
Jordbær 
 
Jordbær dyrkes overvejende til frisk konsum. Der dyrkes kun få hektar til industriel 
brug ud af et samlet areal på 1.061 ha (DFFE, 2009), heraf 64 ha økologiske 
(Plantedirektoratet, 2008). Importerede bær, særligt fra Tyskland, til meget lave 
priser kan i nogle år påvirke priserne negativt midt i den danske højsæson. Jordbær 
afsættes over diverse salgsforeninger i 500 gram bakker, men der afsættes også 
mange jordbær ved direkte salg til detail, ved stalddørssalg og selvpluk. Der er 
faldende interesse for sidstnævnte. Prisen varierer meget og er afhængig af kvalitet, 
udbud og efterspørgsel. Ved afsætning over salgsforeninger samt til detailhandlen, 
skal bærrene opfylde gældende kvalitetsnormer. Udbyttet varierer en del afhængig 
af det enkelte år og sort, men ligger mellem 6 og 15 tons pr. ha. Ved dyrkning i 
spanske tunneler kan der høstes 15-22 tons pr. ha. 

Arbejdskraftbehovet til dyrkning af jordbær ligger på ca. 200 timer pr. ha. 
Derudover kommer der høst af bærrene, som tager ca. 1.000 timer pr. ha. 
Investeringsbehovet til beplantning ligger på ca. 27.000 kr. til planter. Af maskiner 
skal der investeres i plantemaskine, sprøjtebom, halmudlægger, rækkefræser og 
andre redskaber til ukrudtsbekæmpelse og på sigt også kølefaciliteter. 

Driftsresultater fra danske jordbærplantager i årene 2001-2003 viser, at 
dækningsbidraget i gennemsnit var 93.400 kr. pr. ha bærende areal. Dette 
dækningsbidrag skal dække afskrivning, forrentning, specialmaskiner og forrentning 
af plantemateriale, mens aflønning af arbejdskraft er fratrukket. Der er en stor 
variation i dækningsbidraget afhængig af udbytte og pris de enkelte år. 

Jordbær kan dyrkes efter retningslinerne for Dansk I.P. Se mere om Dansk I.P. 

Etablering
  

Jordbund og klima
Jordbær kan dyrkes på de fleste jordtyper. Lavtliggende, kolde og vandlidende 
jorder samt svære lerjorder bør undgås. 

Optimale jordbundsanalysetal for dyrkning af jordbær er: 

Frost i blomstringsperioden kan være helt ødelæggende. Derfor bør områder med 
særlig risiko for sen nattefrost undgås. De højeste og mest stabile udbytter opnås 
på lune lokaliteter - f.eks. i kystnære områder.  For at opnå en rimelig grad af 
dyrkningssikkerhed er det nødvendigt med gode læforhold. Af hensyn til risikoen for 
gråskimmel bør arealet ikke være indelukket. Bier har betydning for bestøvning af 
jordbær. Dårlig bestøvning medfører ringe kvalitet og for lille udbytte. 

Reaktionstal (Rt)  
Fosfortal (Pt)  
Kaliumtal (Kt)  
Magnesiumtal (Mgt)

6,2 - 6,8  
3,0 - 5,0  
10 - 15 – let sandjord 6-8  
6,0 - 8,0 – let sandjord ca. 5,0

Sædskifte
Som forebyggelse mod sygdomme og skadedyr må der tilrådes et sædskifte på 5-6 
år. Af hensyn til visnesyge bør man blandt andet undgå lucerne, kartofler og 
korsblomstrede afgrøder i sædskiftet. Gamle frugtplantager og flerårige græsarealer 
er dårlige forfrugter. 

Vær opmærksom på, at jordbær er følsomme overfor brug af minimidler i 
forfrugten. Se PlanteNyt nr. 49, 2008: Brug af minimidler. 

Plantemateriale
Det er meget vigtigt, at en ny jordbærmark startes med sunde og kraftige planter. 
Derfor bør kun anvendes certificeret eller kontrolleret plantemateriale. Kontakt den 
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lokale bærkonsulent for nærmere oplysninger om plantetyper. 

