
Hindbær 
 
Hindbær dyrkes i Danmark kun til frisk konsum. Det dyrkede areal skønnes at ligge 
på ca. 30 ha, heraf knapt 2 ha økolgiske. Hindbærkulturen har været i tilbagegang i 
en årrække, blandt andet på grund af plukkeomkostninger, problemer med at skaffe 
plukkere samt mangel på plantebeskyttelsesmidler. I øjeblikket er der en stigende 
interesse for dyrkning af hindbær, også i tunnel. 

I lande som Norge og England, hvor der dyrkes mange hindbær, er der arbejdet 
meget med at forbedre bærkvaliteten, og dermed er forbruget af hindbær øget. I 
England er sæsonen for hindbær forlænget ved at dyrke efterårsbærende hindbær i 
plasttunneler, hvilket er med til at fastholde forbrugernes interesse for produktet. 

Hindbær afsættes normalt i 125 eller 250 grams bakker, oftest i plastbakker med 
låg. Hindbær er et sårbart produkt, der ikke tåler tryk. Derfor er bakkerne nogle 
gange forsynet med et foer, så bærrene ligger blødt. 

Afsætning sker via diverse salgsforeninger, men en del afsættes også ved direkte 
salg til butikker, ved stalddørssalg og i mindre omfang ved selvpluk. Prisen 
afhænger af kvaliteten på bærrene og af det aktuelle udbud. 

Hindbær er et udpræget luksusbær, der sælges til ret høje priser og mere bruges 
som pynt end som egentligt spisebær. Den enkelte avlers mulighed for at afsætte 
bærrene afhænger derfor i meget høj grad af, at man er i stand til at lave bær af en 
god kvalitet. Salget kan også afhænge af, at man får emballeret hindbærrene 
rigtigt, så de tager sig godt ud. 
Udbyttet varierer en del afhængig af det enkelte år, sort og produktionssystem, 
men ligger mellem 5 og 15 tons pr. ha. 

Arbejdskraftbehovet til dyrkning af hindbær angives at ligge på 250 timer pr. ha. 
Dertil kommer arbejdskraft til plukning. 

Det anbefales, at man har sikret sig afsætning for bærrene, inden man planter.  

Etablering
  

Jordbund og klima
Hindbær trives godt i vores klima, da de ikke trives ved for meget varme, men de er 
meget følsomme overfor regn under høsten. 

Hindbær kan dyrkes på de fleste jordtyper, men foretrækker lettere jorder frem for 
svær lerjord. En veldrænet muldrig jord er optimal. Reaktionstallet bør ligge lavt i 
forhold til jordtypen. Jorden skal være veldrænet, da hindbær er meget følsom 
overfor et for fugtigt rodmiljø. På lerjord bør hindbær dyrkes på hævede kamme, da 
drænforholdende dermed bedres, og problemer med iltmangel og jordbårne 
sygdomme som rødmarv mindskes. Lavtliggende og vandlidende arealer skal 
undgås. Det samme gælder arealer med strukturskader. 

Forud for plantning skal der udtages jordprøver til jordbundsanalyse.  
Optimale jordbundstal ved dyrkning af hindbær er: 

 
Læ øger udbyttet, fremmer tidligheden og bedrer forholdene for bierne, der kræves 
for bestøvning. Desuden nedsættes risikoen for brækkede sideskud/skud, skader på 
rodhalsen og vinterskader i form af udtørring af knopper og skud. Helt indelukkede 
arealer uden luftskifte bør undgås, da de giver en øget risiko for svampesygdomme 
som gråskimmel og stængelsyge. 

Reaktionstal (Rt) 6,0-6,5
Fosfortal (Pt) 3,0-5,0
Kaliumtal (Kt) 10-15 – let sandjord 6-8
Magnesiumtal (Mgt) 8-10 – ler sandjord ca. 5,0
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Områder, der er specielt udsat for lave temperaturer, bør undgås, da mange 
hindbærsorter er frostfølsomme. 

Sædskifte
En hindbærbeplantning har en levetid på 7-10 år afhængigt af sorten og af, om den 
kan holdes fri for alvorlige skadegørere. De nyere sorte Glen Ample og Tulameen 
angives at have kortere leverid end de ældre sorter. Arealet skal vælges med omhu. 
Gamle frugtplantager og flerårige græsarealer er dårlige forfrugter, dels fordi 
ukrudtstrykket efter disse afgrøder er højt, dels fordi der kan være visnesyge og 
nematoder i jorden. Andre afgrøder, der er værtplanter for visnesyge, bør undgås 
som forfrugt, f.eks. lucerne, kartofler, jordbær og flere korsblomstrede afgrøder. 

