
Föröknrng av bärltuskar gcnon avi.r,ggare
eIIer nt'clIäggning.

Krusvinbär iir lätta .rtt fiiriil<a mecl sticl<-
Iingar.

lordgubbssorter
Bounty, r'nerclelscn; l).rnLr, sen; f/lrr, remon
terade, d v s blor-nnr:rr om; Honeoye, tidig,
frisl<; /(ororra, rrecleltidig; -5ara, snrulgubbe,
tid ig.

llallonsarter
Anlis, zon Yl: (anb,v, zcut lV; Colclen
()ueen, zon lll; gulil; Haicl;r, zon Y; Llo,vd
(,eorge, zon; ()ttartr,t, Pr-eu.s.sen oclr Ä/ancls-
bro Asker, zon Vl.
Tre svcnsl<;r hijstlrallon, härdiga i zon I lll,
finns rrr-r ihancleln:
Ariaclne, P'ohönr: or-h Carnten clelvis tagg-
fria skott på den iiversta trecljeclerle n. L3irrjar
llr )Blt,1 i mitten .rr,ru,;u'li.

Björnbärssorter
- alla härdiga till zon lll
Berlfrtrcl Thornless, taggfri, ticlig; Douglas, n1,

taggiri sort; T,tyb:ir; korsning lnellan björn
bär och l'rallon; Loch Nr,-ss, nv taggfri, ticlig
sc) rt.

Krusbärssorter
Samtlig,.r hiir niimncla är nrotstånclsl<r.rftiga
nrot m jölclagg.
Flinnrtnntiiki guI ; Hirtrtrtnntiiki rrjcl; IrttricI;t
gul; M;trllet röcl.

Svarta vinbär
Kop sortcr sonr är rersistenta rrot nrjöldagg,
som iir upprättviixancler och vars bär mognar
jämnt pii klasen. Sanrtlig;r sorter nedan är
lr,irrliq,r rrrinsl lill.zr,fl VL
Bojan, HiIclur, Heclcla, IntercontinenIal, Po-
Iar, Risarp, Storkl as, Ojeby r t.

Röda vinbär
lonkheer yirn Iet-s, Röcla holliincl-ska. Ron-
cktnt, Rubin,t.

Vita vinbär
Cullan, V'it.r Ling/<Lrslga, \tit jätte.

Krusvinbär
Kronta, losta, Ribella oclr Biva iinns i han-
cleln. Bärcn blir svartröcla och större än stora
svilrta vinbiir men skcirclen som regel inte s;i

stor. Hrircligt till och rleci zon lll ilV).

Bär på stam
Svarta och röda vinbär och krusbiir på stan'r,
som man koper, iir ympacle i toppen på en
grundstam:rv taggrips eller gullrips. Dct går
ocl<så att clra upp eg;na st:rmformer av vinLriir
utan atl ynrp.r. stanlren blir clå r,ek och mås-
te ha stijd. Biist att stamnra upp är r-rppr.itt-
viixanc.le sorter.

På en vinlr:irsbusl<e som sl<a stammas upll
l<lipps alla grenar bort utorl dc tre l<raftigas
te. Dessa tre fiir viixa r-rpp orclentligt stagaclc
nrecj l<iippar. V.il1 ut clen bästa grencn ilv de
tre n.ir cle har blivit 1 O0 110 cm l-ri)g,a. l(lip1r
;rv cler r)vriga tv:i årsskolten sir lirngt ner som
rnöj ligt. Man l<.,rn ocl<sir fl;it.l ihop cle trc gre
narna vill<et ger en staclig och vacl<cr stam.
Näst:r v;ir toppas skotten på 100 I10 cnr
höjd. NLr {år clet intc kon'rn'r.r grenar från ro
ten cllcr utefter stanrmen. Bara clc gren.rr
som v;ixer ut i toppen ska bli kvar. Det blir
lagom mccl 3-5 grcnar. Derss.r toppas scnilre
ilr sir att encl.rst I0 I5 cnr återstår. llirll kro-
rrarr relativt liten och knubbig genom att gall
ra och toppa in.
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Nr 23 . Odla bär

lordgwbbar, hallon, krusbär, svarta och röda vinbär är alla lättodlade
trädgårdsdelikatesser och självktrara inslag i våra trädgårdar.

