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Hortblue Poppins (Vaccinium corymbosum) 
Planten er særlig egnet til haver og til dyrkning i krukker, da dens vækst er kompakt og har en max. højde på 

1,60 m. 

Der høstes bær fra begyndelsen august og over en lang periode. Bærrene er medium store, sprøde og søde. 

Bluecrop (Vaccinium corymbosum) 
Bluecrop har gennem de sidste 40 år været 'kongen' inden for blåbær dyrkning. 

Planten bliver op til 2 m høj. Den får runde, blåsorte, store, syrlige og velsmagende bær fra midten af august til 

slutningen af september. 

Duke (Vaccinium corymbosum) 
Duke er en sort, der giver en tidlig høst, - fra slutningen af juli 

Planten bliver op til 1,8 m høj. Den får store, lyseblå og lidt ovale bær, med en rigtig god og aromatisk smag. 

Chandler (Vaccinium corymbosum) 
Chandler er den foretrukne plante til private haver, med en højde på max. 1,5 m. Den er samtidig kendt for at 

producere de største blåbær, der kan blive op til 2,5 cm i diameter. Der kan høstes fra august og til sent i 

september. 

Generelt 
Historie: 

Blåbærsorter til dyrkning i haver, benævnes ofte ’storfrugtede amerikanske højbuskede blåbær’, fordi der i 

staten New Jersey i 1908-10 udvalgtes nogle sorter fra den vilde blåbær Vaccinium corymbosum, Disse blev 

krydset med andre arter, og de bedste blev formeret vegetativt (ved stiklinger) og tilbudt til salg. Formålet med 

krydsningen var få frembragt nogle store frugter, som kom op på tre til fem gram, hvor de oprindelige vilde 

(også danske vilde blåbær) kun har en vægt på ca. et gram pr. bær. Ligeledes var målet at opnå 

modstandsdygtighed mod sygdomme, især svampesygdomme. 

Plantevejledning: 

Blåbær er en surbundsplante, der har det bedst med en surhedsgrad (pH-værdi) i jorden omkring 4,5. Det 

opnås lettest ved at plantet blåbærrene i sphagnumholdig jord. Udgrav i et spadestiksdybde ½*½ m, fyld op 

med sphagnum og gerne så bedet hæves 10 cm over jorden. Med en greb løsnes jordbunden, som blandes med 

sphagnummen. Ved at hævet bedet over jorden sikres, at de øverste rødder ikke rådner (af mangel på ilt). For 

at beskytte mod fordampning kan overfladen af bedet dækkes med barkflis. 

Pleje: 

Selv kortvarig udtørring kan have negative følger, derfor er det en forudsætning for dyrkning at der kan vandes 

i tørre perioder. 

Jævn gødningstilførsel sidst i marts, midt i maj og sidst juni med en blandingsgødning (endelige ikke kalk, da den 

modvirke surheden i jorden). 

Gode læforhold samt en solrig plads er en forudsætning for, at planterne vil vokse tilfredsstillende og med et 

godt udbytte. Der bør ikke kultiveres i bedet, da de i jordoverfladen liggende rødder kan tage skade, - så 

renholdelse foregår ved håndlugning. 

 