Plantens udvikling og blomstring
Botanisk er hindbær en halvbusk hørende til rosenfamilien med flerårige 
underjordiske stængeldele og 2–årige overjordiske skud. Skuddene udvikles fra 
knopper på rodsystemet, på rodhalsen eller nederst på ældre skud. Rodsystemet er 
meget øverligt, idet hovedparten af rødderne befinder sig i de øverste 25 cm af 
jorden. Skuddene bryder frem i det tidlige forår og vokser op til 2-3 meter i løbet af 
vækstsæsonen. I efteråret dannes blomsterbærende knopper i bladhjørnerne, og i 
det efterfølgende forår bryder disse knopper og danner 30-80 cm lange 
blomsterskud, hvorpå bærrene dannes. Efter frugtbæringen dør disse skud. Hvert år 
dannes nye skud fra basis, hvorfor der i en almindelig hindbærkultur vil være både 
1. og 2. års-skud i vækstsæsonen. 

Anderledes forholder det sig med efterårsbærende hindbær, der sætter blomster på 
årsskuddene. Der vil normal kun være 1-årige skud i vækstsæsonen. 

Almindelige hindbærsorter blomstrer i juni måned, og der går 4 uger fra blomstring 
til høst. 

Plantemateriale og plantning
Ved plantning af hindbær er det meget vigtigt, at planterne er sunde og frie for 
sygdomme. Hindbær rammes af en række virussygdomme, samt af rødmarv, hvor 
de vigtigste smittekilder er inficerede planter. Køb kun certificerede planter. 

Den mest almindelige plantetype er barrodsplanter, men problemer med smitte af 
rødmarv ved opformering i almindelig jord gør, at man i stigende grad i udlandet 
planter hindbær, som er tiltrukket i kunstigt dyrkningsmedium i potter. 

Barrodsplanterne er 1-årige skud med rødder, men uden klump. Efter plantningen 
kan det gamle skud klippes af i ca. 25-50 cm højde for at fremme dannelsen af 
gode bæredygtige skud fra basisknopperne forneden på planten i første 
vækstsæson. Efter at der er kommet gang i skudtilvæksten fra basisknopperne, kan 
det gamle skud klippes helt ned. 

Hindbær plantes bedst om efteråret, men kan man vande tilstrækkeligt, kan der 
også plantes i foråret. Ved udplantning af pottede planter i foråret bør man vælge 
en periode med godt vejr og temperaturer > 10 °C. 

Rækkeafstanden er fra 2,5 til 4,0 m afhængig af den anvendte traktors bredde. Der 
plantes almindeligvis med en planteafstand på 50 cm Til meget kraftigt voksende 
sorter som f.eks. Glen Ample, bør planteafstanden være 60 cm. For tæt plantning 
øger risikoen for svampeangreb og øger beskæringsarbejdet. 

Der bør plantes i nord-syd-vendte rækker for at få sol på begge sider af rækkerne. 

Dyrknings- og opbindingssystemer
Hindbær kan enten plantes på almindelig flad mark eller på hvælvede kamme, der 
er hævet 10-30 cm. over jordoverfladen. Den sidste metode giver godt dræn, og 
anbefales ved dyrkning af hindbær på svær jord. 

Kammene kan dækkes med kraftig sort plast eller endnu bedre med Mypex. Ved 
dækning med plast er det en nødvendighed med nedlægning af drypslange i 
kammen. På Mypex-dækkede kamme kan man godt vande med almindelig 
vandingsmaskine eller sprinklere, da vandet trænger ned gennem dugen, men det 
anbefales at lægge drypslange ud. Der laves huller i plasten eller Mypex før 
plantning, f.eks. huller på 20x25 cm. Jorden dækkes ca. 1 meter i bredde. Der bør 
skræres huller i Mypex-dugen frem for brænding for at undgå skarpe kanter. 
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Hindbær skal opbindes til tråde, der er spændt ud på 2,10 m høje stolper, der er sat 
i jorden for maksimalt hver 4. meter. Stolperne graves 50 cm ned i jorden. 
Endestolperne skal være gravet godt ned. Den mest enkle opbindingsmetode er 
simpel opbinding til et fladt hegn af tråde, men ulempen ved dette system er, at 
plukkearbejdet sinkes af de nye skud. En god opbindingsmetode er den norske 
”Gjerde-metode”, hvor de nye og de gamle skud adskilles. Der monteres 80-90 cm. 
lange vandrette tværbrædder på stolperne. Overkanten af tværbrættet skal være 
1,40–1,60 m over jorden. Om foråret placeres ståltrådene på tvær-brættet med 30 
cm afstand, og alle 2-årsskud bindes fast til tråden. Skuddene holdes på denne 
tætte afstand indtil blomstring. Ved begyndende blomstring flyttes trådene med alle 
skuddene ud til ca. 90 cm afstand, hvorved rækken bliver V-formet. De nye skud 
vokser op i midten af rækken. Hindbærskuddene fæstnes til trådene med 
plastikklammer. Der arbejdes dog igen med opbinding af sortern Glen Ample til et 
enkelt fladt hegn i midten. 

