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Over en arri£kke
opbygges et
smittetryk af diverse

svampesygdomme

.De nyplantede ",bIer
fra 2001 er kommet godt
i gang. Den vade og var-
me sommer har givet god
v",kst i tr",erne, og de er
sa store, at der er et godt
potentiale for en pren h"st
n",ste ar.

lEbleme er plantet i
forske1lige intensive sy-
sterner, hvor der er fra
2800 ti\ 5555 trreer per
ha I en mere traditionel
pJantning er der ca. 1250
tr",er per ha. Rrekkeaf-
standen er pa 3 meter, og
afstanden me1lem tr"'er-
ne i r",kken varierer fra
0,6 m til 1,2 meter. Et
sadant plantesy8tem
kr",ver 8vage grund-
stammer, 8om giver sma
trreer, der giver udbytte
tidligere end de kraftige-
re grundstammer. De8-
uden krrever de 8ma trre-
er et opbinding8y8tem
med prele og trad, 8A det
minder om en e8palie-
ring

Mindre tr~v~kst
I sy8temet afpr0ves

forske1lige g"dsknings-
og vandingsstrategier i
tr",r",kken. Behandlin-
gerneerpabegyndtiapril
i ar. Endnu viser de for-
ske1lige strategier ikke
de store forske1le. Dog
kan det ses, at hvor
ukrudt har faet lov til at
gro frit i tr",r",kken, re-
duceres tr",emes vrekst i
forhold til de mekanisk
renholdte. Ukrudt h",m-
mertr",vreksten, og blad-
farven er lysere. Det vi-
ser, at ukrudtet konkur-
rerer med tr",erne om
n",ringsstoffer og vand -
ogsa pa trods af den for-
holdsvis vade sommer.

Erfaringer fra tidlige-
re fors0g pa vrerksteds-
arealeme og fra praksis
er, at "kologisk produk-
tion gar udm",rket de f"r-
ste ar, specielt hvis plant-
ningenikkestarinrerhe-
den afreldre plantninger,
som er smittekilde for
skadevoldere. Men over
en arr",kke opbygges et
smittetryk, specielt af
svampesygdommene reb-
leskurv , frugttrrekrreft,
sodplet, f1ueplet og reble-
melduj( 8amt skadedvret

reblehveps. Skadevolder-
ne formindsker b~de ud-
bytte og kvalitet af den
h0stede frugt.

Smittetrykket stiger.
fordi trreerne og omgivel-
serne gror til og bliver
st0rre og trettere. Der-
med bliver plantagen og-
s~ et bedre levested for
fugtkrrevende svampe. I
f1erarige afgr0der kan
svampeogskadedyrspro-
blemer ikke klares ved
hjrelp af sredskifte. Eft.er
mindre angreb afforskel-
lige svampe og insekter
overvintrer skadevolde-
ren i trreer og jord. og
angreb kan s~ senere gi-
ve kraftige angreb.

Nogle skadevoldere
kan reduceres ved fore-
byggende tiltag, f.eks.
ved god nedbrydning af
overvintrende 10V. ved op-
formering afnyttedyr el-
ler ved saning af urte-
blandinger mellem trre-
erne eller i randzoner.
Men over ar stiger risi-
koen for angreb af skade-
voldere. Det ses i den nu
ni ar gamle plantning af
skurvresistente rebler i
vrerkstedsarealet.

I 1999-2001 var der i
gennemsnit 21 ton rebler
per ha, afdissevar de ca.
15 ton egnede til salg.
Dette er et ganske til-
fredsstillende udbytte.

I ~r ser denne plant-
ning ikke sa pren ud. Der
var et kraftigt angreb af
reblebladlopper i blom-
stringen. Bladlopperne
sugede s~ kraftigt p~
blomsterklaserne. at b~-
de blomster og omgiven-
de blade faldt af. I for-
aret stod mange trreer og
sa ud, som om de var d0-
de. Heldigvis kom de
igen. men udbytte bliver
der ikke meget af.

Normalt regnes reble-
bladlopper ikke som en
alvorlig skadevolder,
men denne plantning er
ved at vrere sa gammel.
at vi m~ til at regne med
s~danne udfald. Angreb
af rebleskurv og andre
svampesygdomme er og-
s~ steget over ~rene.

Man kan opn~ et st0r-
re og tidligere udbytte
ved at plante tret p~ sva-
ge grundstammer. Der-
vedkommertrreerne hur-
tigere i brering og giver
et st0rre udbytte. Dette
er sa, hvad vi pr0ver i de
nyeplantningerp~ vrerk-
stedsarealerne.
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