Jordgubbar .ir nos cle biir sonr nrest av alla
förkrripp.rs nrecl sonurat-cn. Dc iir rika pir
järn oclr C-r,itanr i t't.

Hallon, scnsolrlnrarens clelikatessbär, iir
e n fleriirig Ir.rlvbLrsl<e. V.rrje skott i sig är två-
;irigt. Nu finns det också plantor nred ettåri
ga skott, så l<allacle htjstlrallorr, sor-n ger skott
och skörcl samnr.,r ;ir. De rrognar i augusti -
septemberr.

Björnbär är en niira släkting till h.rllonet
men nred ett nrcr slingrarrcle vi,ixtsätt och be
svärlig;rrc att hantera nrecl sina hakfornradcr
t.rggar.

Krusbär var m;'cl1e1 poptrliirt i slutet av
1800-talet i heiil Europa. Men clen amc-
ril<:rnsl<a krr-rsbärsmjöldaggcns framf;rrt i

ocllirrg Iecldc till att .rrrtillet sorter snabbt
minsl<ade. Igamla tr;iclg;irclar kan nralr
iblanci hitta älclre sorler, sonr det l<.rn v.rrir
viirt att gr)r.r n,va busl<ilr av.

Svartavinbär iir mvcket ril<a på C-vi1.rmin.
Den son'r iir osäker ;rå onr en l<al busl<e är
svilrta c]lc:r rt)da virrbiir l<an sl<rapa på barl<cn
och kiirrna cless särpr.iglacler doft. Svarta vin
b.ir viixer iortiarancle vilda ("tistron") på
n.r;inga pl.rtser i Svcrige. Unga skott är ljus-
irruna, ;ilclre nriirl<are. Buskarna börjar v.ixa
ticligt och ijr en ;rv cle första att grr)nsk.r ph vir-
ren. Blonrkrropllanril bilclas p;i båc1e ettiiriga

'kull or h ,ilrlre ir rrktr,'d.
Röda vinbär.ir inte Iika C--vitanrinril<a

sorl sv.rrl.r vinbiir. De, h.ir ctt rei.ltivt r,rppriitt
växtsiitt nrcc-l kraftiga st\/v.r oren.r.. De flersta

lrlonrknoppar-finns p.i grenar som är nrcllan
två och funr år.

Vita vinbär l<onrmcr friin en nrutation, clvs
en för.inclring i arvsrrassan hos rr)cl.,r vinbiir.

Krusvinbär är err korsning rnellan krr-rsbär

och svarta vinbär. Busl<en blir upp till 2 m
hög. Kan ocllas som spalj6. Mogn.rr ijr-rli-ilu-
gusti. Krusvinb.ir tt,c'ks varkcn angrip.rs av
mjirldagg el ler vi nb.ir.sg,a I I l<va lster. Arotnen
iir fin och b.ircn rir ril<a p.i C vitarnirr.

Krusbiir, svilrta och röda vinb.ir är vanli-

B,.rst sonr buskar nren dc ocllas;iven sonr
h,i,^k rp,rljer.rde t'll,.t l,,i 'i,rm.

lord och gödsling
Jordgubbar oclr hallon trivs biist i en nrullrik,
lucker mineraljord med pH-värde runt 6

hallon någ,ot lägre 5,5 6,0.
Jordgubbar kräver nråttlig,t med näring.

För m1,1'kg1 kvävc gitr dem irodiga t'netr ltä-
rern blir f;irre. Crundgöclsla före plantcring,err
med ca -] a kg stallgirclscl per l<vnr. D:i [år
plantorna en lrra start och utveckl.ir sickrkro-
nor iirnan det iir dags att biida blonrnror.

Niir plantorna börjat gc skiircl behöver de
ganska Iite: näring,. Titta på cienr; frocliga, fris-
I<a grirn.r plantor har tillräckligt rncd n:iring
nreclan smii blck.r plantor troligt',,is licler av
n.iringsbrist. Fiir tät jord l<an ocksii 1,ttra sig i

snril bIel<.r pIantor.
Cijdsla clirekt efter skiird mercl honsgöc1sel

eller l<onrposterr;rd st.rllgirclsel (iiniörclelaclt.
Aven bloclnrjirl eller griisl<lipp iår svaga lrlan-
tor.rtt Irirrj.r vi,ira" Unclvik att gödsl.r på virren.