Beskæring
For at få en vellykket hindbærkultur, skal der beskæres. Beskæring omfatter 
fjernelse af skud, der har båret, udtynding i rækken og topning af skuddene. 
Udtyndingsarbejdet mindskes, hvis der dyrkes på plast eller Mypex, idet 
dækkematerialet kvæler nogle af de nye skud. 

Beskæringsarbejdet er vigtigt af hensyn til plantesundheden. Dels fjernes gamle 
skud, der udgør en smittekilde, dels holdes hækken luftig og dermed forebygges 
svampesygdomme. Nøglen til en sund hindbærkultur er en smal hæk. Lige efter 
høst fjernes de skud, der har båret bær. De skal skæres helt ned til jorden, så der 
ikke sidder en stab tilbage, idet den kan huse smitte af stængelsyge og gråskimmel. 
Samtidigt eller senere udtyndes årsskuddene, så der bliver 6-8 skud pr. meter 
række. Ved ”Gjerde-metoden” beholdes 4 skud til hver side, altså 8 skud pr. meter 
række. Man kan med fordel udtynde i juli måned. De tilbageværende skud får bedre 
lysforhold og bliver dermed kraftigere, samtidig med at risikoen for stængelsyge 
mindskes. Er man bange for frostskade på skuddene om vinteren, kan man lade 
nogle flere skud være tilbage, og så foretage den endelige udvælgelse af skuddene 
om foråret. 

Rækken skal holdes smal, omkring 20-25 cm Fjernelse af skud uden for rækken er 
nødvendig i hele vækstsæsonen. Da der p.t. ikke findes kemiske løsninger, må dette 
ske mekanisk/manuelt. 

Aftopning af de bærende skud kan blive nødvendig, hvis væksten er kraftig, for at 
forhindre toppen i at knække ned. Der bør ikke aftoppes mere end højest 
nødvendigt, da det koster udbytte. Vejledende skal hindbær aftoppes, så der er 3-4 
knopper tilbage over tråden. For Glen Ample tilrådes 2 knopper, da sorten danner 
meget kraftige sideskud. 

Sorter
Tidligere har hovedsorterne været Glen Moy, der er tidlig, efterfulgt af Meeker, Glen 
Prosen og den sene Schönemann/klon Meyer. I dag plantes der til hovedsæsonen 
overvejende nyere sorter som Glen Ample og Tulameen. De nyere sorter har større 
og fastere bær og bedre holdbarhed end nogle af de ældre sorter. Der er ikke 
mange erfaringer med de nyere sorter i Danmark, men Glen Ample er en meget 
succesrig sort i både Sverige og Norge. Glen Ample er lidt tidligere end Tullameen, 
giver lidt højere udbytte, er lettere at dyrke, men tulameen har bedst smag i 
bærrene. 

Efterårsbærende hindbær dyrkes meget lidt. Hidtil har man dyrket Autumn Bliss, 
men der er nyere interessante sorter på vej som f.eks. Polka og Himbo Top. 

Det er en fordel at have flere sorter, så man er leveringsdygtig over en længere 
periode, og så man er sikret en optimal bestøvning. 

Gødskning
Kvælstofnormen er 100 kg N/ha. I praksis tilføres 60-80 kg N/ha, 15 kg P/ha, 75 kg 
K/ha, 12 kg Mg /ha og 10-15 kg svovl/ha. Gødningen bør tilføres som klorfri 
gødning, da hindbær er sarte overfor klor. 2/3 af kvælstoffet tildeles tidligt i foråret, 

Side 3 af 7Dyrkningsvejledning, Hindbær



resten i maj-juni. Såfremt de nye skud har opnået en passende længde, behøver 
planterne ikke gødning efter høst. Stor tildeling af kvælstof i efteråret kan give 
problemer med stængelsyge og frostskader om vinteren. 

