Ekologisk odling av Saskatoonbär
Sammanställd av Kirsten Jensen, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län, 2004, reviderat oktober 2005.
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Vad är saskatoon?
Saskatoonbär kallas även för trädblåbär eller blåbärsmispel och är en form av häggmispel
(Amelanchier alnifolia), men har inte den vanliga häggmispelns beskhet i bären. Buskarna
växer naturligt på prärien i norra USA och Kanada, vars indianstammar i hundratals år
använt bären som delikatess, vitamin- och mineraltillskott och som naturläkemedel.
Saskatoonbär har odlats i mindre skala i Österbotten i Finland i 10 år och har där klarat sig
utan några växtskyddsproblem (utom fåglar och ogräs). Grödan bör därför vara väl
anpassad till ekologisk odling. Den ser också ut att trivas under de relativt kyliga, fast ljusa
förhållanden i Skandinavien. Eftersom den både till utseende och smak påminner om de i
Nordskandinavien allmänt kända och uppskattade blåbären (dock med viss inblandning av
svart vinbärsarom) borde saskatoon kunna bli en intressant och lönsam ny gröda även i
Sverige. Inte minst för industrin i takt med att skogsblåbären minskar i mängd.
I gårdsstödet räknas saskatoon som en s.k. ”permanent gröda” och ger inte odlaren rätt att
ta ut gårdsstöd. Även om saskatoon botaniskt sett är ett bär finns grödan tyvärr inte med på
den lista över bärgrödor, som berättigar odlaren att häva gårdsstöd för den odlade yta, inte
heller med särskilt tillstånd för grönsaker, bär eller matpotatis
I det nuvarande miljöstödet för ekologisk odling (t.o.m. 2006) räknas saskatoon som ”övrig
gröda”, INTE som en frukt- och bärgröda. Saskatoon ger därför enbart 2200 kr/ha, inte
samma höga bidrag som de mer kända frukt- och bärgrödorna. Stödet betalas ut enbart om
man skördar på fältet och skörden ställs till marknadens förfogande, dvs. säljs som
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livsmedel i färsk eller förädlad tillstånd. Eventuellt kan dock saskatoon år 2006 komma
med på listan över grödor med högt stöd eller – mer troligt - i det nya
miljöstödsprogrammet 2007-2012 om det blir någon omfattande yrkesodling av grödan.

Plantering
Saskatoon finns inte bland de frukt- och bärarter, som man kan få högt eko-stöd för (t.o.m.
2006), och det finns därför inte heller något minimiantal per ha.
Naturligt blir saskatoonbuskarna (”blåbärsträd”) mycket stora, 3-5 m höga och lika breda. I
odling försöker man hålla den i plockbar höjd, dvs. max 1,80 m höga. Oftast försöker man
hålla bredden på buskarna på 1,5-2 m. Dvs. att ett radavstånd på 4-6 m och ett plantavstånd
på 1-1,5 m är lämpligt. För maskinskörd bör man dock plantera tätare så att plantorna
växer som en häck, 0,5-1 m mellan buskarna och minst 4,5 m radavstånd är vanligt. Då
tillåts buskarna maximalt bli 1,6-1,7 m höga, ev. upp till 1,8 m om man använder en
vinbärströska ombyggd för aronia eller nypon eller – om möjligt - en skördemaskin för
buskblåbär (amerikanska blåbär), som är den vanligaste typen av skördemaskin för
saskatoon i Nordamerika.
I syd- och Mellansverige ger det mest ljus att plantera i någorlunda nord-sydlig riktning.
Viktigast är dock att raderna inte minskar avrinningen av vatten från fältet. Lämpligast är
att plantera på våren före knoppsprickning. Det betyder, att plantorna transporteras i
vinterformen vilket minskar risken för att få ullöss med på rötterna.
Saskatoonbuskar går att stamma upp som fruktträd, men är då ganska vindkänsliga. Bättre
är i så fall att ympa saskatoonkvistar på stammar av vanlig rönn (Sorbus aucuparia) eller
prakthäggmispel (Amelanchier lamarckii). Det kan vara en idé, om man samtidigt odlar
frukt och vill utnyttja samma maskiner till båda grödorna. Ympning används också i de
fall, då man inte önskar rotskott, som saskatoonbuskar är bra på att bilda. Då bör man
använda prakthäggmispel som grundstam, även vanlig rönn sätter gärna rotskott. Från zon
IV och uppåt bör man vara försiktig med ympning eller åtminstone välja en härdig klon av
rönn.
Plantera helst i sol, eller i värsta fall i halvskugga. Radavståndet bör vara anpassat efter
buskhöjden så att raderna inte skuggar för varandra. Naturligtvis bör radavståndet också
anpassas efter gårdens gräsklippare samt efter en eventuell skördemaskin.
OBS! Saskatoonbuskars växtsätt första året efter plantering påminner om hallon: Lite topp,
medan rotsystemet utvecklas kraftigt. Toppväxten kommer i regel först år 2. Det finns
alltså ingen anledning till panik därför att man nästan inte får nya skott under
planteringsåret!

Pollinering
Saskatoonbär är nästan alltid självfertila, även vid blandning av olika sorter i raden är
fröna nästan alltid sortäkta. Det betyder dock inte att de är självpollinerande! Det behövs
insekter för att pollinera blommorna, dvs. goda förhållanden för bin och humlor under
blomningen.
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Bin brukar vara ganska glada i saskatoonblommor, som framförallt är en bra nektarväxt.
Med tanke på det vanligtvis kalla svenska vårvädret är det säkert en bra idé att sätta ut bin
eller humlor i odlingen under blomningen. Ca. 5 bikupor eller 3-4 trippelbon av humlor/ha
bör räcka, enligt kanadensiska rekommendationer.
Vissa sorter (särskilt bland de äldre sorterna) är självsterila, de måste planteras i blandning
med andra sorter, helst med max 10-12 självsterila sorter i följd. Bin och humlor följer i
regel raderna och har slut på pollen efter just 10-15 buskar. Northline och Smoky, som är
de vanligaste sorterna i yrkesodling är självfertila och behöver inga pollineringssorter. Det
gäller även de andra ”stora” sorterna Martin och Honeywood, medan Thiessen helst skall
planteras ihop med en annan sort. På självsterila sorter kan man självklart inte räkna med
sortstabila fröplantor.

