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

 
➢ Værmelding:  Langtidsvarslet på Sørlandet og ellers i Sør-Norge viser variabelt vær med 

veksling mellom sol, overskyet og regn, dagtemperaturer på 11 – 15 grader, mye vind og 
totalt 30 – 50 mm nedbør. 
  

➢ Vanningsbehov og vanning:  Det er ikke vanningsbehov nå. Med lave temperaturer og 
tradisjonelt mye nedbør i oktober blir det ikke sannsynligvis ikke mere vanningsbehov  
senere i høst. 
 

➢ Sjekkliste nå 6/10 – 20/10: (Se mer detaljer under tiltak lenger nede): 
o Må være utført: (Se detaljer i tidligere skriv) 

▪ Plasten på tunnelene må være tatt av,  
▪ Tilføring av Jern   
▪ Bladgjødslinger ut fra bladanalyser 
▪ Høstgjødsling med pelletert hønsegjødsel.  
▪ Høstbehandling mot rotsnutebillelarver må være startet.  
▪ Melduggsprøytinger er ferdig for sesongen. 
▪ Sneglebekjempelse. Det er nå så vått og mye regn at luktstoffene i sneglemidlet 

ødelegges for sneglene rekker å spise det. Bare aktuelt å gjøre på felt med mye 
snegler hvis det igjen blir langvarig tørr periode. 
 

o Må gjøres nå og videre:  
▪ Klippe mellom radene etter behov 
▪ Luke i radene etter behov 
▪ La fiberduk ligge på hele døgnet videre hele høsten på sommerplanta nye felt. 

 
o For tidlig enda: (Detaljer kommer i skriv nr. 15 som kommer 20. eller 21.10): 

▪ 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. Ugraskonkurranse hemmer plantene. 

 