Anvendes drypvanding, er det en fordel at tilføre gødningen via drypslangerne. Er 
reaktionstallet lidt for højt, kan det afhjælpes ved at bruge sure gødninger og 
tilsætte syre til råvandet. 

Hindbær kommer let til at lide af manganmangel, selv ved passende reaktionstal. 
Manganmangel kan afhjælpes ved sprøjtning med mangansulfat 0,5 kg/ha i 200 l 
vand uden for blomstringstiden og uden for høsten. 

Det kan anbefales at bruge bladanalyser for at vurdere ernæringstilstanden. Der 
udtages cirka 100 småblade uden stilk i perioden 15. juli til 1. august, som sendes 
til et laboratorium for analyse. Kommentarer til analyserne kan fås ved 
konsulenterne. 

Brug af calcium- eller fosforrige bladgødninger som f.eks. BasfoliarCombi-Stipp, 
HydroPlusSeniphos og WuxalCalcium-Suspension under blomstring/afblomstring kan 
øge bærrenes fasthed og holdbarhed. 

Vanding
Hindbær har et øverligt rodsystem, og det er nødvendigt at kunne vande. Rigelig 
vanding i forsommeren sikrer en kraftig sideskudsdannelse og en god vækst af nye 
skud. God vanding under bærudviklingen er af stor betydning for bærstørrelsen. 
Hindbær kvitterer godt for drypvanding, som også bør foretrækkes af hensyn til 
risikoen for angreb af gråskimmel.

Ukrudt
Ved dyrkning af flerårige afgrøder er det vigtigt at vælge de reneste marker, og det 
er specielt vigtigt, at marken er fri for flerårige ukrudtsarter som kvik og tidsler. 
Trykket af tidsler i marken kan nedsættes ved at dyrke en tidlig afgrøde året før, 
der plantes hindbær, og så holde jorden sort fra 1. juni til 1. august. Kvikmængden 
kan reduceres ved at dyrke en afgrøde, der høstes i juli måned året før hindbær, og 
hvor jorden skrælpløjes for at svække og udtørre kvikken. Gode råd om 
bekæmpelse af kvik og rodukrudt kan læses i dyrkningsvejledningen 'Bekæmpelse 
af kvik og rodukrudt' (kræver abonnement). 

Mekanisk bekæmpelse
Mekanisk bekæmpelse af flerårigt ukrudt i hindbær er vanskeligt, da hindbær på 
grund af sit overfladiske rodsystem ikke tåler andet end helt øverlig bearbejdning af 
jorden. I gangene mellem rækkerne er der oftest græsdække. Dette græsdække bør 
slås ofte og holdes kort. Tidsler kan kun bekæmpes ved lugning eller afslåning. 
Tidslerne skal have en vis størrelse og være i begyndende knopdannelse, når de 
luges/slås og skal helst trækkes op, så et stykke af roden kommer med. I stadiet 
begyndende knopdannelse begynder tidslerne at gemme mere energi, end de 
bruger. Ved hakning af helt små tidselplanter, skyder de mange nye rodskud og 
formerer sig kraftigt. Tidsler kan ikke bekæmpes kemisk i hindbær. 

Dækkede bede
Ukrudtsproblemer i hindbær nedsættes betydeligt, hvis man dyrker hindbærrene 
med dække af plast eller Mypex i rækken. Plantehullerne bør renholdes ved lugning. 
Der bør ikke være græs lige op til dækmaterialet, idet det konkurrerer om vand og 
næring med nedsat udbytte til følge. Græsset bekæmpes i et bælte på 75 cm. 
udenom dækmaterialet ved brænding eller mekanisk renholdelse. 

Der kan også udlægges barkflis i rækken, som dækmateriale. Laget skal være 
mindst 12-15 cm. tykt for at skygge ukrudtet væk. 

På grund af mangel på godkendte jordmidler anbefales det, at man ved nyetablering 
af hindbær udlægger dækmateriale i rækken. 

Godkendte midler
Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i hindbær. 

Sygdomme
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Hindbærrødmarv
Hindbærrødmarv, der kan komme med planterne, er en frygtet sygdom, idet den 
kan ødelægge hele plantagen. Angrebne planter får kun få og svage skud. Mange 
skud visner hurtigt, og de længste kan minde om en hyrdestav på grund af den 
visne og bøjede top. Sygdommen trives godt på våd og dårligt drænet jord, hvor 
den hurtigt kan brede sig i rækkerne. 

