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Frugt og bær bliver i stigende 
grad dyrket under beskyt-
tende plastik. Det er i hvert 
fald tilfældet i vore sydligere 
nabolande, og derfor ligger 
tanken naturligvis heller ikke 
danske avlere fjernt. Men kan 
man med held dyrke øko-
logiske bær i tunneler? Det 
er et forskningsprojekt ved 
Århus Universitets afdeling i 
Årslev på Fyn i gang med at 
afdække.

Kontrollerede forhold
Når man ser forsøgsarealet 
med blåsort ukrudtsdug un-
der planterne og store buer 
med plastik over, må man 
unægtelig tænke, at der er 
langt fra systemet her til 
den naturlighed, som økolo-
gien normalt forbindes med. 
Men ikke desto mindre er det 
økologisk dyrkede bærbu-
ske, der gror her i de smalle 
jordsprækker mellem baner-
ne af ukrudtsdug.
Forskergruppeleder Lillie 

Andersen viser rundt mel-
lem hindbær, solbær, ribs, 
stikkelsbær og brombær og 
forklarer:
- Tunnelen beskytter mod 
regn og hagl, som kan skade 
bærrene. Det er ideelt i sy-
stemer, hvor man alligevel 
bruger drypvanding. Hind-
bær er næsten umulige at 
dyrke uden tunnel, fordi de 
nemt regner i stykker.
Målet med tunneldyrkningen 
er at producere flotte fine 
bær, der kan sælges dyrt i 
sæsonen. 
- Der er ikke mange penge 
i industribær, så man skal 
finde andre nicher at leve af, 
konstaterer Lillie Andersen.

Der mangler liv
Plastikbuerne hæver tempe-
raturen en lille smule og kan 
dermed forlænge sæsonen. 
De er åbne i siderne og for 
enden, så temperaturen er 
kun en grad eller to højere 
end udenfor, men når man 
summerer det op over flere 
måneder, bliver det alligevel 
til et samlet plus på 4.000 
grader. Det giver større bu-
ske og dermed basis for hø-
jere udbytte – hvis der altså 
ikke kommer noget i vejen.
For det gør der ofte. Lige nu 
er der et massivt luseangreb 
i gang i tunnelen. Det største 
problem, hvis ikke angrebet 
klinger af, er, at lusene sviner 
bærrene til. 
Sidste år var det helt galt 
med stikkelsbærbladhveps. 

Inde i tunnelen vel at mærke, 
for buskene udenfor blev 
ikke angrebet. 
- Overdækningen ændrer på 
nogle balancer. Når tempe-
raturen stiger, opstår et nyt 
økosystem med nye fjender. 
Vi bruger feromonfælder og 
sætter nyttedyr ud, men de 
kan ikke følge med, når et 
angreb eksploderer som nu 
med lusene, siger Lillie An-
dersen.
Hun ser masser af mulighe-
der for at udvikle systemet 
yderligere.
- Der mangler liv i sådan en 
tekstilbane, siger hun og 
peger på den plastikbelagte 
jord. 
- Vi kunne godt gøre meget 
mere med opformering af 
nyttedyr, og måske kan man 
også arbejde med levende 
barrierer for skadedyrene el-
ler planter, som de tiltrækkes 
af, så de ikke angriber bær-
buskene. Jeg tror, man skal se 
det mere som et biosystem 
end et produktionssystem.

Mangler flydende 
gødning
Ukrudtsdugen er ikke abso-
lut nødvendig for at dyrke i 
tunnel. Den er lagt ud for at 
lette ukrudtsbekæmpelsen. 
Det er nemlig vanskeligt at 
komme til med maskiner - 
især ude i siderne.
En yderligere udfordring er 
forsyningen med nærings-
stoffer. Buskene får Binadan 
i pilleform, som drysses oven 

på jorden i den smalle, åbne 
stribe i planterækken. 
- Det er ikke optimalt. Der er 
for stort et næringsstoftab, 
når gødningen ligger oven 
på jorden, men vi mangler en 
flydende økologisk gødning, 
forklarer Lillie Andersen.
Og så er der gnaverne. Især 
mus, som har fået stor for-
kærlighed for tilværelsen 
under ukrudtsdugen. 
Svampesygdomme er deri-
mod ikke et stort problem. 
Det skyldes, at bladene er 

tørre, vurderer Lillie Ander-
sen. Sidste år gik der dog 
meldug i solbær og stikkels-
bær i en grad så stikkelsbær-
rene måtte opgives. En svovl-
sprøjtning i marts ser ud til at 
have løst problemet i år. 

