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Fleiri skýrslur finnast á netinu til dæmis: Nytjaplöntur á Íslandi 2014
http://www.lbhi.is/sites/default/files/gogn/vidhengi/nytjaplontur_2014.pdf

Heilbrigði berjarunna á Íslandi.
Er eitthvað sem verulega plagar okkur þar?
Að mínu mati ekkert sérstakt fyrr en núna allra síðustu árin þegar
meðalhitinn hækkaði!
Við höfum fengið tvennt sem dregur verulega úr uppskeru og
Truflar vöxt hjá Ribes ættkvíslinni:
- Rifsþéla eða rifsvespa (Nematus ribesii) !
- Alls konar rifs-blaðsveppir !

-Rifsþéla eða rifsvespa (Nematus ribesii)
Er ótrúlega duglegt átvagl
frá miðju sumri og fram á
haust!
Fuglarnir eru ekki ennþá
nógu duglegir að halda þeim
í skefjum!
Vantar náttúrulegan óvin.
Mynd Arnar Óskarssonar, Selfossi.

Mín reynsla:
1. Stikilsberjablöð eru tekin fyrst
2. Síðan sólberjablöð
3. Síðast rauðrifsblöð
þegar tegundirnar standa hlið við hlið.

Við algjöra “blaðhreinsun”
verður uppskeruminnkun næsta ár.
Blómbrum næsta árs eru færri
og þróttminni!
Algjör “blaðhreinsun” leiðir þó til
þess að berin á stikilsberjum þroskast
jafnar, öll á sama tíma (he he!).

BLAÐSVEPPIR á RIBES – berjarunnum
Síðustu ár hefur borið meira og meira á þessu eftir því sem maður
prófar fleiri rifsyrki og í hlýnandi loftslagi.
Hvað er í gangi hér?

29. Ágúst 2008

10. Ágúst 2010

Margt kemur til greina þegar blaðsveppir eru annars vegar:
(nöfnin þýddi ég beint úr norskunni)

-Sólberjamjöldögg eða amerískur stikilsberjadrepur
(Podosphaera mors-uvae)
-Berjarunnablaðfallssveppur (Drepanopeziza ribis (Gloeosporidiella ribis))
-Berjarunnablaðblettasveppur (Mycosphaerella ribis (Septoria ribis))
-Filtryðsveppur (Cronartium ribicola, þarf fimmnála furur sem
millihýsill, en notar þó ekki tegundirnar Pinus sibirica og
Pinus cembra sem millihýsla. Þessi sveppur er tæpast til hér ennþá.
-Stararyðsveppur (Puccinia caricina, starir eru millihýsill).
-Víðiryð (Melampsora spp. , víðir er millihýsill).
-Rifsryð (Puccinia ribis).
Ofangreindir blaðsveppir leggjast misþungt á rifs, sólber og stikilsber.
Sólberjayrkin eru ennþá tiltölulega laus við þá hjá mér.
Stikilsberjayrkin fá ennþá bara pínulitlar brúnar doppur í blöðin.
En rifsyrkin eru mikið plöguð, þau hvítu þó meira en þau rauðu.

Mig skortir reynslu til að finna út hvað af ofangreindu veldur
þessum mikla “blaðbruna” sem kemur á berjarunnana öðru
hvoru, eiginlega í vaxandi mæli, en þó minnst kalda
rigningasumarið 2013.
Innflutningur á berjarunnum er greinilega “bjarnargreiði”!
Góða upplýsingar um sjúkdóma og skordýr á berjarunnum má
finna í eftirfarandi norska pdf skjali á netinu:
Plantevern og plantehelse i økologisk frukt og bær / Bioforsk
FOKUS 3 (7) (myndir, greining og vistvænar varnaraðgerðir)
http://www.agropub.no/asset/3804/1/3804_1.pdf

Allir garðplöntuframleiðendur, 20 alls, gáfu mér upplýsingar um
Hvað hver og einn framleiðir og/eða selur af eftirfarandi:

- Rauðrifs
- Hvítrifs
- Sólber
- Stikilsber
- Hindber
- Amall
- Hélurifs
- Blárifs
- Hafþyrnir
- Logalauf
- Bláber
- Kann ég þeim bestu þakkir fyrir svörin.

