
  

 

  

  
Hent vitaminer i haven 

7 gode råd om bærbuske 

  
 

 

Bærbuskene i haven giver os en mængde vitaminer hen 

over sæsonen – og så er de fleste af buskene endda lette 

at have med at gøre. 

Vælg den rigtige plads i haven, gerne en plads med lys, 

luft og lidt læ. Bær kan dyrkes i enhver have med succes. 

Er der en plet med sol, lidt læ og en rimelig jord, kan det 

ikke gå galt. Plant stikkelsbær, ribs, jostabær, surbær 

(Aronia) og solbær sammen med de blomstrende buske. 

Tyttebær, tranebær og blåbær skal stå i surbundsbedet 

sammen med Rhododendron. Brombær, stikkelsbærkiwi 
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og vinplanter op af garagevæggen og hyld, hassel og ikke 

mindst havtorn, bag i haven. 

Bare én busk og du er på vej til sunde vitaminer fra egen 

have. 

 

Lidt læ kan de fleste bærbuske godt lide. Læ giver bedre 

vækst, samt godt flyvevejr for de insekter der skal bestøve 

blomsterne. 

Sollys er vigtigt for både vækst, og kvalitet. Sukkerindhold, 

smag og farven i bær øges med sollyset. Dog trives både 

hyld, brombær, blåbær og tyttebær fint i halvskygge. 

De fleste frugtbuske ynder en rimeligt veldrænet jord. Om 

jorden er sandet eller leret, er ikke så afgørende, 

sandjorden kræver blot lidt vanding i tørre perioder. 

Bærbuske har generelt behov for godt med vand fra 

blomstring til løvfald. Men kan man nøjes med lidt færre og 

mindre bær, klare buskene sig i normale somre fint uden 
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tilførsel af vand. 

 

Giv gerne buskene lidt kompost eller Naturgødning, det er 

godt for væksten. Giv ikke store mængder af 

kunstgødning, giver du for meget kvælstof giver giver du 

bærbusken større problemer med svampesygdomme. 

Giv et lag på 1 til 2 cm Naturgødning eller kompost i en 

omkreds på ca. 75 cm om busken. På sandjord kan man 

med fordel give et lidt tykkere lag, f.eks. 3 til 4 cm. 

Ukrudt bør holdes væk under frugtbuske. Mange tror, at 

buske og træer er stærke nok til at klare konkurrencen med 

ukrudt og græs, men sådan er det ikke. Græs og ukrudt 

tæt på buskene hæmmer væksten betydeligt, samtidigt 

med at det også kan give problemer med mus og 

mosegrise. 

Ukrudt kan også holdes væk ved at lægge ukrudtsdug, flis 
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og/eller bark rundt om busken 

  

 

De bærbuske Planteshop.dk har i shoppen, er alle af 

de bedste sorter på markedet. Det vil sige de sorter der 

giver flest og mest velsmagende bær, men som samtidigt 

er de sorter, der er mest modstandsdygtige over for 

skadedyr og svampe. 

En smule beskæring hæver udbyttet meget på de lidt 

ældre bærbuske. Beskæring bruges også for at holde 

buskene unge. Afskær enkelte af de største grene ved 

jorden, så der kommer lys og luft ind bærbusken. Det er 

nemmest i juni - august måned, hvor man kan se, hvor tæt 

busken faktisk er med blade på. 
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Husk at plukke og nedfryse bær af alle afskygninger til 

vinterens desserter og kompotter. 

God arbejdslyst. 

  

  

Med venlig hilsen 

Søren Isøe Klærke 

Shopansvarlig 

Planteshop.dk 
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Du modtager dette nyhedsbrev, da du har tidligere 

har tilmeldt dig via vores shop 
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