 mark & stald

Tunneler skal give luksusbær
FORSØG: Målet er 
store, flotte friske 
bær i bakker, men 
tunnelerne ændrer 
økosystemet, 
og der er brug 
for større 
biodiversitet under 
plastikdugen

Projekt ClimaFruit
Projektet er EU-finansieret og løber fra 2009 til 2013. 
Foruden Danmark deltager Sverige, Norge, Skotland og 
Tyskland.

Udbytte, kg/busk 
   2010  2011
Stikkelsbær  1,79  -
Solbær   0,69  1,07
Ribs   0,48  1,49

Hindbær i tunnel
Sorter  Fire sommerbærende og tre   
  efterårsbærende
Plantning På volde, ukrudtsdug, espaliering,   
  udtynding, drypvanding
Gødskning Binadan, tre tilførsler, 0-150 kg N/ha 
Bestøvning Humlebier
Skadedyr Biologisk bekæmpelse, sæbe,   
  feromonfælder

Solbær, ribs og stikkelsbær i tunnel
Sorter  En sort af hver
Plantning Ukrudtsdug, espaliering, beskæring, 
drypvanding
Gødskning Binadan, tre tilførsler, 70-144 kg N/ha 
Bestøvning Humlebier
Skadedyr Biologisk bekæmpelse, sæbe
Svampe  Svovlsprøjtning, Spruzit ECO (2012) 

20

Noteringen
u

Svin

Basisnotering (70,0-86,9) 
uge 24: 10,30 kr.

Friland A/S, Skive giver 
i uge 25 følgende 
tillæg til konventionel 
notering: Øko-tillæg 
(alle grise): 4,00 kr./
kg. Kvalitetstillæg 
(godkendte grise): 
2,00 kr./kg. Ud over 
á conto udbetalingen 
ydes økologisk 
markedstillæg afhængigt 
af afsætningssituationen 
- for uge 25: 9,25 
kr./kg for alle grise. 
Søer (slagtes en til 
to gange månedligt): 
5,00 kr. Der udbetales 
også konventionel 
efterbetaling fra Danish 
Crown.

u
Smågrise

Vejledende notering fra 
Dansk Svineproduktion 
og Landsforeningen 
af Økologiske 
Kødproducenter for 
økologiske smågrise 
for uge 24: Beregnet 
smågrisenotering: 30 
kg: 820,05 kr. (+6,73). 
Kg-regulering: 12-
25 kg: 13,04 kr. 25-30 
kg: 16,54 kr. 30-40 kg: 
17,02 kr. Noteringen 
tager udgangspunkt 
i basisnoteringen 
fra Friland A/S og er 
inklusive efterbetaling.

u
Kvæg

Friland A/S giver 
følgende merpriser for 
økologisk kvæg leveret 
i uge 25: Ungtyre u/12 
mdr.: 2,10 kr./kg. Stude 
og kvier: Variabelt 
tillæg: 3,75 kr. pr. kg. 
Kontrakttillæg*: 2,00 
kr./kg. Køer: 2,50 kr./
kg. Restgruppe: 1,50 kr./
kg. Tillæggene gives 
efter veldefinerede 
kvalitetskrav. *Kvalitets-
godkendte dyr på 
kontrakt aftegnes 
med variabelt tillæg + 
kontrakttillæg.

u
Tyrekalve

Vejledende notering på 
økologiske tyrekalve 
af stor malkerace 
fra Brancheudvalget 
for Økologiske 
Kødproducenter: Jersey, 
(3. mdr., 65 kg). Pris: 
1.121 kr. Kg-reg.: 10 kr. 
Stor race, (3. mdr., 96 kg). 
Pris: 2.105 kr. Kg-reg.: 
11 kr. Priserne er inkl. 
afhorning og studning.

Økologi & Erhverv tager 
forbehold for evt. fejl.

Lillie Andersen ser mange muligheder for at udvikle tunnelsystemet, så biodiversiteten bliver større. Det er der behov for, hvis skadedyrene skal have modstand. 


