okt Växtsätt: Medelstort med upprätta grenar. Frukt: Medelstor. 

Gulgrön med rodnad. Saftigt, sött och  mycket aromatiskt 

fruktkött. En frisk päronsort med söt och aromatisk smak. 

Skördas i oktober och kan lagras och ätas från november till 

januari. Ger rikligt med frukt och ger frukt i tidig ålder. Blommar 

medeltidigt och pollineras av t ex. ’Clara Frijs’ E, ’Conference’ E, 

Esperens Herre. Angrips sällan av sjukdomar. Ger bäst skörd i 

soligt läge på näringsrik jord. Från svensk-norskt 

utvecklingsarbete.

3 699,00

Gråparon päron grön sep-okt Starkväxande träd.Liten-medelstor frukt. Gulvitt, något kornigt, 

saftigt, smältande kött med söt, svagt syrlig, kryddig smak och 

mycket fin arom. Pollineras bland annat av 'Esperens Herre', 

'Göteborgs Diamant', 'Clara Frijs' och 'Herzogin Elsa'

4 579,00



Göteborgs Diamant päron grön/rödbrun täckfärgsep-okt Växtsätt: Starkväxande, brett. Mognad: Slutet av sept, bör ätas 

direkt. Frukt: Medelstor. Gulgrön med röda strimmor. kornigt, 

saftigt, sött med fin arom. Skörd: Bär frukt först i sen ålder, men 

då rikligt. Härdig, frisk gammal sort. En gammal, härdig och frisk 

päronsort. Relativt stora päron med mattgrönt skal som vid 

mognad övergår i gulgrönt med röda strimmor. Saftigt, sött, vitt 

ganska grovkornigt fruktkött. Mognar i slutet av september och 

bör ätas direkt då hållbarheten är kort. Trädet tar några år på sig 

innan det ger frukt men ger sedan regelbundet och rikligt. 

Blommar medeltidigt och pollineras av t ex. ’Clara Frijs’, 

’Conference’, Esperens Herre och Williams.

3-5m 4 699,00

Herzogin Elsa päron ljusgula okt Medelstort rikbärande träd med vacker form som ger 

söta,aromatiska, saftiga päron. Frisk sort. Bra motståndskraft mot 

skorv. Gott att äta som det är eller att tillaga. Kan förvaras en 

kortare tid. Polineras av Augustipäron, Conference, Espense 

Herre, Göteborg Diamant och Hovsta.

4 579,00

Komisowka päron grön okt en av godaste vinter desert paron, Päronkommissioner 

kännetecknas av exceptionella smakegenskaper som är skyldiga 

till den utsökta, vinösa sötmassan i massan. Den är extremt saftig, 

har en smörliknande konsistens och en vitkrämfärg.Polinerad av 

Conference, Lipcowka Kolorowa

3-5 m 3 359,00

Lipcwka Kolorowa päron grön aug Dess träd växer inte särskilt starkt, fruiting börjar ganska tidigt, 

vanligtvis i 4-5 år efter plantering, ger de mycket rikligt,Deras 

ganska goda massa är grönlikt, inte mycket saftig, medelkornig, 

inte för söt. Polinerad av Komisowka

4-6 m 3 359,00

Ingeborg päron grön täckfärg sep-okt sftigt, sött fruktkött, tunt skal 4-6 m 3 679,00

Moskowskaja päron grön gul aug Gulvitt, fint, mjukt, och saftigt, smältande med god och fin 

päronsmak.Självfertil. Medelstort träd med pyramidal, senare 

rundad krona.Har de senaste åren gett bra skörd här på 

trädgården. Rekommenderas!

4-6 m 6 899,00

Pepi päron grön till gulgrön aug-sep Fruktköttet är gulvitt, fast, lätt grynigt, utan stenar, saftigt, 

sött, smältande med god aromatisk päronsmak.Självfertil, 

Bär tidigt och rikt.Hållbar ett par veckpor.

4-6 m 6 859,00



Czar plommon mörkblå täckfärg sep bör galras för att få fram sortens arom, söt 2-4m 5 759,00

Komet plommon gulgrön aug självfertil, fruktköttet är fast, saftigt och har söt god smak.Bär 

rikligt och mognar, redan i mitten av augusti. Härdig, frisk och 

lättodlad.

3-4 m 5 759,00

Opal plommon rödviolett täckfärg aug söt, saftig, fast och gult fruktkött 3-5m 4 459,00

Victoria plommon violettröd täckfärg sep söt, fast och gult fruktkött 2-4m 3 459,00

Fanal 699,00

Skuggmorell surkörsbär mörkt brunröd täckfärgaug rött, saftig, löst fruktkött, syrlig och frisk smak 3-4m 6 699,00

Almore sötkörsbär juli-aug tidigaste 5-7m 3 759,00

Lapins självfertil 3 479,00

Merton Glory sötkörsbär gulröda juli-aug gult, saftigt, sött fruktkött 4-6m 3 459,00

Stella sötkörsbär mörkröd täckfärg aug självfertil, söt, saftig fruktkött, bra till konservering 5-7m 4 479,00

Stella 759,00

Sunbrust tidig 459,00

Van sötkörsbär violettröd täckfärg juli-aug rött, fast, saftigt fruktkött, söt smak 4-6m 4 459,00

