Åbent Landbrug
på IPM-demobrug
Stig F. Nielsen

Frugtplantagen Magerholm, som er et IPM-demobrug,
medvirkede ved Åbent Landbrug for at vise og fortælle om
moderne frugtproduktion

Ikke én af de mange gæster, som besøgte frugtplantagen Magerholm i Vejstrup
til Åbent Landbrug, spurgte til, hvorfor
Niels og Anette Mortensen ikke har valgt
at være økologer. En af grundene var
måske, at Niels Mortensen startede rundvisningerne ude i plantagen ved siden
af sprøjten. Her fortalte han åbent om,
hvorfor han sprøjtede.
Undervejs i plantagen blev der fortalt om
integreret produktion, IPM, herunder brug
af feromonfælder, varslingsmodeller og
feromonforvirring som værktøjer til bedre
at kunne målrette eventuelle sprøjtninger og ikke mindst til reducere antallet af
sprøjtninger.
Kender problemerne fra haven
Inde i laden havde konsulent Maya
Bojesen, GartneriRådgivningen, samlet
æbler sammen med skader efter en lang
række forskellige skadegørere, en udstil-
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ling som tiltrak mange nysgerrige. Flere
af gæsterne kunne nikke genkendende
til flere af problemerne fra egne haver:
Monilia, skurv og viklere. En moderne
feromonfælde i form af en Trapview
med indbygget kamera tiltrak sig også
opmærksomhed.
Smagsprøver og rundvisninger
Ellers blev gæsterne modtaget med
mulighed for at prøvesmage fem forskellige æblesorter og Clara Frijs pærer samt
ejendommens egen æblemost. Mange
deltog i en quiz om Magerholm, og blandt
de rigtige svar blev der udtrukket en
række vindere, som hver fik to bag-in-box
med æblemost.
Anette og Rasmus Mortensen viste rundt
på lager og i pakkeri, hvor gæsterne
hørte om sporbarhed, måling af frugtens
kvalitet og landtidslagring på ULO-lagre
og fik set dele af sorteringsanlægget i

drift. Hele familien i form af forældre,
børn og søskende samt venner hjalp til,
så gæsterne fik en god oplevelse med
mulighed for at nyde æbleflæsk og kager
– og ikke mindst at købe friskplukket
dansk frugt med hjem.
Læs også artikel på www.gartnertidende.dk,
søg på Vejstrup. n

Åbent Landbrug
tiltrak 117.000
I alt besøgte 117.000 gæster de 67
virksomheder, der valgte at medvirke
i Åbent Landbrug den 20. september.
Heraf var der seks gartnerier/frugtplantager: Tvedemose Champignon,
Gartneriet Nymarken, Axel Månsson,
Magerholm, Kildebrønde Frugtplantage
og Rokkedyssegaard med et samlet
besøgstal på 6.550 gæster.