Jord
Saskatoon är mycket närings- och vattenkrävande, så en mull- och lerhaltig jord är bästa
jordtypen för odling. Även tyngre lera går bra, men det är viktigt att den är djupluckrdt
inför planteringen. Jorden måste också vara väldränerad och det är viktigt att vattnet kan
rinna av året om, även om saskatoonbuskarna har viss tolerans för tillfälligt vattensjuk
mark.
Lättare jord går också bra, men då bör man kunna bevattna och gödsla både tidigt vår och
under första delen av sommaren för att undvika urlakning, som det annars finns risk för vid
én stor giva. Rotsystemet på saskatoonbuskar är stort, rikt förgrenad och rel. djupt och bra
på att hindra jorderosion.
pH-värdet bör ligga mellan 5,5 och 7,5, dvs. att saskatoon är ganska tolerant vad angår pHvärdet i jorden. Idealet är dock ca. 6,5.

Gödselbehov
Saskatoon är en ”hungrig” växt med rel. höga krav på näringstillgången. Från kanadensiskt
håll anges ett kvävebehov på 80-110 kg kväve/ha, i Sverige bör vi kanske vara lite
försiktigare, 50-80 kg/ha, ev. ännu mindre på mullrik jord. I Kanada avvaktar man i regel
med gödslingen tills blomningen är över, men där gödslar man med lättlöslig
handelsgödsel. När man använder långsamt omsättbart ekologisk gödsel bör första givan
säkert ges före blomning, så att näringen hinner bli tillgänglig i tid. Vid användning av
lättare omsättbar ekologisk gödsel (ex. pelleterad hönsgödsel, gräs/klöverklipp, urin eller
vinass) bör man dela kvävegivan i två, en strax före blomning, en vid begynnande
kartbildning. Kvävegödsling efter skörd bör undvikas av hänsyn till avmognaden och
risken för urlakning under vintern.
I Kanada är det vanligt att tillföra ca. 50 kg fosfor per ha, vilket torde vara mer än rikligt
på en svensk, fosforrik jord. Om all kväve ges i form av stallgödsel torde fosforinnehållet i
den räcka väl för plantorna. Utom på fosforfattig jord är det säkert klokt att välja de
fosforfattiga typerna av hönsgödsel, annars kan man förstöra miljön för plantornas
mykorrhizasvampar som hjälper dem att ta upp vatten och näring.
I Kanada gödslas inte med kalium, men där odlas saskatoon i regel på naturligt kaliumrika
jordar. Med tanke på bärens höga innehåll av kalium och en svensk genomsnittsjords låga
innehåll torde årlig gödsel vara en bra idé. Gissningsvis är kaliumbehovet minst lika stort
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som kvävebehovet. Djupströbädd, urin och vinass är alla kaliumrika gödseltyper. I EUekologisk odling kan man dessutom vid behov få tillstånd att gödsla med kaliumsulfat.
Med tanke på bärens höga innehåll av magnesium bör man säkert också tillföra detta ämne.
Det kan ske i form av antingen Kieserit eller (vid kalkbehov) i form av dolomitkalk. 60100 kg kieserit eller 150-200 kg dolomitkalk per ha per år torde täcka buskarnas behov
utan att inverka negativt på pH-värdet i jorden. I EU-ekologisk odling kan man vid
dokumenterat brist få tillstånd att gödsla även med magnesiumberikad kaliumsulfat.
Även mikronäringsämnen som mangan, järn och koppar kan behöva tillföras, åtminstone
om man odlar på lätt jord eller jord med högt pH-värde. Även långvariga torrperioder kan
binda mikronäringsämnen hårt i jorden, särskilt mangan. Ifall man kan påvisa brist kan
man få tillstånd att gödsla riktad med enskilda mikronäringsämnen, efter ansökan till
KRAV eller länsstyrelsen. I KRAV-odling krävs inte längre förhandsprövning för att få
gödsla med mangan, förutsatt att man dokumenterar användningen, i EU-ekologisk odling
krävs fortfarande förhandsprövning även för mangan. Utan förhandsprövning får man
använda de KRAV-märkta bladgödselmedlen, t.ex. Allgrow, BycoBact, Biofit, BioRika
eller Maxicrop och andra helt växtbaserade flytande gödselmedel. Alla innehåller relativt
höga halter av mikronäringsämnen.

Bevattning
Vattenbehovet i en saskatoonodling anges från kanadensiskt håll till 15-25 mm/vecka, ev.
mer om det är mycket varmt, torrt och blåsigt. Vid odling på lerig mark är bevattning
knappast nödvändig under västsvenska förhållanden, åtminstone inte när buskarna
etablerat sig. På östsidan av Sverige, där långa torkperioder under försommaren och
sommaren är vanligare är det säkert klokt att kunna bevattna.
Det första året efter plantering samt på sandjord är bevattningsmöjlighet dock alltid en
fördel. Eftersom saskatoon är en prärieväxt (alltså från den rel. torra klimatzon som kallas
grässtäpp) har saskatoonbuskar en naturlig tolerans for uttorkning och ett mycket kraftigt
och djupgående rotsystem. Extrem och långvarig torka minskar dock skörden och
bärstorleken kännbart, liksom det även kan få bären att drösa.
Regn eller bevattning strax före mognad kan få bären på vissa sorter att spricka, särskilt
om det varit torrt under en längre period innan. Det gäller dock inte i nämnvärd grad de
vanliga sorterna i yrkesodling, Northline, Smoky, Martin och Honewood.

