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Skötselråd, Amerikanska jätteblåbär 

Information: Grattis! Du har just köpt en blåbärsbuske, Vaccinium Corymbosum. Jätteblåbär 

är en buske som blir mellan 1–2,0 meter hög beroende på sort. Blåbärsplantan trivs där 

jorden är sur och har ett pH mellan 4 och 5. De högväxande blåbären finns i en mängd olika 

sorter och smaker, där alla sorter har olika tillväxtsätt och egenskaper.  

Plantering: Börja med att gräva en grop, som skall vara 50 cm bred och 40 cm djup. Desto 

mer du gräver desto bättre är det. I gropen vattnar du sedan upp ordentligt och lägger där efter 

i torv eller bark. Torven eller barken skall vara ogödslade, om möjligheten finns kan du 

också eller enbart använda dig utav rhododendronjord. I torven planterar du sedan din 

blåbärsbuske så att överkanten av rotklumpen kommer i samma höjd som torvens ovandel. 

Om du vill kan du lägga på flis eller bark ovanpå torven för att på så sätt lättare hålla borta 

ogräset. Skall du plantera flera buskar är det mest optimalt att gräva ett dike på 50 cm brett 

och 40 cm djupt och sedan fylla upp med torv och plantera buskarna där i. Buskarna skall 

planteras i nord- sydlig riktning för att solljuset skall träffa alla blåbär. Ett bra 

planteringsavstånd mellan buskarna är 1 meter, vill du kunna gå runt busken skall du använd 

minst 2 meter i plantavstånd. 

Bevattning: Bevattning bör göras om jorden börjar bli torr. Blåbär är känsliga för uttorkning 

men tål heller inte att det står vatten i gropen. Torven har en förmåga att ta upp mycket vatten, 

så planterar du i torv bör du vattna på bra mycket mer än vad du tror. Ett tips är att efter du 

har grävt gropen, fylla den med vatten och sedan i med torven. Efter detta skall du vattna igen 

innan plantering och efter plantering vattnar du ytterligare en gång till. 

Gödsling: Gödsla kan du göra om du vill och då kan du använda dig utav Ammoniumsulfat 

(som du fick med på Blåbärsgården) eller köpa rhododendrongödsel. Gödsling skall ske en 

gång om året, och detta i början av maj när knopparna slår ut, och då fördelar du ca en 

matsked ammoniumsulfat runt busken. OBS Gödsling får ej ske efter midsommar! 

Klippning: Klippning görs innan knoppsprickning på våren eller efter bladfall på hösten. 

Klipp bort döda och torra grenar samt de grenar som går längst med marken. Grenar som inte 

ger bär eller är gamla (ca 10 år) bör klippas bort för att föryngra busken. 

Frost: Skulle frosten komma när busken har blommor bör du täcka busken med ett lakan eller 

liknande över natten för att förhindra att blommorna fryser. 

Lycka till ! 

 


