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Limplader og Feromonfælder
For at få det rigtige billede af viklersituationen i din plantage og
for at kunne bestemme bekæmpelsestidspunktet netop i din
plantage opfordrer vi til brug af limplader og feromonfælder.
Det er vigtigt at du forudbestiller de limplader, feromonfælder og
feromonkapsler som du skal bruge i sæsonen, da vi ikke lagerfører varslingsværktøjer.

Vi modtager din bestilling indtil fredag 8. april 2016
Bestil på www.gartnershop.dk
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Skurv
•

•
•

Der begyndte en infektionsperiode natten til tirsdag 5. april. Brug Syllit snarest hvis der ikke er dækket forebyggende. Hvor lang tid Syllit kan ”slå tilbage” afhænger af temperaturen. Den kurative virkning er gældende i 480 gradtimer efter starten af regnvejrsperioden. Det betyder, at hvis regnvejret
begyndte mandag 4.april om aftenen og temperaturen siden har været omkring 10oC skal der være
behandlet indenfor 48 timer efter regnen begyndte dvs. inden onsdag aften.
På Årslev blev de første sporer af æbleskurv fanget i forbindelse med regn skærtorsdag-langfredag
24.-25. marts.
Biofix på fruitweb er sat til 25. marts.

.....................................................................................

Skurvbekæmpelse

På stadier senere end museøre bekæmpes skurv med Syllit 1,25 kg/ha eller Delan 0,5 kg/ha. Syllit bruges
forebyggende før regn eller umiddelbart efter regn.
NB! Syllit kan kun blandes med urea. I tilfælde af at der er behov for bladgødskning med svovl i pærerne på de tidlige udviklingstrin, skal man vælge Delan, da Delan godt kan blandes med svovl.

Bladgødskning
•
•
•

Brug ikke kobber efter stadiet ”museøre”. Lokalitet/sort afgør om der stadig kan køres kobber
(kobberoxychlorid 1,5-2 kg/ha).
På ”museøre” kan køres 3-5 kg/ha Urea + 1 kg/ha MAP (monoammoniumfosfat 12-27-0). MAP tilsættes for at sænke pH i sprøjtevæsken, og samtidig tilføres lidt fosfor.
I pærer kan der være behov for svovl 3 kg/ha.

>>

Side 2
Pærebladgalmider

Gladmiderne overvintrer under knopskællene og begynder at blive aktive når knopperne svulmer. Når
galmiderne kommer frem fra overvintring, søger de mod friskt bladvæv, hvor de går ind i bladpladen.
Inde i bladpladen sidder miderne godt beskyttet. Angrebne blade får efterfølgende et spættet udseende.
Ved angreb af galmider reduceres bladkvaliteten således betragteligt, og det er vigtigt at bladgødske med
svovl før egentlige symptomer kan erkendes.

Symptomer på angreb af pærebladgalmider forsommer (til venstre) og sensommer (til højre).
.....................................................................................

Æbleknopbladlus

Æbleknopbladlus kan sidde tæt i de nyudsprungne æbleknopper. På forsommeren udvikler arten vinger
og flyver til sin sommervært (græs). Ved små angreb fungerer æbleknopbladlus som trækplaster for nyt
tedyr. En skadetærskel, der kan bruges som pegepind, ligger ved 80 angrebne knopper af 100 undersøgte
knopper (undersøges visuelt). Det er altså kun ved ekstreme angreb, at bekæmpelse kan komme på tale.
Behov for bekæmpelse må ses i sammenhæng med strategien mod blodlus og rød æblebladlus, som bekæmpes nærmere blomstring.
.....................................................................................

Æblesnudebille

Angreb af snudebille i pærer. Blomsten udvikler sig
ikke, og kronbladene tørrer ind og danner en brun
hætte, som bliver siddende til efter blomstring.

Når ægget klækker, bliver det til en gullig larve, som
ligger inde i blomsten, hvor den spiser griffel og
støvdragere.

Fra omkring ”museøre” lægger æblesnudebillen æg inde i blomsteranlæggene. En lille bestand af æblesnudebiller virker udtyndende, men hvis der var meget skade i 2015, bør bekæmpelse overvejes i år,
særlig hvis der er udsigt til få blomster. Undersøg i første omgang, om de voksne biller er aktive. De er
3-4 mm lange, mørkegrå med et V på ryggen. På en lun dag vil de være fremme på grenene.

