Abrikos (Prunus armeniaca).
Træet.
Træet stammer fra Kina, hvor den har været dyrket i flere tusinde år på grund af de lækre frugter. Abrikos produceres i dag bl.a. i USA, Spanien, Italien, Frankrig, Ungarn, Israel, Iran, Nord- og Sydafrika, Australien, Indien, Kina og Chile. Selv om man i disse lande dyrker abrikoserne i subtropiske eller tempererede områder, kan vi også dyrke vinterhårdføre abrikoser i Danmark.

Står træet et lunt sted i læ, og bliver det passet med klipning, får man et smukt træ med mange
abrikoser, der er nemme at plukke. Gengivet med venlig tilladelse af Barry Carter, Baker City, Oregon, USA.
http://www.subtleenergies.com/ormus/tw/apricots.htm
Træet er løvfældende og bliver 2-5 meter højt. I naturen er træet bredkronet og meget smukt. I abrikos
plantagerne bliver de øverste grene klippet af, så det er lettere at komme til at plukke frugterne. I private
danske haver anbefales det altid at dyrke planten som espalier opad en sydvendt mur. Det skyldes, at
abrikoser gerne vil have det varmt om sommeren.

Først når blomstringen er ved at være overstået, begynder bladene at folde sig ud.
http://www.freebeautifulpictures.com/Beautifulpictures/flowergallery/gallery1/fg1-3.html
Stammen er mørk brun og skinnende.. De hvide og lyserøde blomsterne bliver ca. 2 cm i diameter. De
folder sig ud med hvide og gule støvdragere og er meget smukke langs de nøgne, mørkebrune grene.
Der kommer først blade på træerne, når afblomstringen finder sted. Bladene er brede og minder lidt om
poppelblade.
Dyrkning.
Placering. Abrikostræer har bedst at stå i et fladt område eller på en skråning. Hvis det står på toppen,
er der ofte barsk vejr med blæst og kulde. Og står det i bunden af en dal, vil den kolde luft på grund af
luftens større vægtfylde glide ned i dalbunden, hvor den om vinteren kan give træet frostskader.
Hårdførhed. Gå ud fra, at træet bør stå i klimazone 6 eller højere. Problemet er blot, at de nye grene
skal modnes tilstrækkeligt for kunne overleve vinteren. I en kølig sommer vil et fritstående træ ikke kunne modne grenene tilstrækkeligt, og derfor vil disse grene risikere at dø i løbet af vinteren. Placeres
træet ved en sydmur og espalieres, vil det have de bedste forudsætninger for at få den nødvendige
varme og læ, så grenene kan modnes og, at træet kan udvikle sig. I disse varme omgivelse udvikler
abrikoserne sig også bedst, så de blive søde og får den eftertragtede abrikossmag.
Abrikostræer vil normalt blomstre som det første frugttræ i haven, og da træet står et sted, hvor der er
varmt om dagen, er blomstringen fremskyndet yderligere. Derfor er der stor risiko for, at blomsterne og
frugten, som er meget ømtålelige overfor frost, udsættes for frost om natten. Derfor bør man afdække
træet med plast eller tilsvarende de nætter, hvor der er risiko for frost. Desuden kommer blomsterne så
tidligt, at der endnu ikke rigtigt er insekter til at bestøve dem. Her er det fornuftigt at håndbestøve blomsterne, hvis man vil have frugter. Det gøres med en lille blød pensel.
Jorden. Abrikostræet vokser bedst i en neutral til basisk muldjord, der i en dybde på 1 – 1½ meter skal
være næringsrig, løs, varm og fugtig men veldrænet. Vælg det rigtige sted fra starten, da træet ikke
bryder sig om at blive flyttet. Nyere forskning viser, at træet udvikler sig bedst, hvis jorden indeholder
zink.
Vanding. Træet skal have godt med vand i starten, men tilpasser sig hurtigt til omgivelserne. I tørre perioder, eller hvis træet står tæt op ad en mur og herved er delvis dækket, bør der tilføres vand, så jorden
bevarer sin fugtighed. Det er især vigtigt, mens frugterne udvikler sig. Fordampningen fra jorden kan
endvidere reduceres ved at dække jorden med et 10 cm tyk lag barkflis eller tilsvarende.

