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Frugtplantager giver plads for nyttedyr
• Frugtplantager giver enestående
muligheder for at
• Understøtte egne bestande af nyttedyr og
bestøvere
• Følge med i hvad der sker i plantagen
• Håndbog om nyttedyr

• Lave målretttede tiltag
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Nuværende viden
• Naturlige fjender kan nedsætte
skadedyrsangreb men behøver
• Pollen (protein) og nektar (sukker –energi)
• Skjul og overvintring
• Alternativt byte

Afstande har betydning
• Blomsterstriber/hegn øger populationen af
naturlige fjender og plantagens robusthed
mod skadedyr øges

• Naturlig diversitet er ikke altid nok, og
naturen er under pres
• antallet af flyvende insekter i tyske
naturreservater er faldet med 75% i løbet af
de seneste 25 år. PLOS One 2017
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Den røde æblebladlus Dysaphis plantaginea
Væsentligt æbleskadedyr
Skade: krøllede balde, misdannet frugt
Vejbred er sommervært
Bekæmpelse af D. plantaginea:
Insekticider  risiko for resistens
Biologisk bekæmpelse

InfluentialPoints.com

Den tidlige biologiske bekæmpelse er vigtig
Antal

Årscyklus i forekomst af edderkopper

Tid

Forhold mellem den almindelige næbtæge og røde
æblebladlus i Skåne i 2014 (Mario Vilches)
Plantager med mange næbtæger har færre bladlus. I uge 28 er
bladlusene på vej til sommerværten, vejbred
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Krav til blomsterstriben

• Lang blomstringstid (flere arter)
• Blomster med pollen/nektar
• Husk: kort corolla til naturlige fjender

• Hjemmehørende, flerårig
• Robust overfor trafik og klipning
• Skjul /overvintring
• Alternativt bytte i blomsterstriben
Etablering +pasning
Såning i september –skal tromles
Klipning før skt Hans og før høst
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To måder at anlægge blomsterstriber
Protecfruit – erstatter en række

EcoOrchard –mellem traktorspor
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PROTECFRUIT

8-10 orchards in DK

EcoOrchard
Belgium
Germany
Italy
Poland
Sweden
Switzerland
Denmark
France
Latvia

Blomsterstribe
Flerårige,
hjemmehørende
Værdi for nyttedyr (nektar,
pollen,
alternativt
byte,
overvintring), blomstringstider,
tolerance for trafik og klipning

Dansk navn
Latin
SPECIES 36-40 ARE FOR TALL FLOWER STRIPS IN DENMARK SEPARAT MIX BAG
36 pribladet perikon
37 blåhat
39 alm pastinak
40 vild merian

Hypericum
perforatum
Knautia arvensis -blåhat
Pastinaca sativa
Origanum vulgare
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Dansk navn
vellugtende gulaks
kamgræs
bakkesvingel
rød svingel
alm rajgræs
lundrapgræs
engrapgræs
alm engrapgræs

Latin
Anthoxanthum odoratum
Cynosurus cristatus
Festuca guestfalica
Festuca rubra rubra Mit.
Lolium perenne
Poa nemoralis
Poa pratensis
Poa trivialis

Dansk navn
Alm. Røllike
Alm. Tusindfryd
Liden klokke
Kommen
Alm. Knopurt
Grøn høgeskæg
Hvid snerre

Latin
Achillea millefolium
Bellis perennis
Campanula rotundifolia
Carum carvi
Centaurea jacea
Crepis capillaris
Galium mollugo

Pyrenæisk storkenæb
alm kongepen
Gul fladbælg
Høstborst
stivhåret borst
Hvid okseøje
alm. Kællingetand
Humlesneglebælg
Engforglemmigej
Fladkravet kodriver
Alm. Brunelle
Dagpragtstjerne
trevlekrone
Rødkløver
gærde-vikke
vild gulerod
cikorie
bibernelle

Geranium pyrenaicum
Hypochaeris radicata
Lathyrus pratensis
Leontodon autumnalis
Leontodon hispidus
Leucanthemum vulgare
Lotus corniculatus
Medicago lupulina
Myosotis scorpioides
Primula elatior
Prunella vulgaris
Silene dioica
Silene flos-cuculi
Trifolium pratense
Vicia sepium
Daucus carota
Cichorium intybus
Sanguisorba minor

Bidrag fra blomsterstriber
Andel blomsterstande/langskud med
nyttedyr (%)

Forekomst af nyttedyr i æbleplantager 2016
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Forekomst af nyttedyr i æbleplantager 2017
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

inden blomstring efter blomstring
nær blomsterstribe

efter juni-fald

fjernt fra blomsterstribe

inden høst
kontrol-plantager

30/01/2018

13

4. Skadesopgørelse -% æbler med skader
EcoOrchard, August 2016 før høst:
6
4

Flower
strip

2

Control

0

Protecfruit, før høst 2016
Skadesopgørelse 2016
Nær blomsterstribe
Fjernt fra blomsterstribe
Kontrol-plantager

