
Surkirsebær 
 
Surkirsebær dyrkes overvejende til industriel brug. Bærrene høstes med maskine og 
afsættes hovedsagelig efter forud indgået aftale direkte til fabrik eller gennem en 
avlerorganisation. Det samlede dyrkede areal ligger på 1.900 ha. 

  

Arbejdskraft og investering
Arbejdskraftbehovet til dyrkning af surkirsebær ligger på ca. 45 timer pr. ha. pr. år, 
hvoraf halvdelen går til høst af bærrene. 

Investeringsbehovet til beplantning ligger på 20-25.000 kr. pr. ha. afhængig af, om 
der plantes 1- eller 2-års træer, samt 4-5.000 kr. pr. ha. til pæle og opbinding. Af 
specialmaskiner skal der i løbet af nogle år investeres i sprøjtebom, tågesprøjte, 
grenknuser og gaffellift. 

Jordbund og klima
Dyrkning af surkirsebær stiller ikke særlige krav til jordbund, den skal blot være 
veldrænet. På lette jorder, bør der være vandingsmulighed - særlig i 
etableringsfasen. Der er erfaring for, at det største udbytte opnås ved dyrkning på 
jord af høj bonitet. Med hensyn til klima bør der vælges lokaliteter, som ikke er 
udsat for nattefrost i blomstringstiden - normalt medio maj. Frost i sidste halvdel af 
april og i maj måned kan skade blomsteranlæg og blomster. 

De mindst udsatte arealer vil normalt være højtliggende, veldrænede og kystnære 
arealer. For at mindske problemerne med kirsebærbladplet og gråskimmel kan de 
dele af landet med mindst nedbør foretrækkes. Det er vigtigt, at arealet ikke er for 
kuperet af hensyn til den maskinelle høst. Gode læforhold i plantagen er en 
forudsætning for at tiltrække og forme træerne optimalt. Ved etablering på bar 
mark kan der f.eks. plantes poppeltræer, som læ mod vestenvinden. 

Forud for plantning skal der udtages jordbundsanalyser. I tabel 1 er vist de optimale 
jordbundsanalyser for dyrkning af kirsebær. 

Tabel 1. Optimale jordbundsanalyser for dyrkning af kirsebær: 

  

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

6,0-7,5 
 
3,0-6,0 
 
20-25  
8-12 

Markplan/sædskifte
Det er altid en fordel at plante på frisk jord, hvor der aldrig har været dyrket 
kirsebær. ”Jordtræthed” opstår, hvis der genplantes med den samme 
kirsebærgrundstammeart. De ældre plantager har typisk været podet på 
grundstammer af Prunus avium, mens de nye grundstammer Colt og Weiroot er en 
anden kirsebærart - Prunus cerasus. Problemet med ”jordtræthed” kan altså løses 
ved at skifte grundstamme i forhold til den tidligere plantning. 

Har der været problemer med prunus-nekrotisk-ringpletvirus (PNVR-virus) i 
plantagen, skal alle rodskud fjernes. Hvis det er nødvendigt at genplante på samme 
areal, anbefales det at dyrke andre afgrøder i mindst en sæson inden genplantning. 

Etablering
  

Plantemateriale
Det er vigtigt at plante sundt, virusfrit og yderigt plantemateriale. Nyplantede 
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arealer bør indhegnes for at undgå skader fra harer og råvildt. Surkirsebærtræer 
skal have en vis stammetykkelse samt en lige og glat stamme for at kunne holde til 
at blive rystet med maskine. Kirsebærtræer skal opstammes allerede i planteskolen 
så tidligt som muligt, så sårene fra sidegrenene helt forsvinder inden første høst. 
Plantemateriale købes i danske planteskoler eller hos importører af frugttræer. 
Grundstammen Colt, som er meget sund, er almindelig til de fleste sorter. Prunus 
avium ser i forsøg ud til at være den grundstamme, som giver de største udbytter. 
Weiroot har de seneste år vist sig at vælte meget let, ligesom en del træer dør.