Dette abrikostræ er placeret på en sydmur i Aarhus og giver hvert år omkring 100 lækre abrikoser.
Beskæring. Abrikostræet tåler ikke hård beskæring og skal beskæres om vinteren og umiddelbart efter
høst. Beskæringen skal udføres med omtanke, idet træet bærer frugt på korte dværgskud, der er 2 år
gamle eller ældre. Beskæringen har flere formål og skal:
1. fjerne grene, så der bliver en åben krone, hvor solen trænge ind til de enkelte grene. Jo mere sol,
frugterne får, jo bedre bliver abrikoserne.
2. holde toppen nede, så træet kan stå i læ, og frugterne er lette at plukke.
3. fjerne visne og krydsende grene og fordele de resterende.
Her er et link til Youtube vedr. beskæring:
https://www.youtube.com/watch?v=wS6WS8NqXwI

Når abrikostræet skal stå som et espaliertræ, skal man tidligt og målrettet klippe i træet, så der skabes
en flad krone. Efter plantningen skæres træet ned til maksimalt 75 cm. Brug de første år til at forme træet, som ikke må bære frugt i denne periode. Udvælg de unge grene, som kan danne espaliertræets bærende skellet. Disse grene bøjes ud i vandret stilling og gøres fast til væggen/muren, eller noget andet
fast og stabilt. Alle øvrige grene på hovedstammen fjernes helt inde ved stammen.
Blomsterne dannes de tidligere omtalte dværgskud, som kommer på de lange skud, der blev bundet
ned. Du bestemmer, hvad der skal ske med de nye langskud:
1. De skal bindes fast og være med som det bærende skelet.
2. De skal omdannes til frugtsporer. Det gøres ved at klippe dem af over 4. knop.
3. De skel fjernes helt.

Sorter.
Kravet til sorterne er, at træerne skal
1. bære velsmagende frugter
2. være robust over for frost i blomstringstiden.
Som andre frugttræer fås abrikostræerne i rigtig mange sorter. Mange af dem kan slet ikke trives her i
landet. Skal man være nogenlunde sikker på succes, bør et abrikostræ derfor købes på en planteskole,
som har specialiseret sig eksotiske planter. En blandt mange er eksempelvis Vestergaards Planteskole
på Fyn. Her føres tre sorter:
Abrikos 'Harcot' modner omkring 1. august. Træet er sundt og hårdført over for frost i blomstringstiden,
som ligger ret sent. Det bærer mange abrikoser, som har en sød og kraftig abrikossmag
Abrikos 'Hargrand' stammer fra Canada, og tilhører de mest hårdføre abrikoser i verden. Træet er meget
sundt. I begyndelsen af august høstes de store gule frugter med typisk abrikossmag.
Abrikos 'Tomcot''. Er hurtigt blevet en af de mest populære sorter. Træet kan opnå en højde på mellem 3
og 5 meter; men det kan beskæres og holdes i den ønskede højde. Træet er delvist selvbestøvende;
men de største abrikoser fås med krydsbestøvning fra et andet træ. Træet bærer hvert år rigtig mange
fersken-store orangefarvede abrikoser, som modner sidst i juli. Kødet er fast og sødt og har en rigtig god
smag og kvalitet. Påregn at skulle bruge tid på udtynding for at få den bedste kvalitet.

Formering
Frøformering. Træet kan formeres ved frø. Variationen i kvalitet og smag er så stor, at denne metode
ikke kan anbefales..
Stiklingeformering. Der findes ingen henvisninger til emnet. Så stiklingeformering er formentlig ikke mulig.
Podning. De fleste abrikostræer fremstilles ved at pode på ferskenrod. Se mere på disse to links:
https://www.youtube.com/watch?v=UvuBimhtbaw
https://www.youtube.com/watch?v=GEz3QH1wrw8
Ved podede træer opstår der tit det problem, at pode-træet i en årrække bliver ved med at sende sine
egne grene af sted. Derfor skal yngre træer jævnligt efterses for disse grene, der skal klippes bort, da de
tager næsten alt kraft fra resten af træet. Abrikostræet lider meget af såkaldt gummiflåd (harpiks).

Links:
http://www.ehow.com/how_4516565_prune-apricot-trees-california.html