Hallon sonr v.ixcr i jord nred fiir högt pH
v.ircler kan !itla lrrisl p;i j.irn oclr nrang.rn, vil
kct gi)r blaclen regelbunclet gulfläc.kig.r. Var
fi)rsiktig mecl kalk, aska och Algon'rin tilljust
ha llon.

H.rllon behöver nrer näring än jorclgub-
bar" C,öclsIa båclc i sar-nb.rncl mecl pInnterring,
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4-6 I stallgödsel per kvadratmeter, och se-
dan regelbundet 3-4 I per kvm varje år. Und-
vlk kväverik gödsel alltför sent på säsongen.

En välskött hallonhäck kan leva i flera år-
tionden. Bäst skörd ger de i ca B-.1 0 år. Se-
dan kan det vara dags att plantera nytt.

Björnbär har i stort sett samma krav på
jord och gödsling som hallon men föredrar
en något mer kalkrik jord.

Krusbär och vinbär trivs i väl dränerad,
gärna något lerhaltig jord som håller fuktig-
heten. De trivs bäst i sol och värme men tål
också skugga. Odla inte i kalla lägen, där
blommorna lätt kan skadas av frost.

Krusbär vill gärna ha något högre pH-vär-
de än andra bärbuskar, ca 7,O. Ar det lägre
bör man kalka.

Alla bärbuskar kan tillföras litet extra nä-
ring när de har börjat växa; grovkompost eller
täckbark för att bevara fuktigheten och kvali-
teten i jorden. Tillför gärna kalium, i form avt
ex adularia, som är ett kaliumrikt stenmjö|,
eller träaska. Var försiktig med att ge mycket
kväve. Det kan gynna krusbärsmjöldagg och
andra svampsjukdomar. Ar jorden lätt kan
den behöva mullberikas med kompostjord
eller väl förmultnad stallgödsel.

Är jorden bördig behöver buskarna inle
gödslas särskilt ofta. Växer de dåligt och bil-
dar få skott kan de däremot behöva en extra
gödsling på våren med t ex hönsgödsel.

Plantering
Plantera alltid friska, kraftiga plantor. Köp
statskontrollerade, så kallade certifierade
plantor ti I I al la bär. De är garanterat vi rusfria.
Hallonplantor som är angripna av virus får
färre bär och svagare skott, ofta med oregel-
bundet gulflammiga blad. Sådana plantor
bör bytas ut.

Plantera nya jordgubbar ungefär vart fjär-
de år eller förnya successivt någon rad varje
år med egna revor.

Plantera inte för dyupt (se skiss) och plan-
tera i jord som är fri från rotogräs. Plantav-
stånd 30 40 cm.

Plantera hallon i jord som är fri från roto-
gräs. Täck marken med bark eller flis för att
kväva och slippa fröogräs. Täckningen håller
kvar fukten och jämnar ut jordtemperaturen.

Hallon planteras antingen som uppväxta
rotskott eller som rotsticklingar, dvs rotbitar

med knoppanlag. Plantera med 
,l,5-2 

m rad-
avstånd och 50-70 cm mellan plantorna.

Björnbär mår bäst av att planteras i söder-
Iäge eftersom bären mognar sent, ända in i

oktober, och behöver mycket sol. Björnbär
är mest lämpat för de sydligare delarna av
vårt land, där de också växer vilt. Vissa sorter
kan klara sig till zon lll i ett bra läge.

Krusbär, svarta och röda vinbär grönskar
alla tidigt och bör därför planteras på hösten
eller tidigt på våren med 1 ,5 2 m avstånd åt
alla håll.

Cödsla före planteringen med väl förmult-
nad kompost eller väl förmultnad stallgödsel.

