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Norske jordbærplanter

Bringebærplanter 2018

Det er fortsatt mulig å få tak i sertifiserte norske planter. Ikke alle sorter er tilgjengelig, men
det er fortsatt bra med både plugg og barrot av
Sonata, Korona og Florence. Av Polka, Nobel
og Bounty er det fortsatt en del barrotsplanter,
og i Malwina er det noen ledige pluggplanter.
Ta kontakt for bestilling

Årets produksjon av bringebærplanter starter
opp i løpet av kort tid, og det begynner nå å haste med bestillinger. Det er fortsatt ledig kapasitet på Glen Ample og Cascade Delight, mens
det for øvrige sorter bør gjøres er forespørsel i
forkant av bestilling.

Korona er fortsatt en viktig sort

Jordbærplanter fra Nederland
Også Nederlandske planter er fortsatt tilgjengelig, men det begynner å bli begrenset
med kvaliteter som egner seg for høsting allerede i år. Send oss en forespørsel så sjekker
vi hva som fortsatt er tilgjengelig. Oversikt
over sorter og plantestørrelser finner dere på
http://norgro.no/frukt_og_ber

Viktig å bestille produksjonsklare
planter til 2019
Dersom du planlegger ventebedsplanter eller
tray-plant våren 2019 er viktig å være tidlig ute.
Morplanter til dette plantes i Nederland nå i februar, så dette er siste sjanse til å få lagt inn en
bestilling så tidlig at dine ønsker kan legges inn
i produksjonsplanen i Nederland. Vi har tidligere sett at de mest populære sortene kan være utsolgt allerede i mars. Ta kontakt så tar vi gjerne
en prat om anbefalte sorter og størrelser.

Svart rotråte i bringebær
Under fjorårets bærseminar i Drammen ble
det satt fokus på et økende problem med svart
rotråte i jordbær og bringebær. Vi satte dette i
sammenheng med problemer med roting av
stiklinger til bringebærplanter, og i løpet av
sommeren og høsten ble det gjennomført tester
som bekrefter at det finnes sopper som kan gi
svart rotråte i det norske elitematerialet av bringebær. Det dreier seg om en rekke sopper der
flere av dem kan forårsake skade. Det har tidligere ikke vært testet for disse soppene i den
sertifiserte planteproduksjonen, og de er ikke
listet som karanteneskadegjørere. i 2018 vil flere viktige plantesanitære tiltak som reduserer
faren for infeksjon av plantematerialet bli iverksatt i den sertifiserte produksjonen. Plantene vil
bli behandlet forbyggende i oppalet, og vi vil
også foreta regelmessige visuelle kontroller i
planteproduksjonen. Selv om plantemateriale
kan være en smittevei er det viktig at en også
ser på skadeforebyggende tiltak i feltet der det
plantes. Stress er antatt å være en viktig faktor for at plantene angripes. Unngå derfor tidlig planting i kald våt jord. Vekstskifte er også
viktig for å redusere smitte i jorda. Ellers bør
man følge generelle råd om å unngå vassjuk- og
tørkesvak jord, og helst plante på høye driller.

