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Det er efterår med vinterlignende tilstande og vi har allerede
oplevet både frostgrader i dag- og nattetimerne samt og sne
nogle steder. Der er stadig blade tilbage i enkelte sorter, men
efter frosten vil blade falde hurtigt af. Vi går mod en stille tid
med mindre arbejde i plantagen, og hvor det væsentlige er
ukrudtsbekæmpelse. Hvis det ikke allerede er gjort, bør drypvandingsanlæg sikres for at undgå frostsprængninger. Rensning
med syre kan være nødvendig i nogle systemer forud for lukning
af vandet. De runde knopper i solbær, som følge af angreb af
knopgalmiden, kan ses nu, men knopper bliver større over vinteren, og angreb vil være nemmere at se i det nye år.
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Tilpasning i GartneriRådgivningen
Grundet situationen i markedet har vi valgt at nedlægge stillingen som industrifrugtkonsulent, hvilket
desværre indebærer, at vi må opsige samarbejdet med Gitte Hallengreen Jørgensen.
Gitte fratræder pr. 28. februar 2017.
Ved yderligere spørgsmål kan rådgivningsleder Thomas S. Lund kontaktes på 8740 5455 / tol@seges.dk

Krav om autorisation til køb, salg eller brug af sprøjtemidler
Der er et krav til autorisation for brug, sælg, køb af sprøjtemidler til professional brug. Kravet indfases
over en 4-årig periode frem til 1. juli 2020. Fra denne dato kan der kun købes sprøjtemidler af personer
med en autorisation. Autorisatonen kan udstedes via Miljøstyrelsens autorisationssystem MAB fra 1.
oktober i år. Den første autorisation er gratis og gældende i fire år.

Side 2
Kemikalietjek
Husk at tjekke kemikalierummet for udgåede midler, som ikke længere må opbevares.
Positivlisten angiver hvilke midler, der må være i kemikalierummet.
https://middeldatabasen.dk/positiveList.asp. Med app’en ”KemiTjek” kan man aflæse stregkoderne på
bekæmpelsesmidlerne og således hurtigt sikre sig, at der ikke opbevares kemikalier, som ikke længere er
lovlige.
Af udgående midler inden for nærmeste fremtid kan nævnes Dithane NT, som er på forbudslisten fra 6.
juni 2017.
........................................................ ..............................

Nye bærkulturer
Som en del af projektet ”Lokale bær” om dansk bærproduktion
vil nye bærkulturer og sorter blive afprøvet. Der er på forsøgsbasis plantet kulturer og sorter af grønne solbær, hvide ribs, tornfri
stikkelsbærsorter, Jostabær Saskatoon (Bærmispel), buskkirsebær,
Sølvblad (Goumibær), blåfrugtet gedeblad (hascap), kirsebærkornel, bukketorn (Gojibær) og blåbær til maskinhøst i 2016. Planterne ser ud til at have etableret sig fint i
2016 og ser generelt sunde ud. Fra næste år vil der kunne ses bær på mange af kulturerne. Afprøvningen
skal vise, om disse kulturer egner sig til maskinhøst og har dyrkning- og markedspotentiale under danske
forhold.

Status pletvingefrugtfluen
Overvågningen af pletvingefrugtfluen viser, at fangster og dermed
aktiviteten er faldet fra uge 45 som et resultat af faldende temperaturer. Fangster gennem vinteren og foråret vil kunne sige noget om,
hvornår fluerne går i vinterdvale og vigtigt, hvornår de genoptager
aktiviteten i foråret. Tidspunktet for deres aktivitet i foråret er af
stor betydning i forhold til, hvornår der er risiko for skade i bær. Projektet fortsætter i 2017

BEGGE PROJEKTER: ”Lokale bær” og ”Beredskab for den pletvingede frugtflue (Drosophila suzukii)” er støttet af GAU: Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Side 3
Ukrudtsbekæmpelse
Fremspiret ukrudt bekæmpes med Glyphosat, som kan virke ved temperaturer helt ned til 3-5°C og
anvendes, hvis rodskud er gået i stå. Virkningen viser sig først efter længere tid, men ved behov kan en
behandling nu lette arbejdsbyrden i foråret.
Udbringning af Diflufenican-midler samt boxer (buskfrugt) skal ske nu, da behandlingsfristen er 8 måneder før høst. Midlerne skal ramme jorden og i arealer med højt ukrudtstryk, bør dette først fjernes ved
klipning eller brug af Glyphosat.
Diflufenican-midlerne er godkendt (mindre anvendelse) til 1 behandling (afskærmet sprøjtning) om efteråret efter høst i sten- og buskfrugt samt hyben.
Boxer er godkendt (mindre anvendelse) til maks. 2 behandlinger (afskærmet sprøjtning) om efteråret
efter høst i buskfrugt.
Godkendelserne til mindre anvendelse skal printes ud og opbevares i kemikalierummet. Godkendelser og
brugsanvisninger findes her: http://www.gartneriraadgivningen.dk/godkendelser-til-mindre-anvendelse

Økologi
Ukrudtsbekæmpelse og reduktion af smittetryk i økologisk buskfrugt
Hvis det er muligt at køre i marken, kan en mekanisk ukrudtsbekæmpelse og nedmuldning af blade
være en god ide i plantager med højt ukrudtstryk og/eller problemer med sygdomme. Ved findeling
af blade kombineret med en ukrudtsbekæmpelse vil omsætningen af bladene gå hurtigere og dermed
reducere smittetrykket fra overvintrende svampesygdomme i 2017.

Økologisk investeringsstøtte 2016
Tilskudsordningen er åben for ansøgning 1. november med ansøgningsfrist 17. januar 2017. Der gives
40% i tilskud til udvalgte teknologier, som fremgår af teknologilisten. Du kan normalt ikke få tilskud,
hvis du er medlem af en PO (Producent organisation).
Investeringerne skal være på minimum 100.000 kr., og du skal have mindst 830 timer arbejde på bedriften, før du kan få tilskud.
Du kan finde mere information og vejledning til ansøgning i Gartnertidende nr. 13 eller på NaturErhverstyrelsens hjemmeside: http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/oekologiskinvesteringsstoette-2016/
Har du spørgsmål eller brug for hjælp så kontakt Mona H. Christensen, GartnerRådgivningen A/S på tlf.
87405478 eller email: mhc@seges.dk.

Omlægningstjek
Går du i tanker om omlægning til økologisk produktion er det muligt at få et gratis omlægningstjek.
Kontakt Richard de Visser, rdv@seges.dk eller tlf. 30538716 for yderligere information omkring muligheder og tilskud til omlægning.

Side 4
Beskæring
Buskfrugt
Hvis det ikke allerede er gjort, kan der beskæres gennem hele vinteren og før knopbrydning. Beskær ikke
lige før udbringning af jordmidler.

Stenfrugt
Et godt tidspunkt for beskæring er i foråret, hvor sår ikke så let angribes af bakteriekraft. Der kan beskæres hele året, så hvis der er brug for at få fordelt arbejdsbyrden, kan man gå i gang i vinteren. Anbefalingen er at starte i ældre træer, når træerne er gået i vinterhvile og at undgå beskæring i fugtige perioder.
Unge træer skal dog først beskæres til foråret.

Arrangementer
• Agromek
http://www.agromek.dk/ – 29. nov. – 2.dec. i Messecenter Herning

REDAKTØRER

• Plantekongres
https://www.landbrugsinfo.dk/planteavl/plantekongres/sider/startside.aspx - 17. – 18. jan. 2017
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