Beskär samtidigt om buskarna planteras
på våren. Vänta till våren med att beskära
buskar som planteras på hösten. Korta av
grenarna till ca 20 cm. Behåll 4-5 kraftiga
skott och ta helt bort de svaga. Krukodlade
buskar, som har dragits upp i kruka kan man
plantera när som helst. De behöver inte be-
skäras alls vid planteringen.

Välskötta, friska buskar behöver inte bytas
ut förrän efter 

.l 
5-20 år.

Skötsel, beskärning
Håll jordgubbar rena och friska genom .rlt
täcka j orden i Iandet med halm, gräsklipp,
flis, bark eller tidningar. Ett alternativ är att
täcka jorden med svart plast före plantering.
Sätt sedan ner plantorna genom ett så litet
hålsom möjligt.
o Plocka bort revor på plantorna, utom de
som ska bli nya plantor. Revorna tar kraft från
moderplantan.

. Ta bort ogräs, hacka eller skyffla ytligt ef-
tersom jordgubbsplantan har ett grunt rot-
system som lätt skadas.
. Vattna om det är torrt, helst tidigt på mor-
gonen, när bären ska mogna.
o KIipp av blasten efter skörd om du ha pro-
blem med sjukdomar på plantorna.

Ta bort gamla skott på hallon (känns igen
på sin gråvita bark) så fort som möjligt efter
skörden. Clesa ur bland de nya skotten och
lämna kvar högt 7 skott per planta eller
12 1 5 skott per meter.
o En häck med hösthallon klipps helt ner ef-
ter skörd.
. Vattna om det är torrt och varmt när bären
mognar så blir de större. Vattna på jorden,
inte på plantorna.

De f lesta hallonsorter behöver någon
form av stöd. Vanligast är att fästa linor vid
ändstolpar med tvärslåar. En avancerad
metod är att fästa fjolårsskotten vid linor
och låta årsskotten växa upp mellan. Enk-
last är att placera stolpar i var ända med li-
nor mellan som i princip klämmer ihop
plantorna.

Toppa hallonplantorna om skotten blir så

höga att det är svårt att nå att plocka.
Spaljera björnbärsplantorna mot en

vägg, plank eller liknande för att underlätta
skörden, eller låt plantorna få breda ut sig
över ett stenröse eller berg, som de gör i na-
tu ren.

Att sära på tvåårsskott (som ger skörd) och
nya årsskott underlättar beskärningen på
hösten.

Skydda plantorna över vintern genom att
lägga ner rankorna (årsskotten). Täck med
halm, löv ris eller liknande.

På krusbär och vinbär tar man bort ned-
liggande och gamla grenar. Skär ända ner
och lämna inga stubbar, som lätt angrips av
sjukdomar. Cynna grenar som strävar efter
attväxa uppåt. Senhöstellervårvinter är bäs-
ta tiden för beskärning.

I norra Sverige är det bättre att beskära på
våren. Beskärning ger en kraftig buske med
större bär. En gles buske minskar också ris-
ken för sjukdomar. lngen beskärning alls gör
buskarna risiga och bären små.

Svarta vinbär gallras varje år. Röda, vita
vinbär och krusbär behöver inte beskäras
lika ofta. Svarta vinbär tål att beskäras krafti-
gare (upptill .l/3 

av busken) än röda, som Ber
bär även från buskens äldre partier.

Förökning
Från jordgubbsplantor är det Iätt att ta egna
revor för att få nya plantor. Låt revan rota sig
i landet, gräv sedan upp den och plantera
om. Man kan också ta revan när bara rotan-
lagen syns och sticka den i en kruka eller en
särskild plantbädd där den får rota sig tills
det är dags för utplantering.

Det är mycket lätt att föröka vinbär med
sticklingareller genom nedläggning. Svårare
är det att föröka krusbär. Säkrast är att göra
det med avläggare. Lägg grenar mot marken
på våren och håll dem kvar med en klyka.
Från knopparna utvecklas rötter och rot-
skott. De täcks med ca 10 cm jord när de är
ca 1 5 cm långa. Skär av de rotade skotten
från moderplantan på hösten. Beskär och
plantera. Man kan också ta örtartade stick-
Iingar på sommaren, sätta i krukor med
sandblandad jord, täcka med plast eller fi-
berduk och låta dem stå skyddat utomhus
över vintern.