Frost
En del sorter har varit testade i Österbotten och där varit fullt härdiga, vilket de flesta av de
sorter, som används i Kanada och de kallare delstaterna i USA troligtvis också är.
Saskatoonbuskar blommar tidigt, så blomfrost kan vara ett problem i Syd- och
Mellansverige även om det inte varit det i Österbotten (där är blomfrost ovanligt även i
andra grödor). Odling på slutning, gärna mot en sjö minskar risken, allt för brant slutning
kan dock försvåra maskinskörd. Saskatoon bör inte sättas i dalgångar eller andra kylfällor.
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I och med att prisbilden är osäker är det inte säkert att det är ekonomi i att skaffa
frostskyddsbevattning till saskatoonodlingen.

Lä
Buskarna är härdiga och ganska vindtoleranta, men bör av hänsyn till risken för
frosttorkning av grenarna inte stå på de allra mest vindpinade ställen. Av hänsyn till de
pollinerande insekterna bör det vara rimligt lä i odlingen under blomningen. Om man välja
att odla uppstammade eller ympade saskatoon-träd bör träden antingen bindas upp eller
odlas i lä.

Beskärning
Vid plantering kan det vara en fördel att toppa plantorna i ca. 25-30 cm höjd, åtminstone
om man fått dåligt grenade plantor eller plantor med för hög förgrening (övertunga grenar).
Det kostar 1 års skörd, men ger bättre och fler grenar. Mindre arbetskrävande är dock att
vänta på de rotskott som nästan alltid börjar visa sig året efter planteringen.
Saskatoonbuskar beskärs ungefär som vinbärsbuskar, dvs. att man varje år tar bort alla
skadade och nerhängande grenar samt grenar, som skarvar på varandra. Plus en del av de
äldre grenarna. Busken bör vara helt ”förnyad” på 5-6 år, så 15-25% av de äldsta grenarna
bör tas bort varje år, primärt grenar från den inre delen av busken, för att få den luftig och
lättorkad. För att rationalisera beskärningen kan man med röjsåg ta bort 25% av busken
varje år, så är den föryngrat på 4 år. Bästa beskärningstid är strax före knoppsprickning.
Det är viktigt inte att beskära, när det är risk för kraftig frost. Första beskärning behöver i
regel först göras när buskarna blivit 6-8 år gamla.
I de stora odlingarna i Nordamerika är det vanligare att hugga ner hela busken efter 12-15
år, gödsla och mulla stubbarna och acceptera skördenergången under de närmaste 3-4 åren
till dess att de nya skotten växt till sig.

Skörd
Första riktiga skörden kan man i regel ta på 4-årsplantor, full skörd uppnår man efter 6-8
år. Ett smakprov kan tas ut redan år 3, dock inte mer än 5-10 klasar per planta. I Kanada
räknar man med en genomsnittsskörd på 3-5 ton/ha, medan en toppskörd ligger på gott 10
ton/ha (den vanliga planteringstätheten i Kanada är 2750 buskar/ha). Dessa odlingar
bevattnas inte och ligger i regel i sommartorra områden. I gengäld är frost under
blomningen ovanligt.
Handskörd är det vanligaste till färskvarumarknaden. Bären mognar på de flesta sorter
ganska jämnt över hela busken samtidigt, så att man kan plocka alla på en gång. Bären
skall plockas när de byter färg från rosa till mörkt rödviolett, för direktförsäljning kan man
dock invänta den svartröda färgen.
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Huruvida svenskarna vill ha enbart bären eller föredrar dem på de dekorativa små klasarna
bör testas. Bären sitter i klasar som kan påminna om små vindruvsklasar, så till t.ex. ost
och desserter, dvs. inom hotell och restaurangbranschen, finns det säkert en marknad för
bär i klasar. Vid handplockning kan man räkna med en skördeprestation motsvarande
sötkörsbär, dvs. 60-100 kg/person och arbetsdag.
Till industri kan man använda antingen bärplockare, vibrator (som i havtorn) eller förlängd
vinbärströskare (typ aronia- eller nypontröskare, vilket har använts i Finland) eller
blåbärströskare (vilket är vanligast i industriodlingarna i USA och Kanada), i
uppstammade eller ympade odlingar kan troligtvis körsbärströskare användas om man kan
acceptera en del grenskador. Med maskinburna skakare är kapaciteten 4-20 ton/dag. I
mindre odlingar med industriproduktion skulle man kunna använda en vanlig bärplockare
eller ett skakapparat av samma typ, som man kan använda till havtorn (100 kg/timme eller
mer per två personer). Man kan också själv göra sig ett skakapparat t.ex. av en vanlig
elektrisk sticksåg, som förses med gripklo i stället för sågklinga.
Första skörd kan tas när buskarna är 3-4 år gamla, flest bär kommer på 2- och 3 år gamla
skott. Däremot bär inte saskatoonbuskar skörd på årsskotten. På en buske kan man i
Finland få 6-10 l bär, vilket motsvarar 3,5-6 kg/buske. I Kanada ligger skördarna på 3-10
t/ha vilket motsvarar de finska uppgifterna ganska väl. Mognaden startar i början av juli i
British Columbia, från mitten av juli i finska Österbotten. Det torde motsvara en
skördestart någon vecka in i juli i zon III i Sverige, i början av juli i zon I.
Det verkar vara mycket viktigt att bären kyls ner strax efter skörd, ett försök i Kanada
visade, att produkter gjorda på bär, som täcktes med is så snart de var skördade hade bättre
hållbarhet och smak än bär som kylts ner först ett par timmar efter skörd. De kylda bären
gav ändå mycket bättre smak i de förädlade produkterna än bär som inte kylbehandlats alls.