>>

Side 3
•

•

•
•

•
•
•

En generelt set god høst i 2015 kan ses i
blomsterknopdannelsen til denne sæson idet
der nogle steder godt kunne ønskes flere
blomsterknopper.
Som tommelfingerregel kan man i Clara Frijs
gå ud fra 80-100 frugter pr meter række. Hvis
træerne står på 1 meters afstand i rækken og
der regnes med 2-3 frugter i hver klase så skal
der være omkring 30-40 blomsterknopper i
træet.
Hvis der er for mange blomsterknopper i træet, er det en klar fordel at få udtyndet tidligt.
Af hensyn til blomsterknopdannelsen til 2017
er det vigtigt at udtynde tidligt dvs. det er et
afgørende element i at reducere vekselbæring. Udtynding har desuden positiv effekt på
de fleste kvalitetsparametre i frugten.
Prioritér yngre plantninger hvor det er særlig
vigtigt at få reduceret blomstermængden for
at stimulere til vækst.
Tjek blomsteranlæggene for eventuel frostskade før udtyndingen påbegyndes.
På lokaliteter hvor man har erfaring for, at der
ofte forekommer frost i blomstringen bør det
overvejes, om det er en fordel at lade lidt ekstra knopper være (særligt i bunden af træet)
således at der er ”råd til” at undvære lidt
knopper såfremt der kommer frost i blomstringen.

.....................................................................

Clara Frijs - udtynding

Monilia-mumier

Sørg for at fjerne monilia-mumier. Det er de indtørrede klumper af frugter, der hænger i træerne. De
skyldes inficerede frugter i den foregående sæson.
Særligt i Ingrid Marie kan der sidde mange mumier.
Mumierne vil sidde i træet og være smittekilde i
løbet af den kommende sæson. Pil dem derfor ned
og smid dem i køregangen for at reducere smittetrykket.

............................................

Når de enkelte blomsteranlæg kan anes i knoppen er den let at brække af. Der kan udtyndes
med handske eller laves et ris/bundt af grene
til at slå knopperne af med. Er der for mange
blomsterknopper er det bedre at få udtyndet
mekanisk/manuelt før blomstring end at udsætte udtyndingen til den kan udføres kemisk i
blomstringen.

>>

Side 4
Beskæring af unge træer

Beskæring af unge træer kan påbegyndes. Klip kun det mest nødvendige væk (konkurrenter til toppen og
meget kraftige sidegrene). Fjern eventuelle blomsterknopper i enden af bundgrenene. Hvis der er blomsterknop enden af i topskuddet, fjernes denne, men klip ikke toppen tilbage.
Hvor man ønsker at beholde kraftige bundgrene kan dette gøres ved at ”knække” dem. Dette skal gøres
snart inden der er for meget grønt fremme. Lav et let klip i grenen f.eks. med en amboltsaks, og knæk
grenen så den kan fæstnes til tråden i støttesystemet. På det inderste stykke af grenen vil der komme en
reaktion, og grenen kan på et senere tidspunkt skiftes ud, hvis det viser sig nødvendigt.

Hvis man ikke har yoke-system,
som grenen kan fæstnes til, anbefales det, at der kun skæres
ind på undersiden af grenen,
da der så er mindre risiko for at
grenen brækker helt af.

>>

Side 5
Økologi

Hvis du overvejer at omlægge til økologi i år og ønsker økologitilskud fra 1.september 2016, skal du søge
tilsagn om Økologisk Arealtilskud senest den 21. april 2016. I år er der ikke ligesom sidste år en udvidet
ekstra ansøgningsrunde i sensommeren for nye økologer. Man skal så være autoriseret som økolog senest den 1.september 2016 og når den første mark bliver omlagt. Ekstrarunden vil dog fortsat være åben
for eksisterende økologer (pr.21.april 2016), som kan søge økologitilskud til arealer, der er tilkommet bedriften efter den 21.april i år. Tilskuddet pr.ha er fordelt på: basistilskud 870 kr. ved maks. 100 kg udnyttet-N pr.ha, omlægningstillæg 1.200 kr. i de første 2 år efter omlægning, eventuelt 500 kr. ved maks.60 kg
udnyttet-N pr.ha i hele tilsagnsperioden, og til sidst 4.000 kr., hvis du dyrker udvalgte frugt- eller bærafgrøder. Tilsagnene er 5-årige.
Ring til Richard de Visser, GartneriRådgivningen på 30 53 87 16, hvis du ønsker flere oplysninger

Dipel og Turex

Dipel ES reg.nr. 22-71: husk der er forbud mod anvendelse og besiddelse efter den 28. maj 2016.
Turex WP indeholder Bacillus thuringiensis, men en anden bakteriestamme end i Dipel. Turex WP må
anvendes i økologisk produktion. Hvis man planlægger bekæmpelse af larver før blomstring så sørg for at
have det på lager, så det kan bruges på, når lejligheden byder sig med gode dage med høje temperaturer.
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