Sortsvalg
Sorter vælges først og fremmest ud fra høsttidspunkt og afsætningsmåde. Skal 
bærrene afsættes over salgsforening, er bærstørrelse, farve, transportfasthed og 
holdbarhed vigtige egenskaber. Afsættes bærrene fra stalddøren eller ved selvpluk, 
er smag, gennemfarvning og egnethed til syltning og frysning vigtige egenskaber. 

Der er stor forskel med hensyn til modtagelighed overfor sygdomme som f.eks. 
gråskimmel, meldug, visnesyge og jordbærsortråd, egenskaber som det også er 
vigtigt at lægge vægt på ved valg af sort. Hovedsorter til salg over salgsforeninger 
nævnt efter tidlighed er: Honeoye, Elsanta, Symphony og Florence. Hovedsorter til 
direkte salg er: Honeoye, Polka, Korona, Dania og Florence. Et jordbærsortsudvalg 
reviderer hvert år sortslisten. Den seneste sortsliste fremgår af tabel 1. Nærmere 
information om sorternes anvendelsesformål og egenskaber kan ses i Håndbog for 
Frugt- og Bæravlere 2010. 

Tabel 1. Sortsliste for jordbær 2010. 

1. Hovedsort: Helt overvejende beregnet til normal handelsomsætning i butikker i 
hovedsæsonen. Der lægges bl.a. vægt på holdbarhed og attraktivt udseende.  

2. Specialsort: Beregnet til at imødekomme specielle formål som f.eks. tidlig/sen 
plukning, selvpluk, hurtig lokal omsætning, egnethed til frysning eller økologisk 
dyrkning.  

3. Prøvesort: Sorter, der er skønnet interessante, men som endnu ikke er 
tilstrækkeligt afprøvet i forsøg eller praksis i Danmark. Praktiske erfaringer 
inddrages ved vurdering af disse sorter, der efter et par år som prøvesorter 
skal enten ind i eller ud af sortimentet. 

N: Sorten er licensbeskyttet (nyheds- eller navnebeskyttet) i Danmark. Der tages 
forbehold for eventuelle ændringer efter afsluttet revision af listen. 

Afsætning Tidlighed Hovedsorter1) Specialsorter2)  Prøvesorter3)  
Butikssalg Tidlig Honeoye     

Middel Elsanta, SonataN, 
AliceN 

    

Sen FlorenceN SymphonyN   
Selvpluk/  
Hjemmesalg 

Tidlig Honeoye     

Middel 
Polka  
SonataN KoronaN 

SalsaN  

AliceN  

Sen FlorenceN  SymphonyN  
Dania  

  

Meget 
sen    PandoraN    

Plantning
Planterne plantes med maskine. Det er meget vigtigt, at planterne bliver plantet i 
korrekt dybde, hvor kronerne står lige i jordoverfladen. Der vandes straks efter 
udplantning. 

Jordbær kan etableres ved forårsplantning (april-juni), sommerplantning (juli-senest 
den 10. august) og efterårsplantning (september-oktober). Ved efterårsplantning 
bliver udbyttet efterfølgende år oftest så lavt, at det ikke kan betale sig at plukke 
bærrene. Til de forskellige plantetider bruges forskellige plantetyper. Den mest 
udbredte etableringsmåde er forårsplantning, hvor man bruger frigoplanter eller 
friske planter. Planternes vækst fremmes ved at fjerne blomsterne i planteåret. 

Rækkeafstand afhænger af den traktor og de maskiner, man råder over. 
Planteafstanden i rækken ligger ofte på 0,3-0,4 m og på 0,8-1,2 m mellem 
rækkerne. Plantetallet ligger mellem 30.000-35.000 pr. ha. Man kan også dyrke 
jordbær i dobbeltrækker med ca. 0,6-0,8 m imellem rækkerne og ca. 1,0-1,2 m 
imellem dobbeltrækkerne. 

