TIDLIG JORDBÆRSORT

Clery – måske egnet
TREÅRS MARK – Flot blomstrende mark med
Florence, der i år skal høstes for tredje gang.
Høsten af Malwina slutter normalt midt i
august.
Det er Jytte Mikkelsen, der styrer høstarbej
det sammen med 47 sæsonansatte rumænere. De holder styr på deres akkord ved
et enkelt og nemt system. Medarbejderen
placerer en lamineret etikette med sit
nummer i hver kasse, og når kasserne kommer hjem til afvejning, bliver etiketterne
samlet og antallet registreres i et excelark,
der selv udregner løn til udbetaling.
Flowpakkede jordbær
I år skal Mikkelsens for første gang sælge
40 ton jordbær til Lidl – via Gasa Nord
Grønt – og fra næste år forventer de at
overtage hele leveringen til den tyske
kæde i Danmark. Lidl forlanger bærrene
leveret i flowpakkede plastbakker, og derfor har parret investeret i et brugt anlæg til
formålet.
- Vi må følge med kravene fra butikkerne,
der gerne vil undgå, at kunderne flytter rundt på bærrene. Men flowpakkede
jordbær har også den fordel, at de holder
sig pænere nogle flere timer, siger parret,
der er meget bevidste om, at emballagen
har stor betydning for salget. I øjeblikket
arbejder de på at finde en egnet emballa
getype til gårdens nye produkt: De friske,
håndhøstede bønner. n

Den tidlige jordbærsort
Clery har en meget kort
høstperiode. Måske er
den italienske sort, der
bliver dyrket i Tyskland,
også egnet til danske
jordbærmarker?
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Jordbærsorten Clery vinder stadig større udbredelse og popularitet i landene syd for os, især
i Tyskland og Frankrig og specielt i beskyttet
kultur. Der er så vidt vides endnu ingen, der har
prøvet sorten herhjemme. Men spørgsmålet
melder sig, om den i egenskab af sin tidlighed
kan finde en plads som supplement til Honeoye
og som forløber for Elsanta og Sonata.
Belgieren Johan Aelterman, der er agent for
italienske forædlere og planteskoler, har fulgt
Clery i mange år og kender dens forcer og udfordringer. Dem fortalte han om på Jordbærtemadagen i vinter.
Clery i væksthus
Clery kan på grund af den korte produktionstid indpasses i flere forskellige dyrkningssy
stemer. Der foregår blandt andet i Belgien en
del research for at udnytte sortens potentiale
optimalt, det vil sige at opnå de største udbytter og den længst mulige sæson. I en normal

væksthusproduktion uden brug af vækstlys er
det under belgiske forhold muligt at høste de
første bær af Clery allerede medio marts! Der
kan plukkes på sorten, indtil en sort som Elsanta
tager over medio april.
Hvis der bruges vækstlys og varme, er det faktisk muligt at høste på Clery medio februar. Det
praktiseres allerede.
To gange høst
Hvis Clery bruges til helt tidlig produktion i
væksthus fra februar til primo april, kan høsten
efterfølgende fortsættes kontinuerligt ved enten at tillade en ’anden bølge’ af Clery. Det er
nemlig et særkende for Clery, at den samme
plante kan blomstre igen kort tid efter, at den
første bærhøst er overstået. Derved kommer en
anden bølge af bær til modning, typisk i maj/juni under væksthusforhold. Dette udnyttes dog
ikke særlig meget i virkeligheden, da disse bær
kommer på et tidspunkt, hvor der i forvejen er
en produktionstop af Elsanta bær.
Capri kan afløse
Falder valget på en remonterende sort som
afløser for den tidlige høst af Clery i væksthus,
vil Johan Aelterman anbefale den remonte
rende sort Capri, der tåler varme forhold under
udviklingen uden at få bløde bær eller at gå
over i såkaldt ’termisk induceret hvile’. Denne
form for hvile er ellers et problem i visse remonterende sorter om sommeren.
Clery i Danmark
Ifølge belgieren kan Clery godt tåle vinterfrost,
og derfor kan sorten ikke på forhånd afskrives
på friland i Danmark. GartneriRådgivningen
vil arbejde videre med mulighederne for afprøvning af Clery under danske forhold – i
første omgang i beskyttet produktion. n

Vesemosegaard 2014
Der hører 64 hektar til Vesemose
gaard. Jytte og Peder Mikkelsen
dyrker 130 hektar inklusive forpagtninger.
Jordbær

Halloweengræskar
Pyntegræskar
Bønner
Hindbær
Rabarber
Timian til frø
Hvede og byg

14 hektar
høster på
9,5 hektar
14 hektar
2 hektar
2 hektar
1,2 hektar
1 hektar
2,5 hektar
93 hektar

CLERY – Belgiske kasser med Clery, der er et tidligt bær med en kort høstperiode. Bærrene er faste og har en
konisk facon. Foto: C.I.V.
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