
NEOBRUOT RESISTENS -Oer er stor forskel pa sorternes modtagelighed for skurv; selvom de

kommer fra samme dyrkningssystem.

enarige dffikkultur end for
de to behandlinger med
permanente dffikkulturer i
k0rebanen (figur 1 ).
Bladpr0verne i august
viste, at trffier med perma-
nente grffisbaner havde et
kvffilstofindhold i den ned-
re en de af optimalniveauet,
hvorimod de to andre
behandlinger havde et
kVffilstofindhold i den 0Vre
ende af optimalomradet
(tabel1 ).

de frit tilgrengeligt kvrelstof
til radighed, og det gav
mulighed for st0rre skud-
vrekst. Trreerne i den
enarige drekkultur havde
dobbelt sa stor arsskudtil-
vrekst, som trreer vokset
med grresbaner. T rreer
med kl0vergrresbaner hav-
de en middel skudtilvrekst.

I januar 1995 blev de den-
gang mest lovende skurv-
resistente sorter (Delorina,
Florina, Otava, Prima,
Redfree, Retina, Rewena,
Saturn, Vanda og X6398)
plantet i et uspr0jtet fors0g
pa Forskningscenter
Arslev. Planteafstanden var
3,30 x 1 ,60 meter, 1.900
trffier per hektar. Der blev
holdt mekanisk rent for
ukrudt i den 1 meter brede
trffirffikke, og trffierne blev
hverken g0det eller spr0j-
tet. Tre forskellige dffikaf-
gr0der blev etableret i

k0regangen:
-GrffiS: En permanent
grffisbane bestaende af
en svagtvoksende grffis-
blanding af r0dsvingel og

engrapgrffiS.
-Kl0vergrffiS: En perma-
nent kl0vergrffisblanding
bestaende af hvidkl0ver
og aim. rajgrffiS.

-Enarig: En enarig dffikaf-
gr0de bestaende af itali-
ensk rajgrffis og perser-
kl0ver, der blev saet hvert
ar i juli og nedmuldet i
april det f01gende forar.
Der blev foretaget en
mekanisk renholdelse af
hele arealet fra april til juli.

KI0vergrffisset producere-
de ekstra kVffilstof i forhold
til den svagtvoksende
grffisblanding, T rffierne i
kl0vergrffisset optog dette
kVffilstof og fik et h0jere
indhold i bladene. Mffing-
den af frit tilgffingeligt
kvffilstof i jorden var pa
samme niveau for grffis og

kl0vergrffiS.
Trffier i den enarige dffik-
kultur havde i 10bet af
SffiSOnen en st0rre mffing-
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Ky~lstof og y~kst
De tre dffikkulturer resulte-
rede i forskellige mffingder
af frit tilgffingeligt kvffilstof
for trffierne.
JOrdpr0ver taget i april,
juni og september viste, at
Nmin var lidt st0rre for den
enarige dffikkultur ved
vffikstens begyndelse i
april end for de permanen-
te dffikkulturer. 110bet af
SffiSOnen var der mere til-
gffingeligt kvffilstof til
radighed for trffier i den
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Udbytte og da!kfarve
TrCEer, som voksede i en
enarig dCEkkultur, hvor der
var total renholdt fra april til
juli. havde det st0rste tota-
le udbytte med cirka 19
ton per ar i de seks for-
s0gsar, TrCEer med perma-
nente dCEkkulturer i k0re-
banen havde det samme
totale udbytte pa cirka
16.5 ton per ar (tabel1 ),
Der var ingen forskelle pa

frugtst0rrelserne,
/fbler fra trCEer med en

svagtvoksende grCEsbane
og dermed en mindre
kvCEistoftilf0rsel, fik den

GrCES -KI0vergrCEs -.-Enarig

Fig. 1. Nminijord, dybde0-50 cm, 1999-2001
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Tabel1. Udbytte i gennemsnit af 6 at: Udbytte og procent frugter med mere end 75 procent rod drekfarve, gennemsnit af 1999-2001. Procent frugter med

reblesku~ kvrelstof indhold i blade og salgbarfrugt (frugtstorrelse og overfladiske skader) for 3 drekafgroder og gennemsnit af 10 sortet:

1. Optimalt kvffilstotniveau i bladpr0ver i august: 2.0-2.5 procent. Tal efterfulgt at ens bogstaver er ikke signifikant torskellige pa 95 pct. niveau.

bedste farve. At ffibler med lave-
re kvffilstoftilf0rsel i 10bet af som-
meren far mere velfarvede frug-
ter, er ogsa fundet i ffildre under -

s0gelser.