Ved etablering med A+planter, der er store frigoplanter, kan plantes væsentligt 
tættere f.eks. med 0,22-0,25 m imellem planterne i rækken. Plantetallet bliver ved 
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en rækkeafstand på 1,0 m 40-45.000 pr. ha. Der kan så høstes på planterne i 
planteåret. Oversprinkling af A+planter i etableringsfasen anbefales. 

Jordbær kan også plantes på bede sat op med bedformer og dækket med sort plast. 
Denne dyrkningsform er kun lidt udbredt i Danmark. Ved denne dyrkningsform er 
håndplantning det mest almindelige. Behovet for ukrudts- og 
gråskimmelbekæmpelse bliver mindre ved dyrkning på bede, mens behovet for 
meldug- og skadedyrsbekæmpelse stiger. Dværg- og spindemider trives godt på 
bedene på grund af højere temperatur omkring planterne, og væksthussnudebiller 
trives godt i den varme jord under plasten. 

Jordbær kan ligeledes dyrkes i spanske tunneler, hvor der sættes plast på 
tunnelerne fra marts til efter høst. 

Spredning af høsten
Normal høstperiode er fra den 20. juni til den 20. juli. Høstperioden kan 
fremskyndes ved at dække jordbærrene fra februar-marts til begyndende 
blomstring med hulplast og eller fiberdug, hvilket vil øge tidligheden med seks til 12 
dage. Forlængelse af sæsonen i sensommeren kan gøres ved valg af sene sorter, 
sen plantning af A+planter, samt brug af dagneutrale sorter. Ved dyrkning i 
plasttunneler kan sæsonen udvides yderligere, men erfaringerne viser, at det er en 
vanskelig produktion. 

Gødskning
Forud for plantning og i etablerede arealer gødes jorden med klorfri PK-gødning, så 
jordbundstallene er optimale. Afhængig af jordtype og jordbundstal tilføres cirka 15 
kg fosfor, 70 kg kalium, 12 kg magnesium samt 10-15 kg svovl pr. ha. 

To til tre uger efter plantning gødes planterne med 30-40 kg. kvælstof for at sikre 
en god tilvækst. Etablerede jordbær gødskes efter høst med 20-40 kg kvælstof evt. 
i form af klorfri NPK 14-3-18. Til kraftigt voksende sorter gives der normalt ikke 
kvælstof tidligt forår, idet dette kan medføre øget bladvækst, sinke modningen og 
øge problemerne med gråskimmel og meldug. Til svagere voksende sorter, fx. 
Honeoye og Elsanta, eller hvis det vurderes, at planterne mangler kvælstof, kan der 
gives 20-30 kg. N tidligt forår eller ved begyndende blomstring eller afblomstring. 
Behovet for kvælstof kan bestemmes ud fra en N-min-analyse, hvor man korrigerer 
tilførslen af kvælstof ind efter en ønsket N-min på 60. Kvælstofnormen er 80 kg. N 
pr. ha. 

Gødning kan også tilføres via drypslanger som gødevanding. Her kræves en 
gødevandingsplan. 

Blandt mikronæringsstofferne skal man være opmærksom på bor (B), som er vigtig 
for blomsternes kvalitet, samt mangan (Mn) og jern (Fe). Brug af calcium- eller 
fosforrige bladgødninger som f.eks. Basfoliar Combi-Stipp, HydroPlus Seniphos og 
Wuxal Calcium-Suspension under blomstring/afblomstring kan øge bærrenes 
fasthed og holdbarhed. 