Sortsvalg
Surkirsebær inddeles i to kategorier: De storfrugtede og de småfrugtede. 
Storfrugtede sorter er Kelleriis 16, Zigeuner Kirchen, Tiki, Fanal, Ungarische 
Traubige og Sumadinka, som bruges til konserves, marmelade og saft. Småfrugtede 
er primært sorten Stevnsbær, som bruges til fremstilling af bl.a. saft, vin og likør. 
På grund af den unikke bærkvalitet udgør Stevnsbær langt den største del af det 
samlede areal. Der er beskrevet to kloner af Stevnsbær: Birgitte og Viki. 
Undersøgelser tyder på, at der findes langt flere end de to kloner i plantagerne og at 
udbytterne er meget forskellige. 

Høstperioden kan spredes ved at kombinere sortsvalget mellem Kelleriis, Fanal, 
Sumadinka og Stevnsbær. Fanal og Kelleriis modner ca. 2 uger før Stevnsbær, 
mens Sumadinka høstes ca. en uge efter Stevnsbær. For alle sorterne er der 
specifikke dyrkningsproblemer: Sumadinka har den store ulempe, at bærrene sidder 
for fast; Kelleriis er meget modtagelig for grå monilia; Fanal er modtagelig for 
bakteriekræft; Stevnsbær, som er ret sund, har et meget varierende udbytte, fra 2 
til 15 ton pr. ha. Udbyttet i Kelleriis ligger fra 10 til 12 ton pr. ha., Sumadinka 
omkring 8-15 ton pr. ha. og Fanal på 20 ton pr. ha. 

Plantning
Plantehuller laves med et plantebor, grubbetand, eller der pløjes en fure. Træerne 
plantes i samme dybde som i planteskolen. Plantesystemet skal indrettes efter 
høstmaskinen. Typisk planteafstand er 4,0 m og en rækkeafstand på 6,0 m samt et 
forland på 7,0 m, så høstmaskinen kan vende. 

Hvis der er råvildt i området, bør hele arealet hegnes ind, så træerne ikke 
ødelægges af fejning. Kirsebærtræer har vanskeligt ved at komme sig over disse 
skader. Hvis arealet ikke indhegnes, bør de enkelte træer skærmes med en 
beskyttende skærm eller sprøjtes med et vildtafværgemiddel. 

Gødskning
Forud for plantning tages en jordprøve til bestemmelse af grundgødskningen. 
Grundgødningen tilføres i efteråret mindst 1 måned før plantning. 

Efter plantning tilføres 40 kg. kvælstof i april – maj til den første dyrkningssæson. 
Mens træerne vokser til, tilføres 40-100 kg. kvælstof afhængig af vækstniveauet. 

Som udgangspunkt tilføres 10 kg P og 150 kg K pr. ha til alle sorter. Til etablerede 
arealer tilføres Stevnsbær 100-150 kg N pr. ha. Kelleriis og bær med tilsvarende 
kvalitet tilføres 60-100 kg N pr. ha. 2/3 af kvælstoffet gives tidligt forår og 1/3 i 
starten af juni, når man kan bedømme sætningens størrelse. 

Det er også muligt at udbringe gylle i marts måned. 

Med hensyn til mikronæringsstoffer sprøjtes, hvis der konstateres mangel. Analyser 
af bladprøver giver et billede af, hvilke næringsstoffer der er i overskud eller 
mangler i plantagen. Der udtages 100 blade fra midten fra årsskuddene i perioden 
den 15/8 til 1/9, som sendes til et laboratorium for analyse. Kommentarerne til 
analysen fås hos en frugtavlskonsulent. 

Kvælstofnormen til kirsebær uden undervækst er 150 kg pr. ha. Hvis der er græs, 
som fjernes, må der tilføres 200 kg pr. ha. 

Vanding
Vanding er kun nødvendigt på JB 1 til 4. På lette jorder vandes der under 
etableringen for at få en god tilvækst, idet der er en vis sammenhæng mellem 
skudtilvækst og bæring. I nyplantede arealer generelt, kan vanding medføre en 
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hurtigere etablering. I etablerede plantninger er det sjældent nødvendigt at vande. 
Vandes der ved hjælp af drypslanger, kan der gødevandes med en opløsning af 
næringsstoffer - især kvælstof, som er vigtig for skudvæksten.

