sprøjtning 5-7 dage senere med 0,5 l Fighter 480 per ha. + 0,5 l Stomp CS per ha. I fodermajs anbefales tilsætning af
olie.

Plukærter
For information om ukrudt og bladrandbiller, se de tidligere udgaver af GrønsagsNYT.
Der er nu blomstring i drevne ærter.
Fra slutningen af maj og et stykke ind i juli flyver ærtevikleren. Den er årsag til ”orm” i ærterne. Hovedflyvningen sker
fra midten af juni til starten af juli. Frem for at sprøjte, anbefaler vi at bestille et fældesæt, så du kan følge
flyvningen. Det bestilles på Gartnershop.dk og koster 232 kr. plus moms. Hæng fælden op, følg fangsten. Når der er
fanget 10 viklere i 2 fælder, iværksættes behandling 10-20 dage efter. Behandling kortest tid efter fangst i varmt vejr
og hvis du ser, at flyvningen stiger voldsomt.
Flere midler er godkendt. Fx 0,225 l Fastac 50 per ha, behandlingsfrist 7 dage og 0,3 l Karate 2,5 WG per ha,
behandlingsfrist 7 dage.
Andre skadedyr man bør holde øje med i ærter er skyggeviklere og lus.

Asparges
Der høstes derude for fuld kraft, selvom det kølige vejr nok har sat en bremse på fremspiringen af nye skud. Pas på
ikke at høste for meget, især på nye marker, så planterne bliver udmattede. Man kan ødelægge en mark på et år.
Ukrudt må klares med håndkraft i rækken, mens det selvfølgelig er muligt at bruge mekanisk renholdelse mellem
rækkerne.
Ser du skader eller kvalitetsfejl på dine hvide og grønne asparges er du meget velkommen til at sende fotos til
dach@hortiadvice.dk, så skal jeg se, om vi kan finde ud af, hvad det skyldes. En mulighed er også at lægge fotos op
på facebookgruppen ”Aspargesavlere”.

Fosforprojekt
Nyopstartet projekt om fosfor med Århus Universitet Årslev
Ovenpå indførelsen af fosforkvoter har HortiAdvice og Jørn Nygård fra AU Årslev opstartet et projekt om optimering
af fosforgødskning. I projektet, der løber frem til 2022, er der i år startet markforsøg hos 3 avlere.
-

Effekt af forsurende gødninger på fosforoptag og udbytte i rucola
Forskellige fosforniveauers effekt på udbytte i såløg og kål
Effekt af placeret startgødning i såporre og kål

Desuden planlægger vi at etablere et efterafgrødeforsøg senere på året. Her vil vi undersøge hvilke efterafgrøder,
der kan bruges til at øge udnyttelse af den fosfor, som allerede er i jorden.
Alle forsøgene sættes både op hos avlere og hos AU Årslev.
Projektet udføres med tilskud fra Grønt udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) under Miljø- og
fødevareministeriet.
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