RAUÐRIFS.
‘Röd Hollandsk’, eldgamalt yrki.
Hefur verið til hér alveg frá því fyrir
1900.
Uppskerumikið, berin í súrara lagi.

‘Jonkheer Van Tetz’, einnig eldgamalt yrki.
En lítið ræktað hér fyrr en síðustu 30 ár.
Uppskerumikið og þroskast um viku fyrr
en Röd Hollandsk, og berin ljúffengari,
minna súr.

Aðrar rauðrifssortir komu fram í könnun minni hjá framleiðendum.
En reynslan af þeim er mjög skammt á veg komin.
Nefndar voru sortirnar:
‘Rolan’ – innflutt frá Hollandi.
(Alta) – sennilega af villtum runna á Altasvæðinu í Norður-Noregi.
Ný yrki frá Finnlandi: ‘Katri’ og ‘Rödluvan’ 2014. Óreynd.
Nýtt bleik rauðrifs frá Finnlandi “rosa vinbär” 2014. Óreynt.
Það tekur að minnsta kosti fimm ár frá gróðursetningu við
kjöraðstæður að fá nokkurn veginn traustvekjandi upplýsingar um
hvort berjarunni gefi góða uppskeru við okkar aðstæður.
Á 5 árum koma einhverjir “flöskuhálsar” í veðrinu sem......
“Öll meðmæli áður en þessu fimm ára tímabili er lokið eru marklaus”
Svo ég vitni í sjálfan mig!
Þetta á við um flest allt runnkennt sem við viljum prófa hér.

Hvítrifs.
Nokkur innflutt yrki fást hér.
Veit ekki ennþá hvert þeirra er langbest.
Allar gefa ber og þroska þau í lok ágúst
hjá mér.
Mig grunar að sumar sortir beri fleiri nöfn
en ekki auðvelt að finna út úr því á vefnum.
Öll yrkin gefa einhver ber á hverju ári.

‘Hvid Hollandsk = ‘Witte Hollandsk’
‘Weisse Göteburger’ = ‘Weisse von Jüteborg’
‘Weisse Parel’
Nýtt yrki frá Danmörku ‘Weisse Versailler’ 2014. Óreynt.
Nýtt yrki frá Finnlandi ‘Valkoinen Suomalainen’ 2014. Óreynt.

Hvít sólberjayrki (grængul).
‘Vertii’ - 6 ára reynsla komin af því.
Uppskera ekki mikil, þroskast í ágúst.
Berin mjög bragðgóð.
‘Hvid solbær’ – danskt að uppruna.
Lifir og gefur einhver ber, en ekki mikið.
‘Vertii’
Ný yrki frá Finnlandi eru ‘Venny’ og ‘Vilma’ komu 2014. Óreynd.

Sólber (svört)
Einhver ósköp af sólberjayrkjum hafa verið prófuð hér síðustu 40 ár.
Titania, Goliat, Storklasig, Sunderbyn II, Öjebyn, Melalahti,
Nikkala IX, Jänkisjärvi, Hildur, Ola, Hedda, Dóra, Polar, Kristine,
Finnskogens Druva, Mikael, Morti og einhverjar gamlar nafnlausar
Sortir sem þroskast seint, eru ennþá til í gömlum görðum.
Í sólberjatilraunum á Hvanneyri, Korpu og Möðruvöllum hefur
þegar komið í ljós að rússnesku sortirnar geta lítið hér.
Á næstu síðum geri ég tilraun til að raða sólberjayrkjunum sem
ég þekki vel og hef reynt mörg þeirra í meira en 20 ár. Þær
sem ég er öruggastur með koma fyrst og svo koll af kolli.

Með árunum hefur yrkið
‘Sunderbyn II’ skorað betur
og betur og 2014 langhæst.
Runninn er núna
8 ára og uppskeran í ár var
6 kg af honum einum.
Myndirnar eru 5 ára gamlar.
Berin eru bragðgóð
og meðalstór.
Vaxtarlag gott, upprétt, en
sligast af mikilli uppskeru.

‘Melalahti’ er langalgengust
í framleiðslu og sölu.
Yrkið er uppskerumikið að
jafnaði og með stífar, uppréttar
greinar. Berin bragðgóð, en
betri í matvinnslu alls konar.
Uppskera 4 kg af einum runna 2014.

