
 

Økologisk bringebær 
Rådgivingsmelding nr.12 2022 
 

 

Det er aktuelt å fjerne gamle skudd og binde opp de nye. Tråd bør settes i indre posisjon på tverrtre 
før vinteren. Noen av skuddene har blitt ekstra høye. Det er aktuelt å avkorte slike skudd for å unngå 
brekkasje pga. vind eller snø. Aktuelt tidspunkt for dette er slutten av oktober når det ikke lenger er 
mulighet for videre vekst. En avkorter skudd til ca. 8 knopper over øverste ståltråd. Neste vår kan de 
avkortes til vanlig lengde dvs. ca. 4 knopper over øvre tråd.   
 

Det anbefales å bruke Nordox to ganger i september etter utskjæring i felt med rust, skuddsyke og 
Agrobacterium. Bruk Nordox etter utskjæring før forventet regn. Bruk 100 g per daa. Væskeforbruk 
mellom 20 og 35 l per 100 m rad.   
  
Minner om behov for vanning i feltene hvor det har ikke vært mye nedbør av betydning i det siste.   
  
Det er mye bladmidd å se i enkelte felt. Best effekt mot bladmidd oppnår en med én til to sene olje-
/såpesprøytinger i løpet av oktober. En kan gjennomføre denne sprøytingen når det fortsatt er noen 
blader igjen på skuddene. Sprøyting med en blanding av rapsolje og grønnsåpe, med ca. 10 dagers 
mellomrom, er nesten 100 % effektivt mot bladmidd.  
 

En må sprøyte i stille vær og når det ikke er meldt regn i løpet av par dager. Det bør ikke være frost 
dagen etter. En blander 4 liter rapsolje og 4 liter grønnsåpe i 100 liter vann. Olje og såpe blandes 
først og det lages hvit emulsjon. Planten må dusjes godt slik at væsken renner nedover stenglene. 
Ved bladstilken dannes et "badekar" for væske som trenger godt inn i gjemmeplassene i knoppen der 
bladmidden har gått til overvintring. Ved god dekning vil væska kvele eggene, som ikke får nok 
oksygen for å overleve. 
 
Minner om søknadsfristen for både arealtilskudd og distrikts - og kvalitetstilskudd er 15.oktober 
2022.  
 

Landbrukets økologikongress holdes 7-8. februar 2023 i Thon Hotel Oslo airport. Hold av datoene! 
 
 

  
 