Ukrudt
Det er meget vigtigt, at marken før etablering er fri for flerårigt ukrudt som kvik og 
tidsler. Gode råd om bekæmpelse af kvik og rodukrudt kan læses i 
dyrkningsvejledningen 'Bekæmpelse af kvik og rodukrudt'. 
Jorden under træerne holdes ren for at undgå konkurrence om vand og næring. 
Ukrudt bekæmpes kemisk i trærækken af hensyn til røddernes tilvækst. Mellem 
rækkerne kan man vælge enten at have græsbaner eller holde jorden kemisk eller 
mekanisk ren. Græs skal holdes kortklippet i vækstsæsonen for at reducere 
fordampningen. Desuden skal man regne med, at græsbaner bruger ekstra 
kvælstof. Mekanisk renholdelse i rækkerne kan specielt i etableringsfasen være et 
supplement eller alternativ til den kemiske ukrudtsbekæmpelse, men i etablerede 
træer er tidsforbruget og dermed omkostningerne så store, at det ikke er et 
realistisk alternativ. Mekanisk ukrudtsbekæmpelse kan foretages, hvis den 
påbegyndes, mens træerne er nyplantede. 

Får kan græsse mellem store træer og derved holde græsset kort og fjerne 
rodskuddene. Rodskud skal normalt fjernes, for at høstmaskinen kan arbejde 
optimalt. Det er et besværligt arbejde, som fårene er langt bedre til. Det er vigtigt 
at holde sig til de tunge fåreracer, som normalt ikke æder træstammens bark, og 
kun store træer i bæring kan tåle fårenes ”gnubning”. Fårene vil samtidig æde de 
grene, som hænger ned, hvilket sparer en arbejdsgang forud for høsten. Anvendes 
kobber som bladgødskning, skal man være opmærksom på, at får ikke tåler kobber. 

  

Kemisk bekæmpelse
Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i surkirsebær. 

Sprøjteteknik
Til kemisk bekæmpelse af ukrudt kræves en almindelig marksprøjte med en 
specialsprøjtebom. 

Sygdomme og skadedyr
Surkirsebær og især Stevnsbær er en sund kultur, der ikke kræver så intensiv 
sprøjtning som de fleste andre frugtkulturer. Blandt de vigtigste sygdomme og 
skadedyr, der kan forekomme, kan nævnes prunus-nekrotiskringpletvirus, 
kirsebærbladpletsyge, grå monilia, bakteriekræft, sølvglans, kirsebærdværgfrugt, 
kirsebærmøl, kirsebærsnudebillen samt bladlus. Derudover er tørresyge 
(Colletotrichum acutatum) på frugter, som noget nyt diagnosticeret på surkirsebær, 
mens det endnu er uvist, om Colletotrichum acutatum giver anledning til den 
grendød, som er set i flere plantager i de senere år. 

Sprøjtning kan de første år klares med en almindelig marksprøjte med en 
specialfremstillet sprøjtebom. Efter nogle år er det nødvendigt med en tågesprøjte 
for at kunne få en tilfredsstillende bekæmpelse af sygdomme og skadedyr. 

Følgende insekmidler er godkendt til brug i surkirsebær. 

Forebyggende foranstaltninger
For at forebygge svampesygdomme i at udvikle sig er det vigtigt med åbne træer, 
som hurtigt kan tørre op efter regnbyger. Det gøres dels ved valg af planteafstand, 
dels ved hvert år at skære store grene ud af træerne.  
For at mindske smittetrykket kan man for at fremme bladenes omsætning udsprøjte 
en 5 pct. urea-opløsning lige før bladfald samt en gang i efteråret. Som alternativ 
eller et supplement til sidstnævnte kan der foretages en overfladisk 
jordbearbejdning, som findeler bladene, hvilket vil øge omsætningshastigheden.

Kirsebærbladplet
Kirsebærbladplet er den sygdom, der sprøjtes hyppigst mod. Det skyldes, at der p.t. 
kun er godkendt midler med forebyggende effekt. Normalt sprøjtes hver 14. dag, 
men i tørre perioder sjældnere.
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Grå monilia
Der foretages forebyggende behandlinger under blomstring. Kelleriis skal sprøjtes 2-
3 gange, mens de andre sorter, afhængig af vejret, ofte kan nøjes med 1 
behandling. 