Användning
Utseendet på bären påminner mycket om amerikanska blåbär, dvs. svart-blådaggig yta med
delar av blombägaren kvar. Inuti påminner bären mer om vilda blåbär, dvs. med rött
fruktkött. Även smaken påminner om blåbär, mer skogsblåbär än amerikanska blåbär, ofta
med viss inblandning av svart vinbärsarom.
Bären har högt innehåll av antocyaner, fenoler och flavanoider (antioxidanter), järn,
kalcium, magnesium, kalium, mangan och koppar. 100 g saskatoonbär innehåller 22 % av
rekommenderad daglig dos av järn, 34 % av mangandosen, 11 % av kalciumdosen och 7%
av koppardosen.
Innehållet av både C- och pro-A-vitamin är högt. Vid beredning ger saskatoonbär samma
djupröda färg som blåbär och har ungefär samma användningsområden: Saft, sylt,
marmelad, gelé, vin… Intressant är att saskatoonbär inte innehåller bensoat, ett ämne som
försvårar jäsningen av blåbär, saskatoonvin är därför vanligt i Nordamerika. Mer syrliga
sorter som t.ex. Northline kan även användas till kompott eller rörda bär till kött och
fiskrätter på samma vis som tranbär och lingon. Även som smak- och färggivare i färs och
korv kan saskatoon användas. Saskatoonbär kan också torkas och användas som russin.
Bladen kan användas i örtte.
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I indiansk tradition används de mogna bären mot magont och maginfluensa, lever- och
lungproblem, samt mot kraftig blödning i samband med barnafödande. Krossade, omogna
bär används mot diarré. Avkok på innerbarken på grenarna används mot öron- och
ögoninfektioner och snöblindhet. Innerbarken på rötterna används mot dysenteri,
förkylning, mot smärtfull menstruation och mot blödning under graviditet.
Veden är hård och tjockare grenar kan användas till svarvning. Unga grenar används som
styvare vid flätning av korgar ungefär som salix och vide. Saskatoonbuskar kan även
användas som prydnadsbuskar, de får vackra vita blomklasar på våren, blåsvarta bär på
sommaren och vackert orangerött löv på hösten.

Marknaden
Saskatoonbär är f.n. totalt okänt i Sverige och övriga sydskandinaviska länder. I Finland
börjar plantskolarna känna av ett ökad intresse för buskarna, åtminstone hos föregångsmän
inom trädgårdsodlingen. I Nordamerika däremot är saskatoon betydligt mer känd än t.ex.
svarta vinbär. Där motsvarar priset vid självplock det på hallon, dvs. ca. 35-45 kr/kg.
På grund av likheten med de redan kända och uppskattade trädgårdsblåbären borde det
vara relativt lätt att komma in på marknaden, åtminstone i storstäderna. Pga. de fortfarande
billiga skogsblåbären kommer industrimarknaden troligtvis t.v. att vara begränsat till
småskalig tillverkning av delikatessprodukter, även om storindustier som t.ex. Vallö Saft
visat visst intresse för saskatoon.
I Kanada används saskatoon även för att ge smak och färg åt kötträtter, pölsa och korv,
samt i bröd, dels för färgens och smakens skull, dels för att bevara fukten i brödet bättre.
Presskakan från pressning av saskatoonsaft borde i likhet med presskaka från äpple och
havtorn kunna torkas och malas till mjöl, avsedd för bakverk och panering.
Till industri kan man kanske försiktigvis räkna med samma priser som på vilda blåbär, dvs.
15-16 kr/kg för icke-ekologiska bär, 22-25 kr/kg för ekobär. Kanske högre, om de första
saskatoonodlare lyckas göra saskatoonprodukter till statusvaror.
Kanske det också kan skapas intresse för styckfrysta bär, marknaden för styckfrysta
trädgårdsblåbär är långtifrån mättad. En småländsk blåbärsodlare får 75 kg/kg för
blandade, styckfrysta ekologiska trädgårdsblåbär, som säljs till konditorier och
restauranger. Pga. likheten skulle man lika väl kunna använda storfruktiga saskatoonbär.
På marknader kan man ibland köpa torkade blåbär eller lingon. Priset ligger på 25 kr per
ca. 100 bär, dvs. ett kilopris på 150-200 kr för de färska bären minus torkkostnaden.
I Kanada ligger priset för plockade, färska bär för försäljning på marknader på
motsvarande 37-50 kr/kg. I gårdsbutik ligger priset för plockade bär i 4 l korgar på 28,5035,50 kr/kg och för självplock på 19-21,50 kr/kg (saskatoonbär vägar ca 600 g/l). Detta
gäller konventionellt odlade bär och 2004 års priser. Det är dock viktigt att komma ihåg,
att i Kanada känner konsumenterna redan till vad saskatoonbär är och kan användas till.
Som kuriosum kan nämnas att det är vilda saskatoonkloner (vars bär mognar ojämnt och
därför varierar i färg från grön, över gulgrön, rosa och rödviolett till svart samtidigt), som
stått modell för Walt Disneys ”bombibär”, de magiska mångfärgade bären som får
”bombibjörnarna” att studsa och människor att få övermänskliga krafter. Kan vara ett
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argument för att locka barn att äta bären… Det kostar dock många pengar i licens att få
tillstång att marknadsföring med Disneyfigurer.

Ogräsbekämpning
Saskatoonbuskar har pga. sin kraftiga växt och täta lövverk ganska bra konkurrensförmåga
mot ogräs när buskarna väl kommit över etableringsfasen. Högt, kraftigt växande gräs bör
dock undvikas, särskilt under och i buskarna på vintern, där det ger skydd för möss och
sork. Vid maskinskörd kan särskilt korgblommiga arter som tistel, baldersbrå och
kamomill ställa till problem genom att vissna blomkorgar hamnar i skörden.
Insådd av klöver i stället för gräs i gångarna minskar konkurrensen mellan buskar och
bottenvegetation, det ger goda förhållanden för nyttodjuren och ger dessutom kväve åt de
näringskrävande saskatoonbuskarna.
Etablering av buskarna på en plastlist med billig jordgubbsplast kan vara ett bra sätt att
minska utgifterna för ogräsbekämpning under etableringsåren. I Kanada har plast gett
mycket fin tillväxt i plantorna under hela kulturtiden. Detta förutsätter frånvaron av sorkar
och möss eller åtgärder mot dessa skadedjur. Om det finns ekonomi i att sätta
saskatoonbuskarna på mer hållbar plast som mypex eller agryl är pga. den osäkra
prisbilden omöjligt att bedöma.
Billigaste alternativet till marktäckning är säkert fingerhjul av samma typ som utvecklats
för rosodling. Vid körning tillräckligt ofta (ca. 1 gång i veckan om jordytan är fuktig och
temperaturen över 12-15°C, ca 1 gång i månaden vid torrt väder) kastas så mycket jord in i
raderna att groende fröogräs täcks över och dör. Fingerhjulen är relativt prisvärda jämfört
med t.ex. sidoställda fräsar (egentligen avsedda för fruktodling), runt 5000-7500 kr
beroende av hur mycket extra utrustning man vill ha med, att jämföra med minst 45000 kr
för en sidoställd fräs.

