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Tunnel
Ved meldug angreb, forsøg da at lukke døre i vindsiden for at undgå spredning af sporer.
Tjek løbende op på, om der plukkes rent, så der ikke ligger bær tilbage med gråskimmel/frugtråd.
Ventilering døgnet rundt, hvis der ikke er for meget vind.
Fokuser på vanding og tjek, at ledningsværdien ikke bliver for høj.
Evt. aftagning af udløbere.
Bløde bær skyldes oftest for høj relativ luftfugtighed. Så øg ventilering ved problemer.
Bløde bær bør plukkes først eller sidst på dagen og ikke midt på dagen.
Ved problemer med bløde bær kan ledningsværdien hæves lidt i drypvandet, men ikke for meget,
da det vil resultere i små bær.

Observationer af nye sorter.
Hen mod slutningen af høstperioden af sorten ’Clery’, fik den en bedre og mere sød smag. Så hvis balancen
mellem blade og bær er god, så kan det lykkes at opnå en ok smag. Vi har brug for flere observationer til at
vurdere dette. Fastheden faldt umiddelbart lidt hen mod slutningen af høstperioden.
Her ses de første røde bær fra anden høstperiode af
den remonterende jordbærsort ’Evie2’.
I GartneriRådgivningen har vi et projekt, der sætter
fokus på nogle af de nye sorter. Projektet har fået
tilskud fra EU’s Landdistriktsprogram og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

I væksthus har vi i foråret set en lille prøveplantning af ’East Malling Centenary’ og ’Vibrant’. Begge sorter
havde pæne bær med fin form og farve. ’East Malling Centenary’ manglede umiddelbart lidt syre i smagen,
men hvis de var godt modne, var smagen ok.
Der er også blevet plantet nogle små prøveplantninger af ’Joly’ og ’Jive’, som 60-dagsproduktion. Så dem er
vi spændt på at høre og se mere til. Dem håber vi på at kunne fortælle mere om senere.

OBS

Væksthus

Efter høsten er afsluttet, klargøres huset, inden en ny sæson.
Vask glas indvendigt og udvendigt for at øge indstrålingen i efteråret og det tidlige forår.
Rengøring og evt. desinfektion af potter, slanger og lignende.
Luk vinduerne i væksthuset efter rengøring, så temperaturen stiger til over 40 grader.
Husk dog at ventilere igen i god tid inden plantning, så temperaturen i huset falder mest muligt
inden plantning.
Klargøring af plantning rettidigt.

Klargøring af væksthuset inden efterårsplantning

Rengøring og klargøring, inden sæsonen går i gang igen. Se yderligere info i JordbærNyt nr. 6 2014.
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