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tidspunkt, men ogsa at undlade un0dvendige behandlin-
ger. pa nuvffirende tidspunkt udf0res bekffimpelsen, nar
der er fanget 15 viklere pr. uge. For kombinationsfffilden
er dette tal noget usikkert, idet der ikke foreligger egent -

lige Unders0gelser pa omradet.

I enkeltfrelder kan der opnas st0rre fangster af de enkelte
arter end i frelder med en kombination af feromoner til
fangst af viklerarter. De lavere fangster i kombinations-
frelderne bevirker, at disse ikke er det bedste redskab,
nar det grelder om at finde det optimale tidspunkt for
eventuel bekrempelse.

I Danmark er det f01gende fem viklerarter, som optra3der
hyppigst: Ha3kvikler Archips rosana, skarpspidset frugt-
bladvikler Archips podana, gra knopvikler Hedya nubifer-
ana, r0d knopvikler Spilonota ocellana og a3blevikleren
Cydia pomonel/a. Der kan kobes kombinationsfa3lder for
de fire f0rstna3Vnte viklerarter, mens der kan kobes en
sa3rskilt feromonfa3lde til a3bleviklere. Det betyder, at der
kun beh0ves to typer af feromonfa3lder i a3bleplantagen.
Kombinationsfa3lder fremstilles for at give frugtavleren
den fordel, der ligger i et mindre pasningsarbejde, men
der har samtidig Va3ret en usikkerhed om fa3ldernes
effektivitet sammenlignet med enkeltfa3lder. For at fa et
rimeligt indtryk af problemets omfang, er det bedst at
Sa3tte fa3lder op forskellige steder i plantagen.

Viklere er alvorlige skadevoldere i danske rebleplantager.
Optimal bekrempelse krrever kendskab til flyveperioder -

ne. Ved at bruge feromonfrelder kan man lave flyvekurver
for aktuelle arter. I freldernes feromonkapsler er der ind-
lejret kopier af de duftstoffer -feromoner -som hunner -

ne udskiller for at tiltrrekke hannerne. Hver sin art har sit
specifikke feromon. Det er saledes hanner, som bliver
fanget i frelderne, og hvilken art, der fanges, er afhrengig
af hvilket feromon, der er indlejret i freldens kapsel. I
nogle markedsf0rte frelder er flere viklerarters feromoner
indlejret i samme kapsel. Disse frelder kaldes kombina-
tionsfrelder. Kombination kan ogsa opnas ved at lregge
flere forskellige kapsler i samme frelde.

Fors0g med enkeltfffilder
I sommeren 1999 blev det, i forbindelse med Gitte Hal-
lengreen J0rgensens specialeprojekt pa KVL, besluttet at
Unders0ge, hvor effektive kombinationsfffilder er. Da det i

Mindst arbejde med kombinationsfrelder
Ved at hrenge feromonfrelder op i plantagen, kan frugt-
avlerne selv Vffire med til at registrere, hvornar der er
ftyveaktivitet i plantagen, og hvor stor den er. Det krffiver,
at avleren ftere gange om ugen kontrollerer, hvor mange
viklere, der er fanget i frelderne. Dette giver mulighed for
at udf0re en kemisk bekrempelse pa det mest optimale Enkeltfrelder er at faretrrekke,

nar man skal bestemme
farekamsten af viklere i plan-
tagen. Enkeltfrelder kan fra i
ar k0bes til has Frugt ag
Gr0nt Radgivningen.
(Fata: H. Lindhard)
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Figur 1. Fangsten i enkeltfCBlder og kombinationsfCBlder for de fire viklerarte/:

Danmark ikke var muligt at kobe artsspecifik-
ke fffilder til fire af de fem arter, blev der k0bt
enkeltferomoner til disse samt til ffibleviklere
fra et firma i Holland. I unders0gelserne ind-
gik fffilder med et enkelt feromon i hver fffil-
de og fffilder med en kombination af feromo-
ner. Kombinationsfffilderne var de markeds-
f0rte, hvor fire arters feromoner (hffikvikler,
skarpspidset frugtbladvikler, gra knopvikler
og r0d knopvikler) er indlejret i samme kap-
sel og dels fffilder, hvor der blev placeret fire
kapsler med hver af de aktuelle arters speci-
fikke feromon (firekapselfffilde).

Den 8. juni 1999 blev de hollandske enkelt -

fCElder samt kombinationsfCElden sat op. Den
10. juli blev firekapselfCElden samt en dansk
fCElde til fangst af CEbleviklere sat op, til sam-
menligning med de hollandske fCElder. Nar
fCElderne havde hCEngt i ca. 5 uger, blev fero-
monkapslerne skiftet ud. Limpladerne blev
skiftet, nar der var sa stor en fangst, at det
ville kunne afskrCEkke andre viklere. Alle fCEI-
detyperne blev sat op i to fors0gsmarker pa
Arslev samt i en plantage nCEr Kors0r. Antal-
let af viklere blev registreret to gange ugent -

ligt. Fangstresultatet kan ses i figur 1 og 2.
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Figur 2. Fangsten i de danske og hollandske kombinationsfrelder for de fire viklerarter:
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sler og limbunde siErskilt. Der kommer inger
iEndringer for salg af fiElder til iEble- og
blommeviklere.

