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Forædlingen af nye brombærsorter 
uden torne, med større frugter og bedre 
smag har øget interessen for brombær 
til frisk konsum internationalt. Brom-
bærproduktion på friland i Danmark er 
udfordret af det relativt våde klima, som 
kan give problemer med angreb af især 
gråskimmel i frugterne. Tunneldyrkning 
af brombær kan være en vej til at sikre 
bedre frugtkvalitet og samtidig forlænge 
sæsonen med tidligere og senere høst 
end på friland. 
Ved AU i Årslev er der i EU Interreg 
projektet ’Climafruit’ sammenlignet otte 

brombærsorter, både nyere og ældre sor-
ter dyrket økologisk i plastdækket tunnel 
for at vurdere om økologisk dyrkning 
er mulig, og hvilke sorter der er bedst 
egnede.   
Muligheden for økologisk dyrkning er 
her vurderet gunstig tredje sæson efter 
plantning, men man må nok forvente, at 
jo ældre en plantning bliver, jo flere syg-
doms- og skadedyrsproblemer kan der 
opstå, hvilket kan øge udfordringerne.       

Sæson, udbytte og frugtstørrelse
Modning strakte sig over 10-14 uger for 

den enkelte sort, og et miks af alle sor-
ter giver mulighed for høst af frugt i op til 
16 uger fra start i uge 28 til sidste høst 
ved frost i slutningen af oktober (Figur 1). 
Loch Tay var den tidligste sort fulgt af 
Loch Ness, Natchez og Karaka Black. 
Navaho og Chester var de seneste sorter 
og er sammen med Loch Ness de tre 
sorter, der bidrager med frugt fra midt 
september til slut oktober. 
Optimal modning af enkeltbær sker 
over få dage i godt vejr, og høst 1-2 
gange ugentligt giver derfor den bedste 
smagskvalitet. 
Det akkumulerede udbytte i kg over en 
sæson var højest i Chester (knapt 12 kg/
plante) og Navaho efterfulgt af Loch Tay 
og Loch Ness. 
Loch Marie sorten var plantet et år sene-
re, hvorfor dette års opgørelse ikke viste 
potentialet fuldt ud. Registreringer året 
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Figur 1. Høstudbytte i g frugt/plante/uge igennem sæsonen for 
otte brombærsorter dyrket økologisk i plasttunnel målt i 3. sæson 
efter plantning. Loch Marie var plantet et år senere end de øvrige. 

Figur 2. Samlet udbytte over én sæson i otte sorter af brom-
bær dyrket i tunnel. (Gennemsnit af 15 planter).
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Dyrkningsmetode
Brombærplanter fra Vester Skovgård Planteskole blev udplantet i foråret 2010 
i tunnel med 1,5 m afstand mellem rækker og 1,5 m afstand mellem planter i 
rækken med alt 15 planter af hver af de otte sorter, det vil sige 120 planter pr. 
tunnel. 
-  Der blev plantet på let hævede jordkamme, og jorden blev dækket med Mypex 

mod ukrudt. Der blev vandet med dryp dagligt igennem sæsonen. 
-  Der blev udlagt økologisk Binadan (5-2-4) piller svarende til 15 g N/plante 

placeret under dryp i rækken i april, juni og i august, svarende til 80 kg N/ha/år. 
-  Biologisk bekæmpelse blev udført forebyggende og bekæmpende: hver anden 

uge blev der udbragt en dåse af hver af Ambly, Cucumeris (25.000 pr. dåse) 
mod hvide fluer, Aphidus (2.000 pr. dåse) mod bladlus og Phyto, Predator 
mites (500 pr. dåse) mod spindemider. Ved kraftigt angreb af bladlus blev 
Aphidus behandling fordoblet og/eller der blev sprøjtet med Spruzit (0.10% 
pyretrum) og Duxon insektsæbe (2%). Der blev udbragt Ferromol mod snegle i 
juni, august og september. 