Yrkið ‘Storklasig’ kemur næst í röðinni hjá mér, en ég á hvorki
mynd af því né viktaði ég uppskeruna af því í ár.
Framleiðsluplönturnar eru gjarnan með mikið af berjum á þriðja
ári. Í Ræktunarstöðinni Rvk. er yrkið talið með þeim bestu.

‘Nikkala IX’ þótti mér lengi bragðbest, en ekki í ár! Uppskeran
góð, en vaxtarlaga runnans afleitt. Leggst út eins og skriðull runni
smám saman og því erfitt að klippa í gott form!!

‘Jänkisjärvi’ er oftast með
fyrstu þroskuðu berin hjá
mér fyrir lok júlí.
Kalla ég þau dessertberin,
enda bragðgóð.
Uppskeran er misjöfn,
stundum mikil.
Við tínslu eru berin dálítið
gjörn á að springa.
Greinar eru stífar, uppréttar.

‘Öjebyn’ frá Svíþjóð.
Ræktuð hér í a.m.k. 50 ár.
Bragðgóð, meðalstór ber,
Þroskast í ágúst.
Greinar fyrst uppréttar, en vilja
leggjast heldur auðveldlega.
Nokkuð uppskerumikil.
Má segja að Melalahti hafi
leyst Öjebyn af.
en fáar sólberjasortir ilma eins
sterkt og vel og Öjebyn.
Í þurrlendari jarðvegi og minna
frjósömum haldast greinar
uppréttari, en uppskeran minnkar.

‘Morti’ frá Finnlandi.

Bæði yrkin eru með stífar
uppréttar greinar og hávaxin.
Uppskera ósköp klén fram að
þessu, þroskast ójafnt í byrjun
september.

‘Titania’ frá Svíþjóð.

‘Ola’ og ‘Hildur’ frá Finnlandi. Komin 4 ára reynsla á þau hjá
mér. Stíft uppréttir runnar. En berin alltaf smá fram að þessu.
‘Hedda’ hjá mér er komin of stutt reynsla á hana.

‘Polar’ einum framleiðanda finnst hún standa sig vel, þroskast
í ágúst. Yrkið kom aftur í sumar frá Finnlandi til garðyrkjufélaga.
‘Kristine’ Stór ber í löngum klösum á fallegum runna í garði
Sæmundar á Hellu, en hef ekki reynslu af yrkinu sjálfur.
‘Goliath’ er til hjá tveimur framleiðendum og fær góð meðmæli.
Það þroskast um mánaðarmótin ágúst/september.

‘Finnskogans Druva’ frá Svíþjóð, til hjá einum framleiðanda.
“Dóra” hjá einum framleiðanda.
Af fræi frá Garðyrkjufélagi Íslands.
“Réttarhóll” er fræplanta fundin vilt að Réttarhóli. Stendur sig
vel og gefur góða uppskeru.
‘Mikael’ nýtt yrki frá Finnlandi 2014. Óreynt.

Stikilsber.
‘Hinnomäki Keltainen’ - gul, uppskerumikil, oft fyrir lok ágúst.
Minna súr ber en hjá hinum yrkjunum.
Runninn er lágur, frekar fíngerður.

Stikilsber.
‘Lepaan Punainen’ (oft skrifað ranglega ‘Hinnomäki Punainen’)
Dökk- eða brúnrauð ber, þroskast oft fyrir lok ágúst.

Stikilsber.
‘Langagerði’ Stærri runni en ofangreind og berin ljósrauðari.
Mjög uppskerumikil og þroskast einnig oft fyrir lok ágúst.

Mér hefur ekki tekist að greina hvaða útlenda yrki þetta er.

Stikilsber.
NB! Fyrstu 10 árin í Nátthaga þroskuðust stikilsberin ekki fyrr
en eftir miðjan september og oft sluppu þau ekki fyrir horn í
snemmbúnum næturfrostum!!
En síðustu 12 árin hafa berin verið fullþroskuð fyrir lok ágúst,
nema sumarið 2013 (kalt rigningasumar).
Önnur yrki:
Einn framleiðandi nefnir “bláa” stikilsberjasort. ?
‘Black Velvet’ hjá Sæmundi á Hellu er hár runni, sem þroskar
bragðgóð svört stikilsber í byrjun september.
‘K.F.Packalen’ er til frá gamalli tíð, en virðist ekki eftirsótt
Berin gul til gulgræn.

