
 

Økologisk bringebær 
Rådgivingsmelding nr. 7 2022 
 

 

Blomstringen er godt i gang og en god del kart er synlig på denne tiden. På tidlige steder 

forventes høstestart i perioden 10. - 15. juli. Det er nå plukkestart i tunnel-feltene. 

Sjekk hvor høye de nye skuddene er nå. Rundt 1. juli bør de være ca. 1 m høye.  

Vanlige arbeidsoppgaver er klipping av gras i feltet, spesielt langs plantekanten. Dette bør 

gjøres regelmessig. I denne perioden kan en vurdere angrep av bladmidd og se eventuelle 

tegn på næringsmangel.  

 

Gjødsling og bladgjødsling 

Hva angår gjødselvanning, bør en følge sin ukentlige gjødselplan. En bør gi gjødsel en gang 
per uke, på dagene uten nedbør. I denne perioden, når karten er synlig, bør en bytte til 
enten Pioneer K Max eller Biorg K av flytende gjødsel hos dem som har dryppvanning. Hvis 
det er påvist mangel på bor og magnesium, er aktuelt med følgende:  

• Ved bor-mangel: Solubor, Lebosol Bor eller Folio B (100 ml/g per daa) 

• Ved magnesium-mangel: Lebosol Magnesium 400 SC (300-500 ml/daa)  

Bladgjødsling er den mest effektive måten å tilføre nødvendige elementer.  

 

Vanning 

På friland ligger behovet rundt 6-9 mm/dag i denne perioden (erfaringer fra 2018 ) og enda 

høyere i tunnel. Ta hensyn til nedbør som har kommet.  Ved overvanning bruk ca. 10-12 mm 

hver andre dag. Plantene må tørke opp etter vanning. Ved dryppvanning er det viktig å vite 

slangekapasitet dvs. hvor mye vann den gir per meter rad. F. eks. vil en dryppslange med 50 

cm avstand mellom dryppene som gir 4,4 l/m/time bør stå ca. 1,5 time per dag for å gi 6,6 

l/time). Hvis behovet er større, er det nødvendig å dele vanninga i to omganger. Husk at i 

nyplantede felt er vanningsbehovet mye mindre. 

 

Arbeidskraft 

De fleste som dyrker økologiske bær, selger sine bær på selvplukk og her er det viktig å ha 

gode rutiner. For dem som leier innhøstingshjelp – se minstelønn for ferie- og 

innhøstingshjelp, gjeldende satser fra 1. juli 2021. Mer informasjon finnes på 

www.arbeidstilsynet.no  

I gjennomsnitt plukker en ca. 6-8 kg bringebær per time.  

http://www.arbeidstilsynet.no/

