Dyrker du jordbær?
Strand utvider
nå sortimentet
for 2023levering!

Strands jordbærplantesortiment utvides i
2022–2023-sesongen med hele 8 nye sorter.
De er fra kjente foredlingsfirmaer som Flevo
Berry, Fresh Forward, East Malling og Graminor.
De fleste sortene leveres som nedfryste barrotsplanter. Unntaket er den remonterende sorten
Favori, som leveres som nedfryst, stor trayplante.
Se gjerne nettsiden vår www.norgesfor.no for
utfyllende informasjon om alle sortene. Eller
produsentenes nettsider, www.rapo.nl/en og
www.firmahenselmans.nl/en. Strand anbefaler
størrelsene A++, ventebed og tray til produsenter
som satser på avling i planteåret. Størrelse A+
gir noe avling i planteåret, mens størrelsene
standard A og B er uten avling i planteåret.

”

Vi anbefaler også dyrkere å kontakte sin lokale
bær-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving for
sortsanbefalinger og dyrkningstekniske råd.
Strands jordbærplantesortiment 2022–2023,
inndelt etter modningstid:
Tidlige: Flair, Honeoye og Rumba
Midtsesong: Saga, Sonata, Korona, Sonsation,
Falco, Polka og Malling Centenary
Sene: Florence, Faith og Salsa
Remonterende: Favori (levering 2024)

Planter fra Strand skal være friske, sortsrene og
av god kvalitet. Og oppfylle alle kravene i norsk
forskrift til hvordan importerte jordbærplanter
skal være produsert.

Hvor kommer våre jordbærplanter fra?
Våre samarbeidende planteskoler, RAPO
og Brødrene Henselmans, produserer jordbærplanter i de nederlandske kommunene
Roosendaal og Noordoostpolder. Planteskolen
RAPO i Roosendaal ble grunnlagt i 1975, og
produserer i dag foruten jordbærplanter også
asparges og frukttre-grunnstammer. Brødrene
Henselmans i Nordoostpolder er et familiedrevet firma, spesialisert kun på jordbærplanteproduksjon. Familien Henselmans startet
opprinnelig med grønnsaksproduksjon i NordHolland i 1935. Men flyttet etter 2. verdenskrig til større arealer i Nordoostpolder, da
havbunnen der ble drenert. RAPO og Brødrene
Henselmans regnes som middels store planteskoler i Nederlandsk målestokk.
Hvordan produseres jordbærplantene
hos planteskolene RAPO og Brødrene
Henselmans?
Plantene som leveres fra RAPO og Brødrene
Henselmans til det norske markedet, er formert
etter reglene i det nederlandske sertifiseringssystemet. En hovedaktør i dette sertifiseringssystemet er organisasjonen Naktuinbouw,
som er underlagt Nederlands Landbruksdepartement. Naktuinbouw renser jordbærplanter for sykdommer, tester plantene grundig
i etterkant (sortsrenhet og patogener)
og leverer deretter sertifiserte
planter videre til oppformering
hos planteskolene. Naktuinbouw utfører også inspeksjoner av planteskolenes
egen oppformering.
Ferdig testede planter fra
Naktuinbouw oppformeres
hos planteskolene i insektfrie veksthus og i steriliserte
vekstmedium. RAPO og
Henselmans benytter deretter
plantene oppformert i veksthus til
videre formering på friland. Frilands-

arealene har vekstskifter med løk, brokkoli og
bønner, og arealene ligger i kort avstand til
planteskolenes driftssenter.
Året før planting på friland dyrker RAPO og
Henselmans tagetes og svarthavre, for å grønngjødsle og forebygge mot skadelige nematoder.
Jorda analyseres for nematoder, verticillium
samt næringstilstanden, før jordbærplantene
kommer i bakken. Etter en sesong på friland, tas
jordbærplantene inn på fryselager i november/
desember. På våren leveres plantene videre fra
planteskolene til jordbærprodusentene.
Alle benytta plantevernmidler gjennom sesongen
sammenfattes av RAPO og Henselmans i en
liste, som kunder kan få tilsendt på forespørsel.
Hva kan påvirke avlingspotensialet til
plantene i etableringsåret?
Plantenes avlingspotensial i etableringsåret
kan påvirkes av samspillet mellom gener og
klimaforhold høsten i forveien når blomsteranleggene dannes, samt plantenes størrelse.
Antallet blomster vil kunne variere naturlig
mellom år. Til dyrkere som ønsker mer nøyaktig
informasjon om antall blomster kan vi tilby
flower mapping.
Store jordbærplanter med mange
blomsteranlegg stiller høyere krav
til vanning og næringstilførsel i
planteåret, enn mindre planter
med mindre avlingspotensial.
Plantenes avlingspotensial
bør altså være tilpassa dyrkerens mulighet for vanning
og næringstilførsel, samt
sortens evne til å samtidig
kunne bære mye og etablere
seg.

Når bør man bestille for å sikre seg rett
sort og plantestørrelse?
Tilgjengeligheten på planter varierer
mellom sorter og størrelser. Vanligvis
er størrelsene standard A og A+
tilgjengelige frem til våren det skal
plantes. Produksjonsklare planter av
typen ventebed må bestilles senest
juli året før levering. Sorten Favori kan
tidligst leveres i 2024, og bestillinger
bør være hos Strand senest høsten 2023.
Vær oppmerksom på at importerte
jordbærplanter fra Strand ihht norsk
regelverk ikke skal brukes som morplanter til oppformering.
Hente selv eller bestille transport?
Jordbærplanter fra Strand distribueres
i Norge fra lager i Larvik. Det er mulig å
organisere transport fra Larvik selv, eller
be om tilbud på transportløsning fra
Strand.
Lurer du på hvilke sorter som kan passe
hos deg, priser, og tilgjengelige størrelser
og antall?
Ring Martin Dalen på tlf. 949 78 331,
eller send e-post til
martin.dalen@strandunikorn.no.
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