‘Houghton’ flutt inn frá Finnlandi 2014, er ekki alveg óreynt.
Kristinn Guðsteinsson átti það (sjá Garðyrkjuritið 1971).

Öll blöð uppétin af rifsþélu í ágúst 2012.

Hindber.
Ýmis yrki komin:

Mikið úrval af hindberjayrkjum frekar
nýtilkomið og vantar allan samanburð
á þeim. Á mínum 5 yrkjum þroskuðust
berin fyrir lok ágúst 2014.
Vantar 5 ár reynslutíma í viðbót!

‘Ottawa’
‘Maurin Makea’
‘Borgund’
‘Vene’
‘Muskoka’
------------------‘Veten’
‘Glen Ample’
‘Autumn Bliss’
‘Preussen’
‘Gamla Akureyri’
“Villt frá Héraði”
“Villt frá hálendi
Þrændalaga.

Hlíðaramall.
Amelanchier alnifolia – Hlíðaramall gefur gómsæt ber, sem
þarf að tína í mörgum áföngum, þroskast ójafnt, seinnipart júlí til
loka ágústs.
1. Af góðum móðurrunnum, 3-4 metra háum og breiðum á Selfossi
eru ræktaðar fræplöntur í nokkrum gróðrarstöðvum.
2. Í tveimur stöðvum. Fræplöntur af runna frá Skagway (Ó.V.H.)
3. Í tveimur stöðvum. Fræplöntur af runna í Laugardal, Rvk.
4. Nokkrar stöðvar. Fræplöntur af aðkeyptu fræi frá Noregi,
“frökilde” Alvdal. Þrífst vel og gefur góð ber.
5. Ein stöð er með Amelanchier canadensis af fræi frá Sheffield
fræfyrirtækinu. Stutt reynsla komin á þær plöntur.

Af þessu úrvali má sjá að vel er hægt að leggja í leit að besta
efniviðnum með góðum samanburðartilraunum.

Amelanchier alnifolia – Hlíðaramall við Norðurbæ á Selfossi.
Ný útlend yrki hafa verið flutt inn undanfarin ár, en þau hafa litlu
skilað í blómgun og uppskeru, að minnst kosti miðað við íslenska
runnann á þessum myndum.
Þessi yrki eru komin: ‘Northline’ ‘Smokey’ ‘Thiessen’ ‘Martin’
Þau eru úrval í löndum með stöðugra vetrarveðri! Frekar vorviðkvæm hér.

Amelanchier florida í einni stöð er til og reynist uppskerumikið!
Syn. A. alnifolia ssp. florida og syn. A. alnifolia var. semiintegrifolia

Hlíðaramall
“frökilde” Alvdal.
Myndir frá Auði Jónsd.
<=Hér sem klipptur runni.

Hélurifs – Ribes laxiflorum.
Þrjú yrki: (einnig óskilgreindar fræplöntur).
‘Lukka’ – fær bragðbestu berin, þroskast um miðjan júlí.
Grófgreinóttari en hin yrkin og “flækist” upp í 70 cm hæð.
Blöð jafnbreið og löng, með djúpar skerðingar milli flipa.
‘Rökkva’ – er næstum því eingöngu með karlblóm. Lítil
berjamyndun. En mjög blómrík og falleg í blóma.
Blöð eru breiðari en löng, ekki djúpar skerðingar milli flipa.
Yrkið virðist langbest þekjandi runninn.
´PÓN’ – kom 1994 frá Suðaustur-Alaska. Mikil berjauppskera,
þroskast ögn seinna en hjá Lukku og súrari. Blaðgerð eins og hjá
Lukku, en ögn minni, og blöðin “krumpuð” á taugamótum aðalæða.

‘Lukka’

‘PÓN’

<=‘Rökkva’=>

Blárifs – Ribes bracteosum

Yrkin ‘Perla’ og ‘Skrúður’ bæði uppskerugóð. Get ekki gert upp á
milli þeirra! Perla frá 1985 og Skrúður frá Dýrafirði/Múlakoti.

Hafþyrnir – Hippophae rhamnoides
Flestar stöðvar eru með óskilgreindar plöntur þar sem kynið
er óþekkt.
Fáeinar stöðvar eru með karlplöntur og kvenplöntur.
Og nokkrar stöðvar eru alls ekki með hafþyrni.