Vanding
Vanding er en forudsætning for at kunne dyrke jordbær. Der skal vandes både ved 
etablering og i år med høst. De vigtigste perioder er op til blomstring og fra 
afblomstring til høst. Hvis det er tørt i september/oktober, er det også aktuelt at 
vande af hensyn til blomsterdannelse og –udvikling. Under blomstring bør 
sprinklervanding undgås på grund af risiko for angreb af gråskimmel. Drypvanding 
ved hjælp af sive-/drypslanger har mange fordele: mindre vandforbrug, 
arbejdsbesparende, mindre risiko for angreb af gråskimmel, jordbærsortråd og 
læderråd. Til gengæld øges problemerne med meldug og væksthusspindemider. Det 
anbefales, at der anvendes én drypslange pr. jordbærrække. Flere er begyndt at 
placere drypslangerne under planterne i forbindelse med plantning. Drypslangerne 
skal lægges 10-15 cm ned i jorden for ikke at genere den mekaniske 
ukrudtsbekæmpelse. 

Der bør føres vandingsregnskab for at få den største effekt af vandingen. På 
www.planteinfo.dk kan der under Vand og Vandregnskab føres et elektronisk 
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vandingsregnskab (kræver abonnement). Alternativt eller som supplement til 
vandingsregnskabet kan der anvendes tensiometre eller Watermarks til vejledning 
om vandingsbehovet. 

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. 
Ukrudtstrykket af tidsler i marken kan nedsættes ved at dyrke en tidlig afgrøde året 
før, der plantes jordbær, 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 jordbær, 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'. 

Efter etablering af jordbærmarken er det vigtigt, at marken holdes ren. Er man først 
kommet godt igennem det første år, så er der sjældent de store problemer med 
ukrudt de efterfølgende år. 

Falsk såbed
Ved forårsplantning af frigo- og A+planter kan man nedbringe ukrudtsfrøpuljen 
betragteligt ved at lave et falsk såbed inden plantning af jordbærrene. Dette gøres 
ved at foretage en opharvning af jorden, så tidligt som forholdende tillader. Harv 
gerne nogle ekstra gange for at øge fremspiringen af ukrudt. Lad derefter arealet 
ligge urørt indtil grønne ukrudtskimplanter anes på eller lige under jordoverfladen, 
hvorefter arealet harves ensartet og overfladisk evt. med en langfingerharve. Hvis 
der er behov for det, og tiden tillader det, kan ukrudtharvningen gentages. Der 
plantes altid umiddelbart efter den seneste harvning. Særligt ved plantning af 
A+planter, der plantes indtil midten af maj, er der gode muligheder for at udnytte 
et falsk såbed. 

Mekanisk bekæmpelse
jordbærmarken er ikke-kemisk bekæmpelse af kvik og tidsler meget 
arbejdskrævende. Mellem rækkerne kan radrenses, men i rækken skal der 
hakkes/luges. Tidslerne bør have en vis størrelse og være i begyndende 
knopdannelse, når de luges og 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. 

Som alternativ til kemisk bekæmpelse alene, kan udbringning af ukrudtsmiddel ske 
med rækkesprøjte, og suppleres med radrensning mellem rækkerne, alternativt 
rækkefræsning. Ved rækkesprøjtning med ukrudtsmiddel kan doseringen af midlet 
nedsættes tilsvarende til det behandlede areal. Brug af ugentlige behandlinger med 
langfingerharve i kombination med radrenser, rækkefræser og stjernerulleharve er 
ligeledes alternativer til den kemiske bekæmpelse. Under alle omstændigheder 
undgås håndhakning ikke. 

Ukrudtsstrigling fungerer som regel fint på sandet jord, men er problematisk på 
lerjord, hvor striglen har sværere ved at få fat i ukrudtet - særligt hvis jorden er 
blevet hård. Ukrudtsstrigling skal foretages i kombination med andre redskaber 
(radrenser med fingerhjul, fræser, stjernerulleharve, børsterenser). For at opnå et 
tilfredsstillende resultat uden at lave skader skal man være omhyggelig med 
justering af harven hver gang der køres. Der skal køres, når ukrudtet er småt. Dvs. 
når det største ukrudt står på kimbladsstadiet. Det betyder, at der i perioder skal 
køres hver 8.-10.dag. 