Er det regnvejr op til høsttidspunktet med revnede bær til følge anbefales en 
sprøjtning godkendt svampemiddel for at forebygge angreb af gråskimmel og gul 
monilia, hvilket kan medføre råd og dermed afvisning af produktet ved levering.  

Bekæmpelsesstrategi
Følgende svampemidler er godkendt til brug i surkirsebær. 

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.  

Sprøjteteknik
En tågesprøjte er nødvendig for at plantebeskyttelsesmidlerne kan nå ind i midten 
af træerne samt op i toppen af de til tider 7 meter høje træer. Tågesprøjten bør 
tjekkes jævnligt, om den virker korrekt. Sæt vandfølsomt papir i træet og se, om 
spredebilledet er korrekt. 

Læhegn omkring plantagen vil øge antallet af gode sprøjtedage. Det er væsentligt 
for effekten, at der sprøjtes under vindstille forhold for at få en afsætning af 
sprøjtemiddel i toppen af høje træer. 

Det er ofte muligt at nedsætte doseringen af plantebeskyttelsesmidler uden at 
nedsætte effekten, hvis der anvendes optimal sprøjteteknik på et optimalt 
sprøjtetidspunkt. Spørg konsulenten vedrørende mulighederne for nedsat dosering 
for de enkelte midler.  

Beskæring
Beskæring af surkirsebær er i de første år kun påkrævet til formning af træerne til 
maskinel høst, det vil sige træer med én gennemgående stamme og en top, der 
ikke er for løs og hængende. Grene med spidse vinkler fjernes, da de let knækker. 
På nyetablerede træer skal sidegrene klippes af på den nederste meter. Det er 
vigtigt, at træerne hurtigt stammes op, således at barken bliver glat og uden større 
grensår og stammen lige og fri for knuder. Denne opstamning foretages dels af 
hensyn til rystemaskinen, hvorpå der er en klo, som griber fat i stammen, dels for 
at mindske de sår, der kan være indgangsvinkel for forskellige svampesygdomme. 
Et nyt beskæringssystem, hvor man afklipper alle sidegrene lige efter plantning, har 
givet lovende resultater, men det kræver, at man styrer sin gødskning, således at 
væksten ikke bliver for kraftig og forårsager svage grene, der knækker i vinden. 
Gode læforhold er også en forudsætning. 

I etablerede plantninger foretages sideklipning med fingerklippere, hvilket gøres for 
at kunne færdes i plantagen, men også for at sikre tilgang af lys til træerne. 
Derudover er det nødvendigt regelmæssigt at fjerne store grene ud af træerne. 

Høst
Høst af surkirsebær foregår udelukkende med maskine, der fungerer som et ryste- 
og opsamlingssystem. De største maskiner kan ryste op til 300-400 træer i timen. 
Til saftproduktion høstes i storkasser, mens bær, der skal løsfryses og udstenes, 
høstes i små plastkasser. Kasserne køres direkte til fabrik eller til indfrysning. 

Træerne kan rystes fra de er 4-5 år gamle. Det normale høsttidspunkt er, alt efter 
sort, fra begyndelsen af august. Hvert år udarbejdes en prognose for høsttidspunkt. 

Det korrekte høsttidspunkt er, når bærrene opfylder følgende krav til tørstof 
(sukker) målt i Brix %: 

Højere brix kan give tillæg til prisen, og lavere brix kan medføre nedslag i prisen. 

Frugtart Brix % 
Refraktometerværdi 

Stevnsbær 19,5 
Andre kirsebær 14 
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Ved sen høst er det lettere at ryste frugterne af, og såvel kvalitet som udbytte øges. 
Til gengæld kan kraftig blæst få mange frugter til at falde af. 

Bærrenes ydre kvalitet er vigtig, fordi den påvirker det færdige produkt. Forhold 
som indgår heri er: 

 
- Blade og kviste  
- Jord og sten  
- Snegle med hus  
- Grønne bær med stilke  
- Rådne bær  
- Begyndende gæring  

 
Bær leveret med forureninger i lettere grad kan kun bruges til visse kvaliteter og 
kan medføre nedslag i afregningsprisen. Bærpartier med meget råd og gæring kan 
ikke anvendes og kasseres. Partier forurenet med kemikalier af enhver slags, 
kasseres ubetinget. 

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