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Status og arbeid i feltene: 
➢ Utvikling og status: Alle jordbærfelt i jord er nå ferdigplukket.  

 
➢ Værmelding:  Langtidsvarslet på Sørlandet viser for det variabelt vær med veksling 

mellom sol, overskyet og regn, dagtemperatur på 14 – 17 grader, nattefrost i innlandet, 
en del vind og 20 – 25 mm nedbør. 
  

➢ Vanningsbehov og vanning:  Det er variabelt rundt i landet. På Sørlandet er det  pr 
skrivedato vanningsbehov. Ên snarlig vanning med ca 6 liter vann per meter drypprad er 
aktuelt i hele distriktet. Utover neste uke vil det bli nok nedbør og videre i kommende 
langtidsperiode vil det ikke være vanningsbehov. Med dryppslange med kapasitet 4 liter 
per time per meter rad tilsvarer det 1,5 timer vanning ên gang. Med dryppslange  med 
kapasitet 1,25 liter per time per meter rad tilsvarer det ca 5 timer vanning ên gang.  

 

➢ Sjekkliste nå 22 – 6/10: (Se mer detaljer under tiltak lenger nede): 
o Må være utført: (Se detaljer i forrige skriv nr 12 av 8/9) 

▪ Plasten på tunnelene må være tatt av,  
▪ Jern må være gitt til de sortene som trenger det  
▪ Bladgjødslinger 
▪ Høstgjødsling med pelletert hønsegjødsel.  
▪ Høstbehandling mot rotsnutebillelarver må være startet.  

 
o Må gjøres nå og videre:  

▪ Ên vanning om det er behov der du bor. 
▪ Gi en siste sprøyting med Thiovit mot meldugg. 
▪ Klippe mellom radene og luke i radene etter behov 
▪ Vurdere sneglebekjempelse 
▪ La fiberduk ligge på hele døgnet videre hele høsten på sommerplanta nye felt. 

 
o For tidlig: (Detaljer kommer i skriv sist i oktober): 

▪ Vinterdekking med fiberduk. Skal gjøres etter en del frostnetter sist i 
oktober/begynnelsen av november. 

 

Tiltak og arbeid i feltene sist i september/begynnelsen av oktober:  
➢ Ugras:  

o Ugras og utløpere mellom radene må klippes vekk med jevne mellomrom etter 

behov. Lite ugras mellom radene sikrer god luftsirkulasjon i feltene og sikrer også at  

krypende ugras ikke kryper oppi og etablerer seg i plantehullene. 

o Luk ugras i plantehullene i radene. 



 

 
➢ Siste sprøyting mot meldugg med Thiovit må gjøres nå:  

Grunnet varmt vær i september, fortsetter melduggfaren. I alle felt bør årets siste 
melduggbekjempelse foretas så snart som mulig. Bruk 600 g Thiovit/100 liter vann i 
jordbærradsprøyte med minimum 5 bar trykk og med kjørefart 4 km/time.  Temperatur 
ved sprøyting bør være 5 – 20 grader.  

 
➢ Snegler: Snegler legger mye egg om høsten. I litt tørre perioder er det ypperlig å 

bekjempe sneglene for å forebygge og redusere angrep neste år. I tørt vær varer det 

attraktive luktstoffet lengre før en må strø på nytt. Gjenta 7 – 10 dager senere. Hver gang 

må det strøs ut ca 0,5 – 1 kg Sluxx / daa. Nå etter høstinga kan det strøs også oppi 

radene. 

 
 


