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Havens sunde bær
Der bør altid være bærbuske i haven. Buske med solbær og ribs, så børnene kan få
sig en sund snack, når de holder pause fra
cirkusspringene i trampolinen eller Ronaldo-driblingerne med fodbolden. Bærsætningen er så stor, at der også er nok bær til
saft, gelé og marmelade.

Vigtigt med bær
til hele året
Selvforsyningsgraden fortsatte i efterkrigstiden, og derfor var det ganske naturligt at både ribs og solbær blev plantet
sammen med æble- og pærertræer samt
kirsebær- og blommetræer. De solide og
rigtbærende bærbuske kunne nemt fylde
fryseren og syltekrukkerne, så familien

TIPS

Er dine ribs- og solbærbuske mere
end tre år gamle, så kan du med fordel tynde ud i de ældste grene. Fjern
dem helt ved basis i busken. Beskæringstidspunktet er forår inden løvspring, og du må aldrig fjerne mere
end 1/3 af buskens fulde størrelse

kunne forsøde den lange vinter med dejlige
selvdyrkede bær. Der blev kogt saft, lavet
gelé og marmelade, og poser med friske
bær blev frosset til senere brug.

Ribs er ikke bare ribs
Ribs modnes over en lang periode, og de
flotte skinnende røde bær er altid en lille smule sure. Den syrlige smag synes
at være ok for de fleste børn, så lad dem
endelig forsynes sig. Jo længere bærrene
sidder på busken, jo sødere bliver de. Mange fugle fornøjer sig af de dejlige bær,
så ofte er det nødvendigt at kaste et
net over buskene for at have dem i
fred. En anden løsning er at plante
hvide ribs. De er ikke så tydelige
og smagen er mindst lige så god,
som den de røde ribs har.

Solbær i flere udformninger
I dit havecenter vil du blive mødt
med flere forskellige sorter af solbær. Den mest almindelige og kend-

Kommer du i tanke om barndommens sødmefyldte stikkelsbær fra buske, som man
ikke kunne undgå at stikke sig
på? Vidste du, at de samme
dejlige stikkelsbær i dag dannes på buske, der er helt fri
for, eller næsten fri for torne?

te sort ’Titania’ er bestemt god, men de
nyere sorter laver langt større og flottere
bær på buske, der er lige så sunde og rigtbærende. De nyere sorter er forædlet til de
professionelle solbæravlere, som både efterspørger et højt udbytte,
smag og god aroma.