Växtskydd
De medel som nämns i avsnittet är sådana som 2005 finns på marknaden och får användas
i ekologisk odling. Reglerna och sortiment ändras dock från år till år, så kontrollera alltid
vad som är tillåtet innan behandling sker.
I Nordamerika har saskatoonbuskarna växt i tusentals år, och en del skadegörare har lärt
sig leva på buskarna. Eftersom saskatoon inte finns naturligt i Europa och den nära
släktingen häggmispel är ganska sällsynt kan vi säkert förvänta oss att få det rätt lätt med
hänsyn till växtskydd, åtminstone tills odlingarna blir så vanliga att de kan smitta ner
varandra med skadegörare. I Finland har saskatoonbuskar odlats i 10 år utan andra
växtskyddsproblem än ogräs och fåglar som äter upp bären.
Med ökad import av plantor ökar dock också risken att få med någon specialiserad
saskatoonskadegörare. Nedanstående lista skall därför främst uppfattas som en hjälp att
upptäcka skadegörare i tid, så att de kan bekämpas innan de hinner göra skada och –
förhoppningsvis – innan de etablerar sig för gott.
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Fåglar: Fåglar är lika förtjusta i saskatoonbär som i körsbär och äter dem gärna innan de
är riktigt mogna. Täckning med fågelnät är vanligt i utlandet, det skall i så fall vara nät av
”stickad” typ, där maskorna är elastiska, inte av ”stöpt” typ, som fåglarna fastnar i. Det är
dyrt, men ändå billigare än att förlora skörden.
Kråkfåglar, måsar och trutar brukar ha viss respekt för en död fågel av egen art upphängd i
odlingen (skyddsjakt måste begäras innan man får skjuta). Trastar däremot påverkas inte
av döda artfällor.
Det finns en rad olika fågelskrämmare, drakar i form av rovfåglar, gaskanoner, sirener,
flaggor, ballonger i olika former, silvergirlander o dyl. som ibland har effekt, ibland inte.
Mest effektiv verkar en elektrisk fågelskrämma med varningsläten från olika fågelarter
vara – dock inte vid alla tillfällen. För alla skrämselmetoder gäller, att är viktigt att de först
sätts in, när fåglarna blir ett problem och tas bort igen strax efter skörd, annars vänjer sig
fåglarna till ”skrämmaren”. Tyvärr vänjer sig fåglarna ofta snabbare än plockningen sker!
Då får man byta metod.

Vilt: Sorkar och möss kan göra allvarlig skada på bark och rötter. Plantera i sorknät (högst
1 x 0,7 cm stora hål) eller lägg krossade musselskal (alternativt bergskross med skarpa
kanter) i planteringshålen och runt rothalsarna. Uppstammade och ympade buskar bör
förses med gnagskydd. Sätt gärna upp en rovfågelpinne i odlingen och försök locka till
vesslor och småvesslor genom att etablera stenhögar på soliga ställen nära odlingen och –
om nödvändigt – genom att lägga ut kattmat på sorkhögarna.
Även rådjur, älgar och harar kan göra skada på saskatoonbuskar. Odlingar bör därför
stängslas eller åtminstone skyddas med blod eller blodmjöl, ultraljudskrämmare eller dyl.

Insekter: I Sverige borde det inte finnas så många av saskatoonbuskens naturliga
skadedjur, eftersom busken ju inte naturligt finns i vår flora. I Nordamerika angrips bladen
av rotlöss (samma som går på alm i Nordamerika), blommorna av stinkfly och de
outslagna knopparna av en rad fjärilslarver och skalbaggslarver. Det är okänd om våra
motsvarande arter har samma smak för saskatoonbuskar, i Österbotten har
saskatoonbuskarna hittills inte varit allvarligt angripna av skadedjur eller sjukdomar. Mot
ev. fjärilslarver finns möjligheten att använda Turex, såpa, olja eller fettsyror, och mot
andra oskyddade larverna samt bladlöss före inrullning i bladen fungerar samma medel
utom Turex.
I EU-ekologisk odling får man vid behov spruta med pyretrum, t.ex. pyretrum NA
Emulsion, enda pyretrummedlet, som finns i förpackningar för yrkesodling. Pyretrum är
relativt tufft mot nyttodjuren, och bör därför bara användas om andra metoder inte
fungerat.
(Minst) en skadegörare finns dock i Europa också:
Fruktbladstekel: Här är det larverna som gör skada genom att äta upp bladen. De kan dyka
upp när det är mycket varmt. Antingen finns de inte, eller också finns de i så stora
mängder, att alla blad kan ätas upp på mindre än en vecka. Larverna är gula med svart slem
och ser ut som små, mörka sniglar, som oftast finns på undersidan av bladen. Besprutning
med matolja och såpa (0,5% olja + 0,06% såpa), Biodux, Eradicoat, Vital eller BioBasiq
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fettsyrer (2-2,5%) kvälls- eller nattetid med en bra spruta med god täckning brukar
effektivt ta död på larverna i fruktodlingar. Men det gäller att hitta de första skeletterade
bladen snabbt innan larverna hinner äta upp alla blad i odlingen. I paniksituationer har
Pyretrum bra effekt mot stekellarverna.
Möjligen kan även rönnbärsmalen ta miste på saskatoon och rönnbär. Det skulle betyda
gnagskador av larverna i karten. I Finland, där saskatoon och äppelodlingar finns nära
varandra har rönnbärsmalen dock aldrig gett sig på saskatoonbuskarna, enbart på äpplena.
Ifall rönnbärsmalen ändå skulle ställa till problem i Sverige kan besprutning med olja/såpa
eller insektsåpa under tiden mellan äggläggning och kläckning lösa problemet. När det är
aktuellt att spruta kan man räkna sig fram till genom att mäta högsta och lägsta temperatur
under dygnet och samtidigt undersöka när rönnbärsmalen svärmar med hjälp av
feromonfällor.