Nøglen til at forbygge rødmarv i hindbær er foruden sunde planter, at dyrke 
hindbærrene på en let og veldrænet jord, eller at dyrke dem på hævede kamme. 
Der er forskel på sorternes modtagelighed. Algonquin, Meeker og Autumn Bliss er 
ret modstandsdygtige overfor hindbærrødmarv. Det kan anbefales at købe planter, 
der ikke er tiltrukket i jord på friland. 

Rødmarv i hindbær er ikke den samme sygdom som rødmarv i jordbær. 

Der er p.t. ingen godkendte midler mod rødmarv. 

Barknekrose
Ny sygdom i hindbær i Danmark. Angriber unge skud. Angriber gennem sår i 
barken, nederst på skuddene, hvor der ses brunviolette pletter ved skrab på barken. 
Hæmmer væksten og skuddene kan dø helt. Undgå såninger af barken. Fjern gamle 
skud rettidigt og sørg for luft i rækken. 

Gråskimmel
Svampen angriber hindbær på 2 måder: Ved angreb i blomsterne, der giver 
anledning til rådne bær, og ved angreb på stængler og knopper, der giver anledning 
til svage skud og dårlig overvintring. Luftige kulturer modvirker begge former for 
gråskimmel. 

Dyrkning af hindbær under regntag eller i tunnel nedsætter risikoen for angreb af 
gråskimmel. 

Hindbærstængelsyge
Angreb kan gøre stor skade, idet sygdommen ødelægger sideknopperne på 
skuddene, så der ikke kommer laterale frugtbærende skud fra disse knopper. 
Derudover øges planternes frostfølsomhed. 

Stængelsyge overvintrer på gamle skud, og smitter de nye skud om foråret. De 
første symptomer er gule pletter på bladene i den ende af bladet, der vender ned 
mod skuddet. Pletterne bliver nekrotiske med gule kanter. På de nye skud kommer 
der rødbrune pletter på barken omkring bladfæsterne. På 2.-årsskuddene bliver 
barken askegrå-sølvfarvet med sorte sporehuse på. Bladene visner først. Derefter 
visner knopper og stængler. 

Der er p.t. ingen godkendte bekæmpelsesmidler. Derfor er det vigtigt at forebygge 
angreb ved at undgå et fugtigt mikroklima. Det gøres ved at holde rækken smal, at 
tynde passende ud i skuddene, ved at undgå overdreven kvælstofgødskning og ved 
at sørge for, at der ikke er tæt med højt ukrudt inde i rækken. Det er vigtigt at 
fjerne de afbårne skud straks efter høstens afslutning for at beskytte de unge skud 
mod smitte. Dyrkning af hindbær under tag eller tunnel nedsætter fugtigheden i 
kulturen og er med til at begrænse angreb af stængelsyge. 

Ifølge tyske angivelser skulle Tulameen være meget modtagelig og Glen Ample 
middel modtagelig. 

Godkendte midler
Følgende svampemidler er godkendt til brug i hindbær. 

Hindbærrust
Rust angriber både blade, stængler, bladstilke og frugtbærende skud. Symptomerne 
er gule rustfarvede pletter om foråret. Senere bliver pletterne brune. Sygdommen 
spredes med vinden og trives særligt i tætte fugtige kulturer. Kraftige rustangreb 
medfører øget frostfølsomhed. 

Der er p.t. ingen godkendte bekæmpelsesmidler. Forebyggende foranstaltninger er 
de samme som for stængelsyge. 
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Skadedyr
  

Væksthusspindemider
Hindbær kan angribes af væksthusspindemider, der særligt opformerer sig i varme 
og tørre perioder. Oversprinkling med vand kan dæmpe angreb noget. I udlandet 
bruges spindrovmider (Phytoseiulus persimilis) til bekæmpelse af spindemider, men 
der er ingen erfaring i Danmark med brug på friland. I tunnel kan rovmider godt 
bruges i bekæmpelsen. Der er p.t. ingen godkendte bekæmpelsesmidler.

Bladlus
Hindbær kan angribes af flere arter af bladlus. Lusene sidder særligt på 
bladundersiden og i blomsterklyngerne. Lusene gør direkte skade ved, at deres 
ekskrementer sviner og kan dækkes af en sort skimmelbelægning. Derudover kan 
lusene sprede virus fra syge planter til raske. 

