Krusvinbär

Ribes x nigrolaria
Ribes x nidigrolaria
Ribes x culverwellii
Ribes nigrum x uva-crispa
Krusvinbär är en hybrid mellan krusbär och vinbär. Under 1900 talet har ett flertal hybridiseringar gjorts
vilket ger en relativt stor variation mellan sorterna och förklarar de många olika latinska namnen.
Hybriden är i mycket en kombination mellan de positiva egenskaperna från ursprungsarterna. Bären är
större än svarta vinbär men något mindre än odlade krusbär, smaken är också ett mellanting mellan
krusbär och s. vinbär, de omogna bären ligger närmare krusbär i smak medan de övermogna mer liknar s.
vinbär. Busken är större än vinbärsbusken och saknar taggar. Även halterna av c-vitamin ligger mellan
ursprunsarternas. Busken är resistent mot de flesta sjukdomar som kan drabba både vinbär och krusbär.
Busken kan med fördel beskäras tidigt om våren för att inte bli alltför vildvuxen och för att ge fler
fruktbärande grenar. Ibland kan det ta flera år efter planteringen innan busken ger någon sörre mängd
bär. Ge inte upp, en bra etablerad buske kan ge ca; 5 kg bär.
Internationellt används varianter av namnet Jostabär. Det kommer av att kombinera de tyska namnen
Johannisbeere (svarta vinbär) och Stachelbeere (Krusbär).
Förökning
Förökning sker genom sticklingar inte genom frön.
Sorter
Kroma

Kroma, som introducerades 1980, togs fram på Alnarp av Fredrik Nilsson under mitten av 1900-talet genom
korsning av svarta vinbär, R. nigrum och två krusbärsarter, R. uva-crispa och R. nivalis.
Josta

Tysk sort, kanske den vanligaste i plantskolor idag.
Orus 8

Amerikansk sort, välsmakande men med taggar.
Red Josta

Amerikansk sort. Svartröda bär, något sötare än svarta vinbär. högproducerande buske.
Jogranda

(Jostaki, Jostagranda) Tysk sort. Violettanstrukna bär, större än övriga varianter. Ger bättre skörd om den
planteras tillsammans med Jostine.
Jostine

Tysk sort. Mognar senare än Jogranda som den ger bättre skörd om den pollineras av. Plantera dessa två
som ett par.
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Original Swiss Black

Jostaberry Swiss Red

Källor
http://www.garden.org/subchannels/ed...?q=show&id=678
http://www.pom.info/veckansvaxt/2010/v49.htm
http://www.cooksinfo.com/edible.nsf/...s/jostaberries
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