Vid import av plantor från Nordamerika måste man vara uppmärksam på, att det inte finns
ullöss på rötterna. Dessa ullöss värdväxlar mellan alm (senhöst, vinter och vår) och
saskatoon (juni-bladfall). Vid import under vintervilan är risken för att få med ullöss därför
minst. Import från icke-EU-länder måste ske under den bladlösa perioden, annars måste
plantorna stå i karens under minst en växtsäsong. Ullössen angriper bara saskatoonplantor
under 4-5 år.

Sjukdomar som kan angripa saskatoon finns det flera av i Sverige. Flera av dessa är
dock sällsynta, eller gör ingen allvarlig skada på saskatoonbuskarna:
Päronpest: Saskatoonbär kan som andra mispelarter angripas av päronpest. Lyckligtvis är
inte denna sjukdom särskilt vanligt i Sverige, och saskatoon ingen bra värdväxt för
sjukdomen. Bakterierna trivs bäst under mycket varma somrar, men kan då döda hela
odlingar. De tidiga symptomen är att skottspetsarna och bladen på dem blir mörka och
mjuka och skotten kröker sig. Ibland kommer det ut mjölkvita droppar på skotten (särskilt i
fuktig luft). Besprutning med stenmjölet Mycosin har i tyska försök motverkat sjukdomen i
päronodlingar, men är en dyr lösning. Håll långt avstånd till andra värdväxter: Äpple,
päron, hagtorn, oxel, rosenkvitten. OBS! Vid misstanke om angrepp skall närmaste
Växtinspektion kontaktas.

Frukträdskräfta: Denna sjukdom, som är vanlig på fruktträd, kan även angripa
saskatoonbär. Första symptomet är röta och insjunken bark runt såret, ofta med
koncentriska ringar av mer eller mindre uppsprucken bark. Sådana kräftsår syns ofta på
stammen och äldre grenar.
Alternativt uppsvällda punkter med ljus bark med blåsor runt den angripna punkten, då
ofta runt hela grenen, som därför dör över angreppspunkten. Detta är vanligt på årsskott
och på stammen vid systemisk infektion av unga träd och årsskott. Om man tar bort
barken syns svampen i form av mörkfärgade ledningssträngar. Sjukdomen spridds till stor
del med vattenstänk, så väl beskurna, luftiga buskar är viktigt för att förebygga angrepp.
Noggrann beskärning, så snart man ser angreppet är viktigaste åtgärden.
I fruktodling som odlas enligt EU:s regelverk får man numera bekämpa fruktträdskräfta
med släckt kalk. Tyvärr gäller inte detta för bärbuskar som saskatoon.
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Bladfläcksjuka: Det finns flera bladfläcksvampar som kan angripa bladen på saskatoon
och minska fotosyntesen och därmed skörden. Viktigaste åtgärderna mot dessa svampar är
1) Snabb nerbrytning av gamla blad: Lätt gödsling och sönderdelning på hösten eller
flamning på vintern (ej i plastlistodling). 2) Gles, välbeskuren odling där bladen snabbt
torkar upp efter regn. 3) Undvik ovanbevattning, som blöter ner bladverket. 4) Undvik
mycket blåsigt läge, där bladverket skadas av kraftiga vindar i samband med regn.
Det är även möjligt att förebyggande behandling med vattenglas (enbart KRAV-odling)
eller kurativ behandling med såpa/olja kan ha effekt vid allvarliga angrepp. I Finland har
inte bladfläcksjukdomar ställt till större bekymmer i saskatoon.

Svartfläcksjuka är en svamp, som ger mörka fläckar på blad och bär. Den förekommer
förutom på saskatoon även på hagtorn, häggmispel och prakthäggmispel, oxbär, päron och
äpple. Om man inte direkt blandar dessa arter i odlingen är risken för smitta liten. Genom
att se till att de nerfallna bladen bryts ner snabbt på hösten bör svampen inte ställa till
problem.

Gelérost/hagtornsrost: Finns på enbärsbuskar och hagtorn, men kan även leva på
saskatoon. Man bör därför inte ha enbär- och hagtornsbuskar nära saskatoonfältet.
Symptomen på saskatoon påminner mer om symptomen på hagtorn än på enbär:
Orangebruna fläckar på bladen, ofta är fläckarna förtjockade. I extremfall kan även
årsskott och bär angripas. Man kan motverka angrepp genom att säkra snabb nerbrytning
av gamla infekterade blad på hösten. Man kan sprutgödsla med 100-200 l vinass eller 1
ton/ha urin efter bladfall och vänta med sista gräsklippningen tills bladen ramlat av
buskarna.

Grendöd på poppel orsakas oftast av en svamp, som kan ge samma symptom på saskatoon.
Öppna, luftiga buskar, som snabbt torkar upp efter regn minskar dock problemet. Samt
naturligtvis att undvika poppel nära odlingen.

Mjöldagg: Kan angripa en del sorter på prärien i Nordamerika, troligtvis främst pga.
sommartorkan där. I det blötare Sverige är riskerna för angrepp betydligt mindre. Om det
skulle ske kan man använda matolja (0,3-0,5% olja +0,05% såpa) eller Zence eller
Reniderm (2,5%), för bekämpning. OBS! Spruta aldrig i sol, det kan ge brännskador. De
moderna sorterna Northline, Smoky, Martin och Honeywood är stort sett resistenta mot
mjöldagg, så även Thiessen.

Sorter
De flesta sorter i listan är äldre sorter och hemträdgårdssorter. De säljs dock fortfarande
och har därför också tagits med i listan. Modern yrkesodling domineras helt av sorterna
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Northline och Smoky, dock ofta med viss inslag av Martin, Honeywood och Thiessen, som
tillsammans med Smoky är de vanligaste sorterna för självplock.

