Høst bær i din have

Hvis du har forskellige bær i haven, så kan der sagtens være bær du kan høste i efteråret. Det er fantastisk

Storfrugtet eller amerikansk blåbær er et bær, der i de seneste år er blevet populært og buskene med de populære bæ

•

At du altid skal plante mindst 2 sorter blåbær af hensyn til bestøvningen.

•

At blåbær skal plantes i surbundsjord, eksempelvis i rhododendron bedet

•

At blåbær buskene i april blomstrer med hvide eller svagt rosa klokkeformede blomster

•

At blåbær buskene i efteråret får flammende røde og gule nuancer

Bær er jo skønne, når de plukkes og spises lige fra busken – og du ved med sikkerhed, at der ikke er
anvendt sprøjtemidler og lignende. Har du mange bær i haven, kan du desuden bruge de skønne bær til
bagværk, desserter og smoothies. Og kan du ikke nå at bruge dem friske fra haven, så kan du jo altid
fylde fryseren og nyde smagen af ”sommer” fra egen produktion i løbet af vinteren.

Planteshop's Favoritter
Har du plads til flere bærbuske i haven, se læs om vores favoritter lige her, måske kan de blive dine favoritter:

Blåbær Goldtraube
Et stort, dugget blåsort blåbær vokser på blåbær 'Goldtraube'. Bærene modner i juli/ august måned. Med
blåbær i haven kan du bage velsmagende tærter eller lave vitaminrige smoothies.

Brombær Thornless Evergreen
Brombær er jo bare skønne, men ikke altid en fornøjelse at plukke, hvis de gror som et tornefyldt krat.
Thornless er som navnet antyder en tornfri brombær og er blevet mere kendt de seneste år. Brombær fra
Thornless Evergreen er desuden mellemstort og fast med en god smag. Og vidste du at brombær fint kan
gro på et espalier i haven?

Hindbær Autumn Bliss
Velsmagende efterårssort, hvor bærrene modner i september. Bærrene er store og mørkerøde og planten
bærer frugt på nye års skud, så den kan klippes ned om vinteren. Hindbær 'Autumn Bliss' er en sort, der
er ret modstandsdygtig overfor sygdomme.