-  Seks kraftige etårs hovedskud blev løbende bundet op pr. plante i espalier til 
tre metal tråde udspændt i cirka 1, 1,5 og 2 m højde og øvrige basisskud fjer-
net. Om vinteren blev hovedskud beskåret til cirka 2 m højde og sideskud til 
maksimalt 20 cm længde. Tunnelen blev dækket med plast på taget fra sent 
april til midt oktober, begge sider og ender var åbne.

efter har vist, at Loch Marie er middel-
tidlig og har givet udbytter på 4,4 kg pr. 
plante i samme alder efter udplantning.
Plantningen var udækket om vinteren i 
2011-2012, som gav midtvinter tempe-
raturer ned til -24°C. Efter denne vinter 
vurderes Helen at være mest følsom for 
vinterfrostskader, efterfulgt af Karaka 
Black og også nogle skader i Loch Ness, 
mens Navaho, Chester, Natchez, Loch 
Marie og Loch Tay var ret frosttolerante. 
Karaka Black er den eneste af disse sor-
ter, der har torne, hvilket gør den mindre 
attraktiv at arbejde med generelt.  

Frugtkvalitet og forbrugerpræferencer
Natchez gav de største frugter målt på 
friskvægten (gennemsnit 9,7 g/frugt) 
efterfulgt af Karaka Black og Loch Ness. 
Loch Tay, Chester, Navaho og Helen 
havde cirka lige store frugter (5-6 g). 
Høst af Loch Marie året efter viste frugt-
vægt på 5,1 g. 
Karaka Black og Helen blev ret angrebet 
af bladlus og fik udbredt sodskimmel på 
frugterne, der ødelagde frugtkvaliteten. 
Andre sorter var mindre angrebet af 
bladlus, men bladlus var generelt svært 
at kontrollere fuldtud. 
De lange frugter i Karaka Black viste 
desuden tendens til grønne eller gullige 
umodne spidser på ellers modne frugter, 
hvilket gjorde det vanskeligt at opnå en 
optimal modning af hele frugten. 
En forbrugerpræferencetest gennemført 
på Food Festival i Aarhus med deltagel-
se af knapt 700 personer, der smagte på 
fire sorter af brombær, vist at Natchez 
og Loch Ness var klart foretrukne. 

Udfordringer i en spændende afgrøde 
Loch Ness og Natchez vurderes samlet 
at være de mest interessante sorter på 
grund af de store frugter, positive for-
brugerpræferencer og relative tidlighed. 
Men Loch Tay bør overvejes for at give 
meget tidlig høst og Navaho og Chester 
for sen høst. 
Mens de tidligt modnende sorter måske 
kan undslippe frugtfluer, må man 
forvente udfordringer i de sent mo-
dende sorter. Brug af net i tunnelsider 
og ender kan være en mulig løsning 
på dette. Holdbarhed af fuldt modne 
frugter er generelt kort, og optimering af 
køling under transport og opbevaring er 
afgørende. For tidlig høst giver længere 
holdbarhed men også ringere smagskva-
litet for forbrugeren. 
De enkelte sorter har ret forskellig 
vækstkraft og blomstringsintensitet, 
som vil være vigtig at inddrage i plan-

lægningen. Natchez bør for eksempel 
plantes væsentligt tættere end i dette 
forsøg for at sikre højt areal udbytte.
Brombær dyrkning er en meget arbejds-
intensiv produktion, der kræver mange 
timers beskæring og opbinding samt 
manuel høst af de bløde modne frugter 

og fjernelse af afblomstrede skud. Alt, 
der kan bidrage til at reducere omkost-
ninger, er interessant. En vækstform fra 
stiv opret busk i Navaho til krybende 
skud i Karaka Black giver for eksempel 
forskellige behov for opbinding. n

Natchez – små klaser med få men store 
frugter.

Relativ bærstørrelse og facon af frugt i otte brombær sorter. Målebånd viser cm.

Loch Ness  -  Loch Tay  –  Karaka Black – Navaho  –  Nachez  -    Chester –  Helen  - Loch Maree

Navaho sorten: stor sætning men uens 
og sen modning.