Altaglow: Kraftigväxande, självsteril sort med vackra, lättskördade vita bär (altbinobär)
med jämn mognad. Smaken är som på alla albinosorter mild och söt. Klasarna täta, med 59 vita bär per klase, men bärens storlek varierar mycket från 16 mm i diameter och neråt.
Även totalskörden är rätt låg. Växtsättet är extremt kraftigt, men blir snabbt hängande så
sorten odlas mest för sitt prydnadsvärde. Kan eventuellt ha visst intresse som allergikerbär.

Bluff: Typisk industrisort med små bär (13 mm i diameter), som dock har den fördelen att
hålla smaken bra vid kokning, ha ett högt innehåll av färgämnen och få och små frön.
Bären sitter i täta klasar, 7-13 bär/klase. Växten är i starten upprätt, senare hängande, men
kan hållas upprätt med beskärning. Buskarna växer starkt-medelstarkt och verkar vara
ganska motståndskraftiga mot diverse bladsjukdomar. Buskarna bär fortfarande bra vid 50
års ålder. Sorten lär behöva döpas om, om den skall ha en chans på svenska
färskvarumarknaden!?

Buffalo: Uppges vara en av de sorter, som har bäst smak, med fin balans mellan syra och
socker. Bären är upp till 14 mm i diameter, lätt ovala, mörka, med 7-13 bär per klase.
Klasarna är relativt öppna. Buskarna är relativt svagväxande, med tendens till hängande
växt och har lång produktionstid, minst 70 år i norra USA.

Elisabeth=Pasture: Relativt svagväxande sort med stabil skörd av stora bär, 15 mm i
diameter. Dessa mognar samtidigt och har söt, god smak med fin arom. Upprätt till lätt
hängande växtsätt.

Forestburg: Hög och stabil skörd av stora (upp till 16 mm i diameter) mörkblåa bär med
stjälk, 7-11 tillsammans i täta klasar. Bären mognar nästan samtidigt och har mild, söt,
fruktaktig smak. Mognar i den senare ändan av sortskalan. Svagt-medelkraftigt växande
buskar med hängande växtsätt när de blir äldre. 40 år i produktion är inget problem för
sorten.

Honeywood: Senblommande sort som därför inte skadas så ofta av vårfrost. Även skörden
är sen, men stabil och hög, men mognaden kan var lite ojämn, så att maskinskörd
försvåras. Bären är mörkblå med kort stjälk, upp till 16 mm i diameter, lätt tillplattade och
med mycket hög halt av antocyaner. De sitter 9-15 st. ihop i täta klasar, som mognar
ganska jämnt. Smaken är kraftig. Buskarna är relativt svagväxande med tendens till
hängande växt. Motståndskraftig mot bladfläcksjuka. Har numera testats i Finland med bra
resultat och är mycket uppskattat i självplocksodlingar i Nordamerika.

Killarney: Uppges ge hög och stabil skörd av stora frukter med god smak. Buskarna är rel.
svagväxande. OBS selekterad på en betydligt sydligare breddgrad, motsvarande norra
Frankrike. Det kanadensiska klimatet är dock betydligt kallare så det behöver inte betyda,
att sorten inte kan vara härdig här.
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Lee3: Bären är upp till 16 mm i diameter med mycket kraftig smak och doft och få frön.
Busken är svagväxande och kompakt, och ger få rotskott.

Lee8: Svagväxande sort med hög skörd och mycket jämn mognad. Ny sort och inte så väl
känd än.

Martin: Mycket stora bär (16-18 mm i diameter), bättre (sötare) smak och jämnare
mognad än sorten Thiessen, som den annars påminner mycket om. Testat med gott resultat
i finska Österbotten, här där gett upp till 10 l/buske på 4 års buskar. Är den sort som har
störst bär av de som det produceras plantor av i Finland.

Moonlake: Stora bär, upp till 16 mm i diameter och svagt äggformade, mörkblåa med kort
stjälk. Sitter 6-10 st. ihop i öppna klasar. Mild, söt och god smak med behaglig
vinsyrlighet. Buskarna är svagväxande med tendens till hängande växt. Skörden varierar
men är sällan över medel. Känslig för mjöldagg.

Nelson: Relativt små bär, 13 mm i diameter, runda och med kort stjälk, 6-12 tillsammans i
täta klasar med något ojämn mognad. Smaken är god och kraftig och bären har få frön.
Blommar sent och är därför inte så känslig för blomfrost. Mycket små, kompakta buskar,
sällan mer än 1,5 m hög. Producerar många rotskott, vilket påverkar skördens storlek
menligt.

Northline: Stora, äggformade-runda, blåsvarta bär (upp till 16 mm i diameter), som sitter
7-13 tillsammans i klasar. Jämn mognad över hela busken och hög skörd, 10-13 l per buske
i Finland. Buskarna börjar ge skörd få år efter plantering. Smaken är god, fast rätt syrlig,
med starkt inslag av vinsyra, och därför mycket lämpad för industri, även pga. sin höga
halt av antocyan.
Kan pga. sin syrlighet även användas till kompott till kött och fiskrätter. Buskarna har
medelkraftig växt med viss tendens till hängande grenar. Relativt sen blomning. En av de
mest planterade sorterna i Kanada som dessutom testats i finska Österbotten med bra
resultat.
Paleface: Albinobär, dvs. vita, ganska stora bär med mild smak. Väl ägnad för många
bärallergiker. Buskarna är förhållandevis svagväxande, endast 2 m höga.

Parkhill: Relativt små bär, 13 mm i diameter, mörkblå med stjälk, 7-11 st. ihop i öppna
klasar som mognar jämnt. God, något kryddig smak. Mycket svagväxande buskar med
hängande växt. Känslig för mjöldagg.

Pearson II: Små bär, endast 10 mm i diameter, smaken är mycket söt och skörden hög.
Buskarna är relativt svagväxande.
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Pembina: Bären är upp till 14 mm i diameter och svagt äggformade. Färgen är mörkblå
och bären har stjälk. De sitter 9-13 st. per klase och mognar jämnt över hela busken. God
och kraftig smak med god sötma, men bären spricker lätt i regn. Buskarna är relativt
kraftigväxande med tendens till hängande växt. De producerar bär länge, upp till 70 år.
Skörden är hög.