Ved brug af strigle er det vigtigt, at planterne ikke er plantet for øverligt, eller står 
skråt i jorden, da striglen så kan rykke dem op. Ved brug af striglen til fjernelse af 
udløbere, skal der skiftes køreretning, hver gang man kører. Når udløberne er 
rykket løs tilstrækkeligt mange gange, så taber de energien. En rækkefræser er 
også god til fjernelse af udløbere. 

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan generelt volde besvær i våde perioder. 

Dækkede bede
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Ved dyrkning af jordbær på plastdækkede bede bliver problemerne med ukrudt 
meget mindre end på flad mark. Her skal hullerne håndluges et par gange i 
planteåret, og ellers kan gangene mellem bedene holdes rene med Basta eller 
klippes med en græsklipper. Basta er trukket fra det danske marked, men rester må 
bruges op. 

Godkendte midler
Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i jordbær. 

Sygdomme
Jordbær kan angribes af mange forskellige svampe, hvoraf de vigtigste er 
gråskimmel, meldug og jordbærsortråd. Derudover kan jordbær angribes af øjeplet, 
jordbærbrunplet, visnesyge, læderråd, stængelbasisråd, rødmarv og antracnose. 
Rødmarv: Ved kun at dyrke jordbær på veldrænede arealer med god jordstruktur 
kan problemer med rødmarv minimeres, da rødmarv spredes via frit vand i jorden. 

Forebyggelse
Forebyggelse af angreb er vigtigt. Afhængig af skadevolder kan dette gøres ved: at 
holde et godt sædskifte, valg af mindre modtagelige sorter, køb af certificeret 
plantemateriale, øget planteafstand, strigling af jordbærrene med langfingerharve, 
høst i to år, ved at holde rækkerne smalle, ved at få testet planterne for sygdomme 
før plantning mv. Forebyggende sprøjtninger mod svampeangreb foretages flere 
gange i løbet af vækstperioden fra kort før blomstring og indtil afblomstring. 

Gråskimmel
Gråskimmel: Forebyggelse af gråskimmel sker ved sprøjtninger med forskellige 
svampemidler under blomstringen.  Der bør veksles mellem de forskellige 
middeltyper for at undgå resistens i svampen. Behandlingsintensiteten kan afpasses 
efter vejret. I en periode med helt tørt vejr under blomstringen kan afstanden 
mellem sprøjtningerne øges, mens man vil behandle hyppigere i en meget våd 
blomstringsperiode. 

Sortsvalget betyder meget for angreb af gråskimmel. En sort som Honeoye er 
meget lidt modtagelig for gråskimmel, Elsanta er ikke særligt modtagelig, Florence 
ret modtagelig, mens sorter som Polka og Korona er meget modtagelige. I praksis 
er der andre kriterier, der er væsentlige for sortsvalget end sygdomsmodtagelighed 
- nemlig salgsmåde og afsætningsleddets krav. 

Markens beliggenhed betyder også noget for risikoen for gråskimmelangreb. På en 
åben og luftig lokalitet mindskes risikoen for gråskimmelangreb, mens jordbær 
plantet på lokaliteter med meget læ er mere udsatte. 
Rækkens bredde betyder meget for mikroklimaet i jordbærrækken. Hvis rækken 
holdes smal f.eks. ved at fræse rækken ind til 0,25 m bredde efter høst med en 
rækkefræser, bliver der en bedre gennemluftning af bladmassen og derved et 
mindre fugtigt mikroklima. Dette betyder meget for at reducere angreb af 
gråskimmel. Bær, der allerede er smittet af gråskimmel, bør fjernes fra marken 
under de første plukninger, for at reducere smittetrykket af gråskimmel. 

Meldug
Meldug: Angreb undgås ved forebyggende sprøjtninger før og under blomstring. Det 
er vigtigt, at jordbærplanterne er optimalt forsynet med vand, hvilket er med til at 
reducere problemerne med meldug.  
Der er store forskelle på sorternes meldugmodtaglighed: Elsanta er meget følsom 
for meldug, Honeoye og Polka er middelfølsomme, mens Florence er meget lidt 
modtagelig for meldug. 

