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Sideskuddene er fra 3 - 10 cm lange på friland og det er stor forskjell i 

utviklingen fra sted til sted. Det er god spredning i utvikling, men også en del 

ujevn bryting i feltene. På tidligste steder ser vi antydning til blomsteranlegg og 

blomstring kan forventes om par uker.  

Tynning 

Det er en del felt som har kommet langt og nye skudd fra bakken er ca. 10 cm. 

Her kan en starte med tynning arbeid. La det stå ca. 6 -8 skudd per plantehull. 

Når skudd er unge, kan de fjernes med fingrene og denne jobben kan gjøres 

raskere. En fjerner skudd som kommer fra kanten av plantehullet hvis nok 

skudd. Det er også aktuelt å fjerne de tykkeste skudd siden de kan vokse seg for 

tykke. Slike tykke skudd er mest utsatt for sykdommer senere i utviklingen og vi 

ser i år at slike skudd bryter dårlig og har hatt mer frostskader. Å tynne planter 

tidlig er viktig i økologisk produksjon for å unngå for tette hekker ned ved basis 

av plante. Tette hekk kan føre til oppblomstring av gråskimmel og rust. 

Gjødsling 

Alle har startet med gjødselvanning. Det er to type gjødsel som kan brukes i 

denne perioden i gjødselvanning Pioneer Complete og Biorg N. Husk 20 % 

gjødsel og 80 % vann i gjødseltanken. For mengde og tidspunkt se egen 

gjødselplan. En bør gi gjødsel en gang per uka. 

Bladgjødsling 

Nå er det tiden å se på bladprøver som ble tatt i fjor. Sjekk hvilken elementer 

som ble mangel på. Hos de fleste er det mangel på bor og magnesium. Aktuelt 

preparater ved bor mangel er ( Solubor, Lebosol Bor og Folio B ) 100ml/g daa 

og for magnesium er  Lebosol Magnesium 400 SC (300-500 ml/daa ) 

Bladgjødsling er mest effektiv måte å tilføre nødvendige elementer.  

Soppsprøyting 

Neste soppsprøyting med Nordox når de nye skuddene er 20-40 cm høye kan 

være aktuelt. Bruk 100g/daa.  

 



 

Bringebærbille 

Det er registret første bringebærbillene i fellene forrige uke. Sjekk jevnlig fellen 

at de har nok vann (som er blandet med veldig lite såpe) siden vann kan 

fordampe ved høye temperaturer. Minner også om fjerning av ville bringebær 

rundt feltet.  

Arbeidsoppgaver 

Vanlig arbeidsoppgave i denne perioden er klipping av gras i feltet spesielt 

langs plantkanten. Dette bør gjødes regelmessig i denne perioden med en del 

nedbør når graset vokser fort. 

 

Pollinering 

I løpet av to -tre uker er det aktuelt å sette ut bikuber hos dem som har 

mulighet for det. 

 