Det kan f0re til, at man fejlagtig fravCEiger at

udf0re en ellers n0dvendig spr0jtning.
Enkeltfrelder resulterede i st0rst fangst
Enkeltfrelderne fanger mange flere individer
end kombinationsfrelderne (figur 1). For den
rode knopvikler og hrekvikleren er der kun
fanget meget fa individer i kombinationsfrel-
derne i forhold til enkeltfrelderne. Det bety-
der, at en forekomst af disse viklere vanskeli-
gere afsl0reS, hvis der bruges kombinations-
frelder. De danske og hollandske frelders
limbunde er ikke ens i st0rrelse. Der er ikke
korrigeret for denne forskel, fordi limpladerne
er skiftet sa tit, at bundens st0rrelse ikke har
stor betydning.

Enkeltfrelder til de fire arter af viklere
(hrekvikler, gra knopvikler, r0d knopvikler og
skarpspidset frugtbladvikler) kan fra i ar
kobes hos Frugt og Gr0nt Radgivningen.
Enkeltfrelderne kan genbruges fra ar til ar,
idet det bliver muligt at bestille feromonkap-

Lres mere i Gr0n Viden nr. 75, marts 1993,
"Nye viklerskader pa ffibler", skrevet at Hans Peter

Ravn, Hanne Undhard og Sussie Engelbrechtsen

Viklerskader
Viklere er ret sma sommerfugle. For de arter, der ses i rebleplantager er yingefanget ca
2 cm. Forvinger er mere eller mindre rektangulrere med artskarakterisktiske farveteg-
ninger, mens bagyingerne ofte er mere eller mindre grabrune. Viklerlarver har tre par
brystlemmer samt en bagkrop med fem par gangyorter. Larverne har et tydeligt hoyed.
Det f0rste brystled er pa oyersiden forsynet med en brunlig eller sort plade (sklerit).
Hyis larverne forstyrres, yrikker de baglrens med hurtige beyregelser samtidig med, at
de spinder en trad fra deres spindekirtel, der sidder pa undersiden af hoyedet.

Resultaterne af sammenligning af den hol-
landske kombinationsfrelde og den danske
firekapselfrelde er angivet i figur 2. Disse
resultater viser, at den hollandske kombinati-
onsfrelde fanger flest individer af arterne gra
knopvikler, hrekvikler og skarpspidset frugt -

bladvikler. Hvad angar den r0de knopvikler,
blev der kun fanget et enkelt individ. En sam-
menligning mellem den hollandske og dan-
ske frelde til reblevikleren viste, at den dan-
ske frelde fangede flest individer.

IEbleviklerens larver lever inde i ooblerne. I de sidste stadier ernoorer de sig af koorner -

ne. De fire 0vrige arters larver lever enkeltvis mellem blade, som er spundet sammen
under et blad eller lignende. Larverne gnaver bade af blade og frugter. Angreb af ooble-

vikleren g0r frugten uspiselig, hvorimod de fire andre arter overvejende frembringer
overfladiske skader ved tidlige eller sene gnav. De tidlige gnav medf0rer symptomer i
form af sar pa ooblerne, mens de sene gnav vanskeligt kan heles og derfor kan f0re til

0delooggelse af frugten.
Konklusion
Enkeltfffilder er at foretrffikke, idet de giver
langt det bedste billede af skaderisikoen for
alle viklerarterne i forhold til kombinationsfffil.
derne. Ved udvikling af en skad.etffirskel kun.
ne der dog kompenseres for dette ved at
ffindre pa, hvor mange individer, der skal
Vffire fanget, f0r en spr0jtning finder sted,
men endnu er konkrete skadetffirskler ikke
udviklet. Samtidig er der ogsa det problem,
at kombinationsfffilden, ud fra disse forsogs.
resultater, synes meget ineffektiv med hen-
syn til fangst af hffikvikler og r0d knopvikler.

De fleste arter af viklere har kun en flyveperiode pr ar. Men enkelte arter, bl.a skarpspid-
set frugtbladvikler kan have to flyvninger pr SffiSOn. For anden flyveperiode gCElder, at
der er fCErre individer end ved f0rste flyvning. Flyvning finder hovedsagelig sted i skum-
ringen og pa lune nCEtter med en relativ h0j luftfugtighed og lav vindhastighed. Let regn
hindrer ikke viklerne i at flyve, men kraftigere regn standser en aktuel flyvning.

Angreb af ffiblevikleren g0r frugten uspiselig, hvorimod det for de andre fire arters ved-
kommende drejer sig om kosmetiske skader i form af tidlige eller sene gnav. Det er de
tidlige gnav, som forarsager de st0rste skader pa ffiblerne, men det er de sene gnav,
som 0delffigger flest ffibler.


	Archived at http://orgprints: 
	org/000000170: Archived at https://orgprints.org/00000170



