
Vær, vekstforhold og vanningsbehov  

I hele kommende langtidsperiode som går til og med 29.mai, blir det fortsatt varmt, tørt, 

mye sol, lite vind og ingen nedbør. Langs kysten er det meldt dagtemperaturer på 19 – 23 

grader, i vest og innover i distriktet opptil 26 grader. Høyest temperatur er meldt de siste 

dagene i langtidsperioden.  Nattetemperaturvarselet er bare for de første 2 netter og da er 

det ikke meldt nattefrost.  

 

Det er lite trolig at det blir nattefrost i langtidsperioden, men følg med hele tida på hva som 

varsles kommende natt. Det er fare for nattefrost i felt om det er meldt + 4 grader eller 

kaldere. Følg råd i eget kapittel om frostsikring og varme i jordbær i blomstring. Det er stor 

fare for varmeskader i bær i tunnel når det er varmt- Sørg for å lufte maksimalt hele døgnet 

og gi plantene nok vann. 

   

Med det været som er meldt forsatt fremover, vil det være svart drivende rask utvikling 

både av planter og skadegjørere. Og det er store vedvarende vanningsbehov på alle 

jordarter til alle bærvekster. En må passe på å gi nok og ofte nok vann. Det er vannbehov på 

5 - 6 mm/ døgn: 

• Ved overflatevanning må det på lett jord gis vanning annenhver dag med 12 – 15 mm 
og på tyngre jord 18 – 20 mm hver tredje dag. 

• I dryppvanning må det gis 6 - 8 liter vann/meter jordbærrad, ca 10 – 11 liter 
vann/meter rad  til bærbusker og 12 – 15 liter vann/meter rad bringebær i døgnet. Så 
store vannmengder må fordeles på minst 2 ganger/dag for at plantene får tak i det og 
at en unngår avrenning. Det er stor forskjell på hva dryppslangene gir så du må sjekke 
hvilken kapasitet dine slanger gir for å vanne riktig:  

o Eksempel 1: Har du slanger med 50 cm dryppavstand der hver dyse gir 2 
liter/minutt, så gir den slangen 4 liter/time. Bringebær som skal ha 14 
liter/meter skal da ha 3,5 time vanning per dag fordelt på minst 2 vanninger a 
1 time og 45 min.  

o Eksempel 2: Slanger med 30 cm dryppavstand og 0,5 liter/drypp/time gir 1,7 
liter/meter rad/time. Jordbær som skal vannes 7 liter/meter/døgn skal da 
vannes 7/1,7 = ca 4 timer/døgn fordelt på 3 vanninger a 1 time og 20 min. 

 