Jordbærsortråd
Jordbærsortråd: Angreb forebygges ved sprøjtning under blomstring. Etableret 
sortråd kan ikke bekæmpes kemisk. Ved angreb af jordbærsortråd, bør arealet 
pløjes ned hurtigst muligt for at undgå at få smittet resten af bedriften.  
Der er forskel på sorternes modtagelighed for sortråd. Elsanta og Florence er meget 
modtagelige, mens Honeoye og Polka er noget mindre modtagelige. 

Godkendte midler
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Det er af yderste vigtighed at overholde sprøjtefristerne på de enkelte midler, så 
der kommer færrest mulige pesticidrester i bærrene! 

Følgende svampemidler er godkendt til brug i jordbær. 

Skadedyr
Jordbær angribes af mange forskellige skadedyr, hvoraf hindbærsnudebiller, 
viklerlarver, tæger, dværgmider og væksthusspindemider er de vigtigste. Derudover 
kan jordbær angribes af trips, øresnudebiller, snegle, fugle samt stængel- og 
bladnematoder og fritlevendenematoder. De tre sidstnævnte samt dværgmider og 
øresnudebiller forebygges ved køb af certificeret plantemateriale og ved et godt 
sædskifte.  

Ofte foretages en forebyggende behandling lige før blomstring med et godkendt 
middel mod viklerlarver og/eller hindbærsnudebiller. Det er vigtigt at kontrollere 
planternes hjerteskud for viklerlarver i det tidlige forår. Bekæmpelsen er mere 
effektiv, hvis der bekæmpes tidligt på små larver, hvorved man i bedste fald kan 
undgå at skulle bekæmpe flere gange. Under blomstring og ved afblomstring 
kontrolleres planterne løbende for angreb af skadedyr ved at banke nogle planter 
over en tallerken, plastbalje eller lignende. Ved angreb på dette tidspunkt anvendes 
et godkendt middel, som må anvendes uden for biernes flyvetid. 

Jordbærdværgmider
Jordbærdværgmider: Der findes ingen bekæmpelsemidler til bekæmpelse af 
jordbærdværgmider. Dværgmider kan bekæmpes ved udsættelse af tripsrovmider 
(Amblyseius cucumeris). I perioder med lunt vejr er der gode erfaringer med denne 
biologiske bekæmpelse. Der skal holdes 6 ugers afstand til pyrethroidsprøjtninger 
ved udsættelse af tripsrovmider. Ved problemer med dværgmider bør man holde en 
kort kulturtid, og ikke høste på planterne mere end to år. 

Væksthusspindemider
Væksthusspindemider: Spindemider kan i varme, tørre somre blive et stort 
problem. Der er endnu kun få eksempler på brug af biologisk bekæmpelse med 
spindrovmider, og der er ingen erfaringer for, hvordan biologisk bekæmpelse af 
spindemider virker på friland i Danmark. Afslåning af toppen lige efter høst på 
jordbærplanter kraftigt angrebet af spindemider har en god bekæmpende effekt, 
idet mange af spindemideæggene tørrer ud, når bladene ligger mellem rækkerne. 

Snegle
Snegle kan lokalt være et stort problem. Angreb i nyetablerede marker kan 
forebygges ved løbende at holde et bælte "sort" rundt om marken ved mekanisk 
jordbearbejdning. Til registrering af sneglenes aktivitet i marken kan der lægges 
sække, halmballer eller lignende imellem rækkerne. Hver morgen kontrolleres 
"fælderne" for snegle. 

Godkendte midler
Følgende insektmidler er godkendt til brug i jordbær. Vær opmærksom på 
behandlingsfristen for de anvendte midler. 

