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En instruktiv håndbog for haveejere, der ønsker at få det bedste ud af frugthaven.
Alle vil gerne have det optimale udbytte af frugttræer og bærbuske, og det kræver beskæring. Bogen her
beskriver let og forståeligt beskæringens virkning på træer og buske, omtaler indkøb af gode træer samt
beskriver de forskellige sorter. Jørgen Vittrup er dr.agro. og forsker i frugtdyrkning. Han har tillige skrevet et
hav af artikler i haveblade samt flere gange medvirket i Søren Ryge Petersens programmer. Rigt illustreret.
H vor nogle af mine buske skal være stramt formklippede, skal andre være bløde og bamseagtige. Plant et nyt
træ. Som en af de mest velassorterede planteskoler i Danmark spænder sortimentet over et stort udvalg.
Gratis tilbud. Træfælderen bruger. Per Haaning dækker hele Jylland og tilbyder alle former for rodfræsning,
topkapning, træpleje. Du kan beskære arven til tvangsarv for en arving. Plant et nyt træ. Morsø Flis er din
lokale samarbejdspartner når det gælder flis. skaber haveanlæg til private, offentlige og erhvervskunder. Den
nemmeste måde at beskære på, er kun at beskære det mest nødvendige og efter devisen: væk med de grene der
er irriterende eller. Det kalder vi et 'sort får testamente'. Følg vores guide til beskæring af frugtræer, og få
masser af lækker frugt mange år frem.
Det kalder vi et 'sort får testamente'. Sunde gamle frugttræer kan tåle hård beskæring, men er det gamle

pæretræ sygt og bærer dårligt, er der ikke vundet meget ved at beskære. Danas Have - tegning og anlæg Aps.
Det var på et træ, der var. Den hurtige beskæring. Dermed formindskes afstanden fra skov til forbruger. Vi
er naturligvis forsikret. Følg vores guide til beskæring af frugtræer, og få masser af lækker frugt mange år
frem. Det var på et træ, der var. Per Haaning dækker hele Jylland og tilbyder alle former for rodfræsning,
topkapning, træpleje.

