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Høstarbeid i ribes-felt 
 
Etter høsting er det aktuelt å rydde opp i feltene med grasklipping og ugrasluking. 

Skjær også bort tørre greiner og nedliggende greiner (industrifelt).  

I felt for maskinhøsting eller enkeltbusksystem som har produsert i flere år og nå har 

fått en del tørre og dårlige greiner, må en i høst vurdere å skjære ned hele busken til 

basis, dvs. 5-10 cm over bakken, slik at en kan fornye greinmassen neste år. 

Imidlertid bør ikke slik fornying skje før all vekst er avsluttet og normalt bør ikke dette 

skje før tidligst i siste halvdel av oktober i lavlandet. Vær oppmerksom på at slik 

nedskjæring vil føre til et større ugraspress fra tidlig vår og at en må forberede seg på 

en hyppig ugraskamp mens nye greiner vokser frem. 

 
På bildet til venstre er det skåret ned ei tettplanting av solbær høsten før og tidlig i mai er det 
knapt gjenvekst av nye skudd. På bilde til høyre er det midt i juli kommet godt med nyvekst 
av skudd og det er brukt et mekanisk utstyr for ugrasbekjempelse langs raden. 
 
 

 



Espalierfelt 

  

Etter høsting fjernes sidegreiner som har gitt bær, forutsatt at det er nok vekst av nye 

sidegreiner. Hvis det er få nye greiner, kan 1-2 sidegreiner pr plante/ hovedgrein 

beholdes et år til. Ripsplanter som har nådd full høyde kan ha ca 4 sidegreiner pr 

hovedgrein, eller 10-12 sidegreiner pr plante. Sidegreinene skjæres med en tapp på 

0,5 cm, (ripssorten J. van Tets 1,5 cm tapp). Utvokste stikkelsbærplanter (ca 1,3-1,5 

meter høyde) som har ei hovedgrein pr plante, kan ha maks 10-12 sidegreiner pr 

plante. Antallet avhenger av plantas vekstkraft. Behold sidegreinene hos solbær fram 

til våren på grunn av fare for vinterskade og tørre greiner. 

Hvis det har kommet mange nye greiner fra basis, må disse skjæres bort. Dersom 
noen av hovedgreinene dør ut, må nye greiner ledes opp. 
I stikkelsbær er enkelte av sortene litt svake i overvintringen slik at en bør beholde 
flere greiner fram til ny beskjæring til våren i tillegg må en ikke toppe toppskuddet nå 
men vurdere topping til våren når en ser hvordan overvintringen har vært. 
 

Yngre 
Mucurinesplante som 
har hatt god vekst i 
år og gitt litt avling. 
Bildet er tatt seint i 
august og her blir alle 
greiner helt nederst 
mot basis fjernet i 
høst og en vurderer 
antallet sidegreiner 
som kan være med 
gjennom vinteren før 
eventuell ny 
beskjæring til våren. 
Husk at toppskuddet 
må bindes fast for å 
unngå brekkasje. 
Mucurines har vist 
god 
overvintringsevne og 
har hatt lite utfrysing 
om vinteren i 
Innlandet. 


