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En ser første blomster åpne på tidlige steder. Når det gjelder andre frilandsfelt skal en vente 

7-14 dager før første blomster åpner seg. Bikuber bør være plassert ved siden av felt hvor 

det er mulighet for det. Bringebæravlingen blir større som følge av bedre kvalitet og 

bærstørrelse. Fra blomstring til modne bær går det ca. 35 dager, noe som er avhengig av 

værforholdene.  

Arbeidsoppgaver 

Det er aktuelt å tynne nye skudd. Det bør stå igjen mellom 4-6 skudd per plantehull. Dette er 

et viktig tiltak for å redusere smittepress for gråskimmel og rust.  

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

plantkanten. Dette bør gjøres regelmessig. Ved begynnelse av blomstring skal en sette ut 

plastråden i ytre posisjon.  

Bringebærbille 

Ved starten av blomstring kan en trekke inn bringebærbillefeller inn i feltet. Men fra 

erfaringen vet vi at disse fellene fanger lite bringebærbiller når det er nok blomster. Det er 

aktuelt å notere hvilke feller som har fanget mest av biller og notere fra hvilken retning 

billene kommer fra. Denne informasjon brukes til neste år så at en kan sette mange nok 

feller i den retning som er mest utsatt for bringebærbille. I år fanges mye bringebærbille. 

Gjødsling 

I gjødselvanning bør en følge sine ukentlige gjødselplan med gjødsel tilførsel en gang per 

uke. Foreløpig er det nok fuktighet i jorda under mypex og ikke nødvendig å kjøre noe ekstra 

vanning i uka på tyngre jordarter. Felt som er etablert på lett sandjord bør sjekke behov for 

vanning. Foreløpig er det nok å vanne en gang i uken i forbindelse med å gi flytende gjødsel, 

men dette kan fort forandres siden det er meldt høye temperaturer i de neste 10 dager. 

Bladgjødsling 

I felt hvor det er påvist næringsmangel er det aktuelt å bladgjødsle feltene. Ifølge det 

økologiske regelverket er det nødvendig å påvise behov for bruk av enkelte gjødselslag. For 

dem som har tatt bladprøver i fjor kan dette brukes som dokumentasjon. I felt hvor 

bladprøver i fjor har påvist K-mangel er det aktuelt å bruke ca. 15-20 kg Patentkali 

(Kalimagnesia) i kartdanningen, dvs. om to til tre uker. Den inneholder både K og Mg. Kan 

kjøpes i 25 kg/sekk. 

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.  


