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Utvikling 
 
  Bilde: høyre -solbær, Ben Tron fra 4. mai i 
Ringsaker.  
Under – stikkelsbærsorten Mucurines 28. 
april. 
Foto: Jørn Haslestad 
 
På Østlandet har det vært kjølig vær de 
siste 2 ukene. Utviklingen har gått sakte 
framover. Men vi er omtrent som fjoråret. 
fjoråret. Tidlige solbærsorter, som for 
eksempel Ben Tron har Innlandet fått 
synlig bladvekst, men 
blomsterknopper/drueklase er ikke synlig 
enda (stadium C3). Rundt Oslofjorden er 
blomsterstand/ drueklase nå fremme i Ben 
Tron. Rips har fortsatt tett klase eller 
begynnende strekking av klasen. 
Stikkelsbær har frie blomsterknopper. 
Ellers varierer utviklingen mye med sort og 
sted.  
Flere 
 
 

 
steder på Østlandet 
rapporteres det om 
overvintringsskader i 
solbær, antagelig som følge 
av tele i jorda og en periode 
med høye temperaturer 
rundt påske som har gitt for 
tidlig bryting og påfølgende 
skade av manglende 
vannopptak gjennom 
røttene. Omfanget er ikke 
kartlagt enda. 



 

Det er tørt mange steder på Østlandet, så en må vurdere om det er vanningsbehov 
kommende uke, spesielt på lette jordarter. Det har vært nattefrost mange netter, men 
forhåpentligvis har blomsterknoppene kommet så kort i utvikling at de ikke har tatt 
skade og vi har kun notert et par kuldegrader i bærdistriktene i Innlandet. 
 
 
Arbeid i felt  
I tiden framover bør flerårig ugras lukes bort så snart det kommer i vekst, og mens 
det enda er smått. I espaliersystem må skade på stolper og støttesystem rettes opp. 
Nyplantinger må støttes opp. Antall hovedgreiner, 1 – 3 pr plante, korrigeres for felt 
som ble etablert i fjor, dersom det ikke allerede er gjort. Pass på at hovedstammene 
blir festet til bambus slik at de vokser så rett oppover som mulig. Spesielt viktig er det 
å støtte opp toppen av stikkelsbærplantene. Toppen vil gjerne bøye seg utover. Det 
fører til at sidegreiner lett tar overhånd. Fjern også fjorårsvekst ved basis (nye skudd 
som har vokst fram og vil konkurrere med hovedstammen). 
Graset mellom radene klippes etter hvert som det vokser til.  

Plantevern 
Se også forrige melding om forebyggende soppsprøyting med enten Nordox (kobber) 

eller Thiovit (svovel). Bladfall- og bladflekksopp: Bekjempelse ved blomstring må 

følges opp. Sprøyting med Nordox i forkant av nedbør. Avhengig av smittepress i 

feltet og nedbør er det aktuelt med 2-4 sprøytinger rundt blomstring med 7-10 dagers 

mellomrom. I henhold til etikett kan Nordox brukes etter blomstring med større 

væskemengde. Svake doser, 50 g pr daa, har god virkning. 

Mjøldogg: I mjøldoggutsatte sorter anbefales sprøyting med 10-14 dagers 
mellomrom, Thiovit Jet 4-600 gram pr daa og Serenade 400-800 ml pr daa. NB! 
Serenade er bare godkjent i solbær, ikke i rips og stikkelsbær. 
Temperaturen bør være over 12 gr ved sprøyting med Thiovit Jet. I fuktig vær er 
mjøldogg ikke noe problem, så sprøyting kan utsettes i områder der det er fuktig og 
kjølig vær. Sorter som er utsatt for mjøldogg: Solbær: Ben Nevis. Rips: Junifere, 
andre sorter som står nær Junifere i tillegg til sorten Haronia. Stikkelsbær: Tatjana, 
Xenia m.fl. Fare for sviskade av Thiovit Jet i noen sorter. 
Thviovit Jet virker også mot solbærgallmidd, dersom den er observert i feltet. 

Ripsskuddmøll  

  

 

 

 

 

Bilde til venstre: 

Skuddtopper angrepet 

av ripsskuddmøll. 

Til høyre: Larve av 

ripsskuddmøll i 

solbærknopp. Foto 

Sigrid Mogan. 



 

 

Skuddtopper angrepet av ripsskuddmøll kan observeres nå utviklingen har kommet 
så langt som på bildet. Skuddtopper og knopper visner inn. Larve kan observeres 
inne i knoppen slik som vist på bildet.  
Skuddtopper kan skjæres bort og brennes.  
 
Bikuber 
God pollinering er svært viktig. Humler og bier er viktige hjelpere. Humlene flyr ved 
lavere temperatur enn biene, men det kan være nyttig å ha bikuber i nærheten av 
feltene. Følg med på utviklingen av blomstene. Bikuber må være på plass ved 
begynnende blomstring.  
 
 


