Sveriges trädgårdsmästare

Lyckas med

Blåbär
Vi är kunniga trädgårdsfackhandlare över hela landet som samverkar i BoGrönt – kedjan där alla är lika olika. Vi säljer växter och
tillbehör av bästa kvalitet anpassade för våra olika geografiska
områden och vi har alla genuin kunskap och intresse för växter
för hem och trädgård.

Green Garden					
I samarbete mellan BoGrönt och motsvarande organisationer i
Danmark och Norge har vi tagit fram en serie utvalda kvalitetsprodukter för trädgården, som vi varmt rekommenderar.

www.bogront.se

Bygg ett blåbärsland
Jätteblåbär är jättegott och smultron är jättegott. Tillsammans
är de utsökta!
De är dessutom mycket dekorativa, blåbär med sitt blanka
gröna bladverk och sprakande höstfärger, smultron med sin
späda grönska och vita blomning. Här visar vi hur man samodlar
dem enkelt, praktiskt och dekorativt.
Det här blåbärslandet byggs av torvblock och en torvmullsblandning. Man är då oberoende av underlaget. Landet kan
byggas direkt på gräsmattan eller varför inte utnyttja en hörna
där jorden är alldeles för dålig för att odla? Enda kravet är att
läget är soligt och i lä.
Både blåbär och smultron trivs i sur jord - jorden ska ha lågt pH.
Blåbären växer mer på höjden och smultronen breder ut sig
under och mellan blåbärsbuskarna. Ganska snabbt är hela ytan
täckt. Landets form och storlek kan varieras efter tycke och smak.
Smultron
Jätteblåbär

4. Till sist myllas rhododendrongödsel ner enligt anvisning på
förpackningen eller ett par tre nävar hönsgödsel per kvm.
5. Vattna ordentligt tills torven är genomfuktad och känns
som en gröt.
6. Plantera. Sätt blåbären i mitten med 0,6 - 1 m mellanrum.
Smultronen sätter du med 20 cm mellanrum, längs kanterna
och mellan blåbärsbuskarna.
7. Vattna lite till runt plantorna. Klart!

Exempel på höga sorter:
De blir mellan 1-1,8 m höga, växsättet är upprätt. Skörden ligger
på drygt 5kg per planta. Bären skördas i omgångar under flera
veckor. Sorterna är uppräknade efter ungefärlig mogningstid.
• Reka - ca 1,2 m. Tidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora bär
med söt aromatisk smak. Mycket hög skörd. Zon 1-3(4). 		
Bör beskäras kraftigt varje vår för att skörden ej ska gå ner.

Befintlig rabatt:

• Patriot - ca 1,5 m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli.
Stora mörkblå söta bär. Hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.

Blanda upp den befintliga jorden med rhododendronjord eller
en blandning av naturtorv och barkmull, ca 50 cm djupt och
brett per planta.

• Northland - ca 1,2 m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av
juli. Medelstora mörkblå bär med vilblåbärssmak. Hög skörd.
Zon 1-4. Självfertil.

Skötsel:

• Duke - ca 1m. Medeltidig, börjar mogna i slutet av juli. Stora
goda bär som bör plockas fullt mogna. Hög skörd. Zon 1-4.

Jorden får inte torka ut, jätteblåbären vill ha jämn fuktighet.
Gödsla en gång varje vår och en gång på försommaren med
rhododendrongödsel. För att få vackra buskar som ger bra med
bär beskär man efter 3-4 år kontinuerligt de äldsta grenarna
längst ner vid marken.

Jätteblåbär
Indelas i halvhöga och höga sorter. Bären är blå på utsidan och har
vitt smakligt ”fruktkött”. Några sorter är självfertila - behövs bara
1 planta för att ge bär - men det är lämpligt att plantera minst 2
olika sorter för att få bästa möjliga fruktsättning. Välj också olika
sorter för att få bär under så lång tid som möjligt. Beroende på sort
kan de ge mellan 1,5 till drygt 5 kg per buske. Sorter finns som är
härdiga upp till zon 5 (6).

• Berkeley - ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i augusti. Mycket stora
söta bär. Medelhög skörd. Zon 1-2.
• Bluecrop - ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i mitten av augusti.
Mycket stora bär med söt mild smak. Hög skörd. Zon 1- 3(4).
Självfertil.
• Goldtraube - ca 1,5 m. Sen, börjar mogna i mitten av aug. Stora,
mycket goda bär i aug. Låg skörd. En sort för finsmakare, men
inte för odlare, som önskar hög skörd. Zon 1-4. Självfertil.

Exempel på halvhöga sorter:

Torv
Torvblock

Jord:
2/3 ogödslad, okalkad torv. 1/3 rhododendronjord, barkmull eller
okalkad lövkompost. Grundgödsling med rhododendrongödsel
eller hönsgödsel.

Gör så här:
1. Bygg själva ramen av torvblock. Man behöver inte gräva
upp gräsmattan. Med en vanlig såg justeras blockens kanter
så att de passar ihop.
2. Två rader block på höjden är lagom. För att ”muren” ska hålla
ihop körs spetsade (med sekatör) bambukäppar på snedden
genom torvblocken.
3. Sprätta upp torvsäckarna och luckra upp torven. Blanda i
rhododendronjord, barkmull eller lövkompost.

De blir mellan 0,5 och 0,8 m höga och växtsättet är utbrett.
Skörden ligger på 1,5-3,5 kg/planta. Bären skördas i omgångar
under flera veckor. Sorterna är uppräknade efter ungefärlig
mogningstid
• Putte E - ca 0,6 m. Tidig, börjar mogna i slutet av juli. Ljusblå
medelstora bär, 3 ggr så stora som vilda blåbär med söt aromatiska smak. Medelhög till hög skörd. Zon 1-5.
• Emil E - ca 0,8 m. Tidig, börjar mogna i slutet juli. Små-medelstora
blå bär 2 ggr så stora som vilda blåbär med smak som påminner
om vilda blåbär. Medelhög skörd. Zon 1-5.
• Oscar - ca 1m. Sen, börjar mogna i aug. Ljusblå medelstora
bär, ca 3 ggr så stora som vilda blåbär. Smaken påminner om
vilda blåbär. Medelhög till hög skörd. Zon 1-5(6).
• Northblue - ca 0,6 m. Sen, börjar mogna i aug. Medelstora
blådaggiga aromatiska bär, 2,5 till 3,5 ggr så stora som vilda blå
bär. Hög skörd. Zon 1-5. Självfertil.

Blåbärsbusken får en härlig sprakande höstfärg.

