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Intensiv 0kologisk mbleproduktion

kan lade sig g0re

En "kologisk produktlon kan sagtens vmre intensiv og samtldig overholde "kologireglerne.
MenJo lrengere tid med "kologisk dyrkning ~ samme sted.Jo stgrre problemer med
svarnpe og skadedyr. Problememe kan }gses med en kortere. mere intensiv produktlon

Over en Arrrekke opbygges et smitte-
tryk i en a!bleplantBge. specielt af

svampesygdomrne og skadedyret
a!blehveps. nAr man dyrker "kologisk.
Det mindsker bAde udbytte og kvali-
tet af den hostede frugt. Smittetrykket
stlger. fordi tnI!erne bliver storre og
trettere. og dermed bliver plantagen
ogsA et bedre levested for fugtkfa!ven-
de svampe.

I frugtplantager kan svampe og ska-
dedyrsproblemer jo ikke klares ved
hjrelp af sredskifte. Efter mindre
angreb overvintrer skadevoldere i
trreer og jord. og angreb kan sA eks-
plodere de f"lgende Ar. hvis klimaet er

passende.

Nogle af skadevoldeme kan reduceres
ved forebyggelse. som f.eks. ved at
s"rge for en god nedbrydning af d"dt
lov. da rebleskurven bl.a. overvintrer
her. Man kan ogsA opformere nyttedyr
ved sAning af spedelle urteblandinger
mellem trreerne eller i kanten af plan-
tagen. Men over Ar stiger risikoen for
angreb af skadevoldere.

F~ udbyttet f"r skadevoldeme
kommer
En metode til at fA et St0n'e, tldligere
udbytte i ~bler er at fA trreeme hurtl-
gere i brering. Derved kommer udbyt-
tet forhAbentlig sA tldligt i produktlo-
nens levetid. at skadevolderne endnu
ikke er opformeret. Det kan g0res ved

Sp1ndeltrreer kan anrefales. De perfekte (Bkologiske) trer skal v;pre abne for at foril1nd-
re stor fugt1ghed i trrekronen og m1ndske risikoen for angreb af fugtelskende svampesyg-
domme. Sp1ndeltra!er, som er hBje og slanke, har den optimale trreform.

Ministeriet for fgdevarerr Landbrug og fiskeri



Nyhedsbrev nr. 5 2003
,

Danmarks JordbrugsForskning

at plante ~rne trettere og pode clem

pA svage grunclstammer -svage
grunclstammer kommer ticlligere i
brering og er mere procluktive.

til resultateme i konventionelle planta-
ger. Discovery gav det laveste udbyt-
te, Aroma sarnt ROO Ingrid Marie lA
helt i top. Det interessante er, om
udbytterne kan holdes pA dette h0je
niveau.

blade inficeret med meldug i juli.
Hvor der blev sprejtet med svovl var
nresten alle blade sunde. Det kraftige
angreb af meldug pA usprnjtede frug-
ter har betydet en oget skrubdannelse
pf1 frugteme. samt tendenser til et
mindre udbytte i de neste sorter.

Hvis vi fAr en stor og lidlig produk-
lion g0r det mAske ikke 0konomisk sA
meget. at plantningens rentable leve-
lid reduceres lilIO Ar. Skurv, meldug og skrub

Sorterne Discovery og Aroma er
mindst f"lsomme for angreb af reble-
skurv. I Belle de Boskoop. Elshof og
Holsteiner Cox har spr"jtning med
svovl. som er tilladt i "kologisk frugt-
produktion. begrrenset angreb af
rebleskurv. Generelt er infektionerne
med rebleskurv smA. Dette skyldes det
t"rre klima pA Fej" samt smA. Abne.
unge trreer af sorter. som er begrrenset
modtagelige for rebleskurv.

Intensiv produktion er mulig
Der er muligt at opnA meget hoje
udbytter af pren frugt under 0kologisk
omlregning. og med et kortere sred-
skifte end man normalt ville have i en
frugttrresproduktion. Problemer med
skurv og meldug kan reduceres med

svovlspr0jtninger.

Meget store udbytter
I en fors0gsplantlge pfi Fej0 blev der i
vinteren 1998/1999 p1antet store vel-
forgrenede 2-Ars trreer af 6 reblesorter.
anbefalet til 0kologisk dyrkning. pfi
planteafstand 3.25 x 0.8 m. Det svarer
til 3550 trreer per ha. Ttreerne holdes

mekanisk rene for ukrudt i trrerrek-
ken. drypvandes og godes med ca. 25
kg kvrelstof om forAret.

Fej0s t0rre klima er til gengreld ideelt
for angreb af meldug. PA uspr0jtede
Arsskud af Elshof var na!sten alle

Allerede i f0rste hostAr har sorteme
bAret 11-27 tons per ha., hvilket svarer

y derJigere opJysninger
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