% æbler med skader fra den
røde æblebladlus
2.6 ±0.50
2.2 ±0.46
6.2 ±0.71

Feltforsøg 2017 –frostskader
EcoOrchard resultater samles pt (rapport pr
august 2018)
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Følg bestanden af
nyttedyr Hvor er de hvornår?

i
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Metoder
1. Visuel opgørelse af rød æblebladlus og prædatorer
3. Bankeprøver
4. Skadesopgørelse (rød æblebladlus)

2. Prædationskort med melmølæg
Ephestia sp.

5. Bølgepap til opg
af øretviste mm
Video https://www.youtube.com/watch?v=ahBsbnA2AM&feature=youtu.be
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Skadegørere

Bankning ugen efter slut på
bladfalld (BBCH 69) vu 23-25

- Rovtæger
- Netvinger
- Mariehøners
Potentiale for at
æde
skadegøreræg,
bladlus

Æggpredationskort
BBCH 67 u22-24

Naturlige fjender og overvågning

Overvågningsmetoder for naturlige fjender i
æbleavlen april/maj till juni.

- Rovtæger
- Mariehøner
- Netvinger, larver

Netvinger, mest larver, æder bladlus, blodlus & mider
Ørentvist æder bladlus, bladloppor, blodlus, vikleræg, mider
Blomster- og rovtæger nymfer og voksne æder bladlus,blodlus, vikleræg, mider, unge larver
Mariehøner (voksne og larver æder bladlus, blodlus, mider)
Edderkopper (voksne og unger æder bladlus, blodlus, mider, larver møl)

maj

u.18

u.19

u.20

u.21

u.22

juni

u.23

u.24

Æblevikler, voksne og æg
Overvintrede blad- och knopviklerlarver æder knopper og blade.

Blodlus

u.26

+ Andre vigtige viklere
Æbleviklerlarver

Rød æblebladlus

u.25

Bølgepap fælder u 28-31

Ægpredationskort u 28

- Blomstertæger,
rovtæger,
ørentviste

- Ørentviste
- Rovtægers
Potentiale for at æde
Skadegøreræg &
bladlus

Ørentviste æder
- Rød æblebladlus
- Blodlus
- Viklere
- Bladlus

Naturlige fjender og overvågning

Bankning u 27

overvågningsmetoder for naturlige fjender
i æbleavlen juli - sept

Netvinger, mest voksne, æder små bladlus og mider
Ørentviste æder bladlus, blodlus, æg

Ørentviste (nymfer + voksne) æder bladlus, blodlus, æg, mider

Blomstertæger og rovtæger nymfer og voksne æderrbladlus,blodlus, vikleræg, mider, unge larver
Mariehøner (mest larverne) æder bladlus, blodlus, mider
Edderkopper (voksne og unger æder bladlus, blodlus, mider, larver møl)

juli

u.27

u.28

u.29

u.30

august

u.31

u.32

u.33

u.34

september

u.35

u.36

u.37

Forskellige viklere, voksne og æg

Skadegørere

Blad- & knopviklerlarver (fA. podana & S. ocellana)
Æbleviklerlarver

Rød æblebladlus begynder at migrere til lancetbladet vejbred
Blodlus

Rød æblebladlus migrerer tilbage til æble

Betydning af landskabet i biologisk bekæmpelse
a) Mark nær kant
b) Midten af mark
c) Blomsterstribe
d) Brak
e) Bar jord
f) Tæt hegn
g) Åbent hegn
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At lave målrettede tiltag
• Forbedringer skal tage udgangspunkt i det, der mangler
• Nektar og pollen i foråret er kritisk både for nyttedyr og bier
• Plant ”hvide hegn” – flere arter (slåen, tjørn, kirsebær) giver lang blomstring
• Plant pil: flere arter kan give lang blomstringsperiode
• Differentieret slåning af bunden – tilpasses blomsterne i bunden
• Hele sæsonen kan der suppleres med flerårige blomsterstriber
• God succes med striber sommer og sensommer
• Integrere med anden bekæmpelse
• Behov for mere viden for at kunne fastlægge en mindste forekomst af naturlige
fjender som gør anden bekæmpelse, herunder sprøjtning, unødvendig
• Komplekse samspil ikke studeret tilstrækkeligt nøje endnu
•
•

Eksempel: Forholdet mellem naturlige fjender og myrer
Forholdet mellem naturlige fjender, skadedyr og vejret

• Design --- co-design
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Konklusion

• Mange nyttedyr er knyttet til selve plantagen
• Det handler om både føderesourcer og overvintringssteder
• Frugtplantager er forskellige, så ingen ”one size fits all”
• Skaf et overblik over, ”hvad der mangler” af nyttedyr
• Tiltag skal vælges efter hvad der mangler, og hvornår

EBIO-Network, European Biodiversity Orchard- Network: http://ebionetwork.julius-kuehn.de/
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