
Rekordtidiga gubbar 
CETINCE. Förra veckans 
högsommarvärme har 
fått det att explodera 
i jordgubbslanden. Men 
visste du att man har-
placerat ut humlor 
i odlingarna för polline-
ring? Och att de är be
tydligt mer korkade än 
bina? 

Sol och värme ger tidiga 
jordgubbar, men att det 
skulle vara rött i jordgubbs
landen så här tidigt trodde 
inte ens rutinerade jord-
gubbsodlare. 

- Hade du frågat mig för 
några veckor sedan hade jag 
sagt att jordgubbarna bljr 
mogna lagom till midsom
mar, säger Per-Olof Nilsson, 
som driver Hallandsbär t i l l 
sammans med sin bror Lars-
Erik. 

För att inte alla jordgubbar
na ska mogna samtidigt öns
kar bröderna Nilsson regn 
och gärna lite kyligt väder. 
Från blomma till bär tar det 
normalt 30 dagar, men med 
den värme som rådde i förra 
veckan tar det inte mer än 
drygt 20 dagar för blommor-

Bråda dagar. Den tidiga sorten Honeoye (uttalas Hanoi) har 
redan börjat mogna för Lars-Erik Nilsson på Hallandsbär. 
Namnet till trots kommer jordgubben Hanoi från Kanada. 
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na att förvandlas till bär. 
Frosten är en av många 

faktorer som kan vara ödes
diger för en jordgubbsodlare. 

- I år var vi nervösa att 
plantorna skulle ta stryk av 
frosten så vi la på dubbla 
lager väv när det var kallt, 
berättar Lars-Erik Nilsson. 

I jordgubbslanden i Getinge 
finns vita lådor med humle
bon utplacerade. Humlorna 
används för att pollinera 
jordgubbsplantorna. 

- Man kan använda bi ock

så, men de är ilsknare. Hum
lorna är dessutom lite dum
mare. De har inte vett att 
tala om för varandra om de 
hittar nektar eller pollen, 
som bina gör, förklarar Per-
Olof och slår samtidigt hål 
på myten att humlor bränns. 

-De har en gadd och 
sticks, precis som bina, men 
de har inte lika kort stubin 
och är därför tacksammare 
att ha i odlingarna. 
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