Figur 2.lEbleskurv p8 frugtel: Procent for 10 sorter i 681:

frugter. Selv om totaludbyttet var
st0rre fra trffier vokset i den
enarige dffikafgr0de, blev dette
udlignet af den st0rre procentdel
salgbare frugter fra de andre
behandlinger. Derved blev det
salgbare udbytte ens for de tre
behandlinger som gennemsnit i
perioden 1998-2001 (tabeI1).

IE.bleskurv og kvrelstof
Angreb af CEbleskurv pa frugter-
ne var mindst, hvor trCEerne hav-
de vokset i grCEsbaner. Denne
jordbehandling gav ogsa den
mindste kvCEistoftilf0rsel til
trCEerne (tabel1 ). ..LEbler fra trCEer
vokset i den enarige dCEkkultur

Nedbrudt resistens
11996 var ingen frugter angrebet
af CEbleskurv, men i 1997 og
1998 blev der observeret fa
angreb. 11999var der pa flere
sorter st0rre angreb. Skurvresi-
stensen, som stammer fra Vf
genet i Malus floribunda, var
nedbrudt af to nye skurvracer
kaldet race 6 og 7. Begge racer
er til stede i Danmark. I slutnin-
gen af SCESonen 2001 var kun
sorten Florina stadig fri for
angreb af CEbleskurv. Vanda,
Redfree og Retina var stadigvCEk
modstandsdygtige, idet mindre
end 10 procent af frugterne var
angrebet. I sorterne X6398 og
Prima blev resistensen totalt
nedbrudt (figur 2).

havde et st0rre angreb af a3ble-
skurv end a3bler fra tra3er vokset
med kI0vergra3S, Dette var tilfa3l-
det, selv om bladanalyserne
viste det samme indhold af
kva3lstof. Men den st0rre ma3ng-
de tilga3ngelige kva3lstof bet0d
en kraftigere va3kst, et ta3ttere
tra3 og dermed en h0jere luftfug-
tighed i tra3et. Dette resulterede i
st0rre risiko for svampeangreb.
En st0rre kva3lstoftilf0rsel redu-
cerer produktionen af fenoler i
tra3erne og 0ger derved tra3ets
f01somhed for infektioner af
a3bleskurv. Disse forhold bet0d,
at a3bler medden st0rste
ma3ngde tilga3ngeligt kva3lstof,
havde de st0rste angreb af
svampesygdomme, specielt
a3bleskurv.

Salgbar frugt
/f.blerne blev sorteret efter salg-
bar kvalitet pa basis af frugt -

st0rrelse og skader pa overila-
den. Frugter fra trffier vokset i
grffis eller kl0vergrffis havde den

h0jeste procentdel salgbare

Konklusioner
-Der blev opnaet et salgbart
udbytte pa 16 ton per hektar
per ar fra uspr0jtede CEbler i 3,
til 7. produktionsar.

-En kvCEistoftilf0rsel, som resul-
terer i et kvCEistofindhold i bla-
dene i den nedre ende af opti-
malniveauet, giver den bedste
frugtkvalitet med hensyn til far -

ve og skader fra sygdomme og
skadedyr i en uspr0jtet CEble-

plantage.
-Resistensen overfor CEbleskurv
blev nedbrudt i de fleste sorter.

-/f:blesorterne Florina, Vanda,
Redfree and Retina var stadig
forholdsvis modstandsdygtige
overfor CEbleskurv.

KV;fLSTOF AFG(JR ANGREB -Delorina dyrket ved tre forskellige daJkkultu.

ret: Der er mindst angreb af skurv p8 frugterne, hvor trEEerne har vokset i

graJsbanel: I fors"get gav det den mindste kvaJ/stofti/f"rsel til trEEerne.
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