Amelanchier alnifolia Krasnojarska 159,00

Amelanchier alnifolia Alvdal 99,00

Amelanchier spicata Falun 129,00

Aronia melanocarpa  99,00

Aronia melanocarpa Hugin svartaronia vit grön vacker höstfärg, rik fruktsättning 0,5-1m 5 99,00

Aronia melanocarpa Hugin E svartaronia vit grön vacker höstfärg, rik fruktsättning 0,5-1m 5 159,00

Chaenomeles japonica  'Cido Red' A Liten rosenkvitten röd grön röda blommor, gula frukter att använda i gelé och marmelad, 

tagglös

1-1,5m 3 159,00

Chaenomeles superba (x) 'Pink Lady' A Hybridrosenkvitten rosa blommor, gula frukter att använda i gelé och marmelad 0 m 3 129,00

Chaenomeles superba (x) 'Pink Lady' A Hybridrosenkvitten rosa blommor, gula frukter att använda i gelé och marmelad 1 m 3 159,00

Chaenomeles superba (x) 'Salmon Horizon' AHybridrosenkvitten laxrosa blommor, gula frukter att använda i gelé och 

marmelad

1-1,5 m 3 129,00

Cornus mas Körsbärskornell Gula blommor på bar kvist, röda, körsbärslika frukter och 

rödbrun höstfärg, bär uppskattas av både människor och 

fåglar

4-6 m 4 159,00



Cornus mas Körsbärskornell Gula blommor på bar kvist, röda, körsbärslika frukter och 

rödbrun höstfärg, bär uppskattas av både människor och 

fåglar

4-6 m 5 199,00

Corylus avellana 'BARCELOŃSKI' hasselnöt brun okt-nov stora nötter, föredrar vindskyddat läge 2-4m 4 279,00

Cydonia oblonga Vranja Päronkvitten ett utsökt litet träd! 'Vranja' får stora, vackra, vitrosa 3-4 m 2 359,00

Cydonia oblonga Vranja Päronkvitten ett utsökt litet träd! 'Vranja' får stora, vackra, vitrosa 

äppelblomsliknade blommor. Stora, päronformade, guldgula och 

ludna frukter. Mognar i september.

Frukterna är hårda och måste kokas för att kunna ätas. De får en 

rosa färg när de kokas. Utsökta till gelé och marmelad!

3-4 m 2 379,00

Prunus persica Riga persika gulorange jul Blommar med vackra mörkrosa blommor i april, maj. Frukterna 2- 4 m 4 599,00

Hippophae rhamnoides havtorn orange  Dess ätbara bär är värdefulla för de innehåller så mycket C-

vitamin. De är emellertid besvärliga att plocka från de taggiga 

buskarna. Havtornet är Satakuntas landskapsblomma. 

3 m 4 179,00

Hippophae rhamnoides Julia          (hon-pl) havtorn orange 199,00

Hippophae rhamnoides Julia          (hon-pl) havtorn orange 459,00

Hippophae rhamnoides Pollmix havtorn Sticklingsförökad hanklon, ledsagare till honkloner av havtorn. 

Sätter ej bär

179,00

Lonicera kamtschatica 'Docz Velikana' A blåbästry 179,00

Lonicera kamtschatica 'Docz Jugana' blåbästry 159,00

Lonicera Zajka 159,00

Maclura pomifera 699,00



Morus alba Galicja Vitt mullbär är en mångformig art som blir en buske eller ett 

träd på upp till 15 meter. Unga grenar är dunhåriga, men blir 

senare kala. Bladen är skaftade (1,5-2,5 cm) och äggrunda, 

vanligen hela men ibland med tre flikar. De blir 7-30 cm 

långa och 5-15 cm breda, bladbasen är hjärtlik, medan 

spetsarna är spetsiga till rundade. Bladen är kala på 

ovansidan, men har några hår i nervernas vinklar på 

undersidan. Hanblommornas ax blir cirka 2,5 cm långt. 

Frukten är en skenfrukt, den blir vid mognaden vit till rosa, 

eller svart, med en söt smak. 

15 429,00

Rubus stellata Anna 89,00

Sambucus nigra 129,00

Sambucus nigra 100-120 cm 459,00

Sambucus nigra BLACK BEAUTY 'Gerda' PBR Fläder Snabbväxande vid god tillgång på fukt och näring. Rosa blommor i stora flockar som blommar i rosa under juni månad. Ger rikligt med svarta ätliga bär2-3 m 3 299,00

Sambucus nigra BLACK BEAUTY 'Gerda' PBR Fläder Snabbväxande vid god tillgång på fukt och näring. Rosa blommor i stora flockar som blommar i rosa under juni månad. Ger rikligt med svarta ätliga bär2-3 m 3 379,00

Sambucus nigra BLACK BEAUTY 'Gerda' PBR Fläder Snabbväxande vid god tillgång på fukt och näring. Rosa blommor i stora flockar som blommar i rosa under juni månad. Ger rikligt med svarta ätliga bär2-3 m 3 699,00

Sambucus nigra BLACK LACE 'Eva' Fläder ljusrosa grön fläder som har en doft av citron 2-3m 3 299,00

Sambucus nigra BLACK LACE 'Eva'  80-100 cmFläder ljusrosa grön fläder som har en doft av citron 2-3m 3 399,00

Sambucus nigra Black Lace ('Eva') Fläder ljusrosa grön fläder som har en doft av citron 2-3m 3 679,00

Sambucus nigra Lanciniata 199,00
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