Eftirfarandi yrki hafa verið flutt inn allra síðustu ár:
‘Leikora’ ‘Pollumix’ ‘Botnia Gullklimp’ ‘Tarmo’ ‘Tytti’
‘Julia’ og fleiri.
Hér er mikil samanburðarvinna eftir.
Af fyrri innflutningi á efnivið frá Álandseyjum 1991-93
og þeim örfáu árum sem komin eru á finnskum efnivið,
get ég sagt að þær plöntur eru á vetur setjandi, en berjamyndun,
berjaþroski og uppskerumagn eru algjörlega óskrifað blað.
Reykvískar kvenplöntur mynda stundum mikið af berjum,
en eru þau góð og velþroskuð? Hef ekki kynnst þeim sjálfur.

Hafþyrnir.
Karlblóm.

Karlbrum

Kvenblóm.

Karlgrein - Kvengrein

Hafþyrnir í sandi og hrauni
Við Þorlákshöfn.
Mynd frá Samson B.H.
Ég gróðursetti í tvö þriggja
raða belti sumarið 1993.
Efniviður frá Álandseyjum.
Hafþyrnir í Grasagarði Reykjavíkur.

Logalauf – Aronia (melanocarpa x prunifolia).
- Logalauf er svo sannarlega “logalauf” eftir nógu hlý sumur.
- Berjauppskera virðist að mestu vera óskrifað blað ennþá.
- Ýmsar sögur ganga um þrif, blómgun og berjamyndun! Sölumennska?
- Ýmislegt verið flutt inn, en oft hefur það lent í miklu haustkali.
- Yrki sem eru stundum til í fáeinum stöðvum:
-Viking – finnskt úrvalsyrki úr fræplöntum af “frökilde” Moskva.
-Hugin – sænskt E-plant úrval. Smágerðari runnar, haustkólu illa.
-Moskva – nokkuð jafnar plöntur upp af fræi í Noregi, valið sem
frökilde ‘Moskva’ með E-plant stimpli.
-Aron – danskt úrval, til hér og hefur bæði fengið haustkal og
sloppið við haustkal.

Aronia ‘Viking’=>
Útlend mynd.
Hef ekki séð
þroskuð ber
hérlendis.
En þið?

<=Logalauf í haustlit, Aronia ‘Aron’.
Ræktunarstöð Reykjavíkur.
Mynd frá Auði Jónsdóttur.

Vantar staðlaðar samanburðartilraunir fyrir Aronia hér. Tískuplanta?

Bláber.

‘Alvar’

‘Chippewa’

‘North Blue’

‘Aino’

Fleiri yrki komin:
‘North Sky’
‘North Country’
‘Nordland’
‘Goldtraube 71’
‘Sine’
‘Jersey’
‘Polaris’
‘Chandler’
‘Patriot’

Bláber.
-Vá hvað við erum bjartsýn!
-Hér hefur lítið gengið að fá ber utandyra. Þau detta af ef einhver....
-Þurfa vel unnin, húmusríkan, súran jarðveg.
-Þurfa heitara sumar. Öll þróuð í löndum með heitara sumar.
-Og umfram allt, þurfa stöðugan vetur!!
Þau geta lifnað snemma (jan./febr.) og þola frostin eftir það, en
gerir það þeim gott?
Eftir fáein ár úti við á skjólgóðum stað og pH 5,5-6,0
engin ber, lítill vöxtur, runnar hafa minnkað með árunum.
Ég veit ég er ekki fullkominn ræktandi sko.  “En fyrr má nú....”
Ég ráðlegg fólki að færa bláberjarunnana inn í köld gróðurhús,
vanda sig vel við jarðvegsundirbúning , gefa súrt virkandi áburð
og halda rakastiginu jöfnu.

Einn berjarunninn gleymdist.
Ribes x nidigrolaria ‘Jostaberry’
syn. Ribes x culverwellii ‘Jostaberry’
Jóstaber er blendingur sólberja x stikilsberja.
Stikilsberja- og sólberjabragð í sama berinu.
Runninn er þyrnalaus.
Jóstaber er harðgert hérna, blómstrar en heldur fá ber myndast.
Berin þroskast í lok ágúst og byrjun september, blásvört til svört.

---------------------------------------------------------------------------Þakka áheyrnina.