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

Sprøjteteknik
For at opnå den bedste effekt med den mindst mulige dosering bør sprøjtning mod 
svampe og skadedyr i jordbær foretages med en jordbærbøjle – med eller uden 
skærme - som har 3, 4 eller 5 dyser pr. række. Husk at reducere doseringen i 
forhold til det aktuelle areal, der behandles! Det anbefales at anvende lavdriftdyser 
med en spredevinkel på 80 grader. I små jordbærplanter anvendes ca. 300 l. vand 
pr. ha., i større 400 l pr. ha. Spredebillede og dækning i afgrøden kan kontrolleres 
ved at sætte vandfølsomt papir ind forskellige steder i planterne. Læs mere om 
sprøjteteknik i jordbær i FarmTest Maskiner og planteavl nr. 65. 

Vær opmærksom på, at der stilles specielle krav til sprøjteudstyr ved sprøjtning 
med nogle af midlerne! 
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Halmdækning
Dækning af jorden med halm har det formål at undgå tilsmudsning af bærrene med 
jord under regn og vanding. Derudover mindskes risikoen for angreb af læderråd, 
jordbærsortråd og gråskimmel, ligesom halmdækning afhængig af lagets tykkelse 
hæmmer fremspiring af ukrudt. Dækning skal ske omkring afblomstring. For tidlig 
dækning øger risikoen for frostskade under blomstringen, og for sen dækning gør 
det svært at få halmen ind under planter og bær. Der anvendes 5-7 ton halm pr. 
ha. Byghalm er ikke velegnet, idet smådele herfra har tendens til at hænge fast i 
bær og emballage. Undgå at bruge Roundup-behandlet halm samt halm med meget 
spildkorn.

Plukning
Bærrene plukkes, når de netop er fuldmodne. De skal være plukket med 
bægerblade (has) samt en kort stilk direkte i salgsemballagen (500 gram bakker). 
Det er vigtigt, at plukkerne instrueres om korrekt plukketeknik, således at bærrene 
ikke klemmes/trykkes, hvorved holdbarheden reduceres. I perioder med fugtigt vejr 
kan gråskimmel blive et stort problem. Spredning af sygdommen kan reduceres, 
hvis plukkerne plukker og fjerner de dårlige bær. Der plukkes normalt med to eller 
tre dages mellemrum. Bedste plukketidspunkt er tidlig morgen, hvor bærrene endnu 
er kolde. Efter plukning stilles bærrene i skygge eller endnu bedre i kølerum allerede 
i marken. Hurtig nedkøling nedsætter risikoen for udvikling af gråskimmel. Der skal 
bruges ca. 15 plukkere pr. ha. 

Aftopning og afrankning
Normalt aftopper man ikke jordbær, men er planterne meget kraftigvoksende, 
angrebet af meldug, gråskimmel og spindemider, eller er marken stærkt inficeret 
med ukrudt, kan en aftopning i cirka 10 cm. højde være aktuel lige efter høst. Den 
afslåede top bør fjernes eller nedmuldes. 

Efter høst nedfræses ranker, ukrudt og halm. 

Vinterdækning
Nogle sorter – fx Honeoye, Elsanta og Florence - er følsomme overfor frost og bør 
eventuelt vinterdækkes. I de senere år har det dog været så mildt, at 
vinterdækning ikke har været nødvendig. Vinterdækning kan enten gøres med 
fiberdug, Agrocover eller ved dækning med halm. Sidstnævnte metode er mere 
besværlig og kan koste udbytte det efterfølgende år. Ønsker man at forsinke 
modningen af bærrene, er halmdækning en mulighed. 

Høst
Normal høstperiode er fra den 20. juni til den 20. juli. Høstperioden kan 
fremskyndes ved at dække jordbærrene fra februar-marts til begyndende 
blomstring med hulplast og/eller fiberdug, hvilket vil øge tidligheden med 6-12 
dage. Forlængelse af sæsonen i sensommeren kan gøres ved valg af sene sorter, 
sen plantning af A+planter, samt brug af dagneutrale sorter. Ved dyrkning i 
plasttunneler kan sæsonen udvides yderligere, men erfaringerne viser, at det er en 
vanskelig produktion. 

Yderligere information
Yderligere information kan fås ved GartneriRådgivningens jordbærkonsulenter. 
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