Nogle sorter, bl.a. Glen Moy, Glen Prosen, Autumn Bliss og Tulameen, er resistente 
overfor hindbærbladlusen, som er en af flere lusearter, der angriber hindbær. 

Hindbærsnudebiller
De 2-3 mm lange, sorte biller, lægger æg i blomsterknopperne, før de springer ud. 
Knopperne tørrer ind og falder af. Hindbærsnudebillerne kan bekæmpes ved 
sprøjtning lige før blomstring. Hold øje med afbidning af knopperne. 
Hindbærbillen: En 4 mm lang gulbrun bille, der gnaver i blomsterknopperne, særligt 
grifler og støvdragere, og senere lægger æg i de åbne blomster/unge frugter. 
Æggene klækker og bliver til en rosahvidgul larve, der ernærer sig af hindbærret 
(”orm i hindbær”). Bekæmpelse som for hindbærsnudebillen. 

Efterårsbærende hindbær angribes ikke af hindbærbillen. 

Hvide limplader tiltrækker hindbærbillen og anvendes til at registrere flyvningen og 
varsle om det rette bekæmpelsestidspunkt. Pladerne hænges op i kulturen, når 
blomsterknopperne er synlige. I starten i 0,5 -1 meters højde, senere fra 1-1,5 
meters højde. De aflæses en gang ugentligt, og ugens fangst pilles af pladerne og 
antallet noteres ned. Det samlede antal biller pr. plade angiver 
bekæmpelsesbehovet. I den tysksprogede del af Schweiz anvendes følgende 
skadetærskel: Er der mindre end 5 biller pr. plade inden blomstring, er der ikke 
grund til bekæmpelse. Der opsættes mindst 2 hvide limplader i plantninger op til 
2.000 m².  Er plantningen større opsættes 1 fælde/2.000 m² ekstra. 

Hindbær-bladgalmider
Miden omtales som et problem i bl.a. Norge og England og er nu fundet i Danmark i 
2008. Miderne er mikroskopiske og angriber frugtbærende skud indtil efter høst, 
hvorefter de går over på de unge skud. Blade, skudspidser og frugter kan skades. 
På bladene kommer uregelmæssige gule pletter, vækstpunkterne kan ødelægges 
med sideskudsdannelse til følge, og bærrene kan blive misdannede og have uens 
modnende småfrugter. Glen Ample skulle være særligt modtagelig for bladmider, 
der trives bedst under beskyttede forhold i tunnel eller væksthus.

Hindbærbarkgalmyg
Den voksne myg lægger æg i sprækker i barken i den nedre del af skuddene. 
Larverne minérer inde i skuddene, som bliver ødelagt. Galmygangreb kan være 
indgangsport for stængelsyge. 

Alle forhold, der hindrer sprækker i skuddene, reducerer problemet med angreb af 
galmyg: Hold en jævn vækst i kulturen, hold smalle rækker og tynd ud i 
årsskuddene. Er der angrebne skud, bør de fjernes. 

Godkendte midler
Følgende insektmidler er godkendt til brug i hindbær. 

Vær opmærksom på behandlingsfristen for de anvendte midler. 

I Middeldatabasen er det muligt at finde informationer om alle bekæmpelsesmidler 
herunder links til etikettetekster og leverandørdokumenter.  

Frostskader
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Hindbær får relativt let frostskade, der ses som døde planter, enkelte døde stængler 
eller som døde knopper. 

Risikoen for vinterskader øges, hvis kulturen har været kraftigt angrebet af 
svampesygdomme. Frostskade kan opstå, 1) hvis planterne ikke afmodner 
ordentligt i et lunt efterår, og så rammes af pludselige kuldegrader, 2) hvis 
temperaturen i hvileperioden om vinteren enten er meget kold eller meget 
svingende og 3) hvis planterne rammes af frost i foråret, hvor den naturlige hvile i 
planten er ophævet. 

Høst
Hindbær bør plukkes 2-3 gange om ugen, hyppigst i varmt og fugtigt vejr. En 
plukker kan plukke 5 til 10 kg pr. time. Plukkekapaciteten afhænger meget af 
bærstørrelsen. Bærrene bør straks efter plukning sættes på køl for at bevare en god 
kvalitet og undgå angreb af gråskimmel. Kølerum er en nødvendighed til opbevaring 
af bærrene. 

Yderligere information
Yderligere information kan fås ved GartneriRådgivningens frugt- og bærkonsulenter. 

Side 7 af 7Dyrkningsvejledning, Hindbær