Regent: Relativt små bär, endast 11-13 mm i diameter och nästan runda, mörkblå med
stjälk. 7-11 bär ihop i öppna klasar. Smaken är mild, söt och kryddad, lite åt
plommonhållet, fröna är relativt få och små. Svagväxande buskar med hängande växtsätt
vid full skörd, som uppges vara medelhög. Används även som prydnadsbuske pga. sina
vackra höstfärger. Motståndskraftig mot bladfläcksjuka. OBS! Har inte varit härdig överallt
i Kanada, och bör därför testas med försiktighet i Sverige.

Smoky: Huvudsort i Kanada i sodlingar med självplock och testat med gott resultat i finska
Österbotten. Bären är upp till 14 mm i diameter, runda med stjälk. De sitter ihop i klasar
med 7-11 bär/st., men mognar ojämnt. Smaken är god och mycket söt, med bären har
relativt många och stora frön.
Bären används ofta till industriprodukter, trots sin låga antocyanhalt, men behöver ofta
tillsättas extra syra pga. sitt höga pH-värde i saften på 4,5, alternativt blandas med mer
syrehaltiga sorter som Northline. Medelkraftigt till kraftigt växtsätt med hängande växt och
många rotskott, fast lång produktivitet, upp till 70 år. Skörden är ofta mycket hög, upp till
12 l/buske i Österbotten.

Sturgeon: Hög skörd av smakfulla, stora bär i stora klasar. Upprätt och relativt
svagväxande buske.

Success: En av de äldsta, kultiverade sorterna, med medelstora bär, upp till 14 mm i
diameter, 7-11 st. ihop i öppna klasar, som mognar mycket långsamt. Smaken är god, men
lite svag, lite åt äpplehållet. Buskarna är svagväxande med tendens till hängande växtsätt.
Känslig för mjöldagg.

Thiessen: Också en gammal sort som blommor några dagar tidigare än andra sorter. Den
bör därför planteras på fält som inte är utsatt för nattfrost. Mycket stora bär, 1,5-1,8 cm i
diameter, mörkblåa med korta stjälkar. 6-12 tillsammans i öppna klasar med ojämn
mognad. Smaken är söt och saftig med inslag av syra. Kraftigt växande buskar med
hängande växt och många rotskott. Upp till 10 l/buske och minimum 70 års produktion
per buske. Har klarat sig fint i försöksodlingarna i finska Österbotten.

Plantproduktion
Förökning med sommar- eller vintersticklingar är möjlig, men ger betydligt större utfall än
t.ex. vid förökning av vinbär.
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Vanligaste metoden i mindre odlingar är att gräva upp rotskott med lite rötter och toppa
dem över 2-3 knoppar. Då är man säker på att plantan garanterat är sortäkta – om man är
säker på vilken buske rotskottet kommer ifrån!
Vanligaste metoden i storproduktion är fröplantor. Det har visat sig, att saskatoonblommor
i regel pollineras med pollen från de egna ståndarna eller åtminstone med pollen från
grannblommorna, så att naturliga ”F1-hybrider” är huvudregeln. Vid plantering i block kan
man därför rätt säkert räkna med, att fröna från de buskar, som står mitt i blocket ger
sortäkta plantor. Fröna måste kylbehandlas innan de gror.
Förutom ovanstående metoder används mikroförökning ofta i Nordamerika. Då kan man
samtidigt (med s.k. meristemförökning) se till att plantorna blir garanterat virusfria. Det
blir däremot inte frågan om några eko-plantor eftersom lättlöslig handelsgödsel används i
förökningen.
OBS!!! De flesta sorter är sortskyddade, så att man får betala licens till sortägaren (oftast
1-3 kr/planta) om man vill föröka dem själv.

Näringsinnehåll:
Innehåll i frysta saskatoonbär jämfört med näringsinnehållet i frysta, amerikanska blåbär
Saskatoons (100 g)
Blåbär (amerikanska) (100g)
85 51
Energi(kcal)
1,33 0,42
Protein(g)
0,49 0,64
Totalt fett(g)
5,9 2,7
Total Fiber (g)
3,6 2,5
Vitamin C (mg)
42,0 8,0
Calcium (mg)
0,96 0,18
Järn (mg)
162 54
Kalium (mg)
http://www.dnagardens.com/saskatoonutrition.htm
Näringsämne

%
innehåll
av Näringsämne
%
innehåll
torrsubstansen
torrsubstansen
Protein
9.7±1.3
Natrium
31.8±7.7
Fett
4.2±0.5
Mangan
67.0±11.8
Fiber
19.0±3.0
Koppar
7.2±0.7
Kalcium
0.44±0.06
Zink
16.5±2.8
Fosfor
0.16±0.02
Barium
34.8±4.9
Kalium
1.22±0.16
Molybden
0.4±0.0
Magnesium
0.20±0.03
Aluminum
74.5±13.2
Svavel
0.06±0.02
Karoten
29.7±5.0
Järn
67.0±11.7
http://www.hort.purdue.edu/newcrop/proceedings1993/V2-516.html#Table%202

av
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Saskatoonbilder

Saskatoonbusken vår, sommar och höst. Foto: Vår: Paul Hamer © , The Saskatoon Farm, Alberta Kanada.
Sommar: Leif Blomqvist©, Blomqvists Plantskola, Lepplax, Finland. Höst: Kirsten Jensen©, Länsstyrelsen i Västra
Götalands Län

Foto: Paul Hamer©, The Saskatoon Farm

Foto: Kirsten Jensen©, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län
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Northline

Smoky

Martin

Thiessen

Från Ålands Försöksstation. Foto: Kirsten Jensen©, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

Foto: Kirsten Jensen©, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

Regnsprickor är vanligt i vilda och äldre kloner av saskatoon.
Nyare kloner som de ovan nämnda har inte det problemet.
Foto: Kirsten Jensen©, Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.
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