ØKOLOGI

Praktisk erfaring med tag over æbler
Det er ikke kun i forsøg,
man kan opnå større udbytte og bedre kvalitet af
æbler under tag. Det gælder også i praksis ifølge
de første spæde tiltag.
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I Anders og Susanne Lindgårds usprøjtede,
økologiske frugtplantage, Kysøko, ved Næstved
er der i sorten Ahrista indlagt forsøg med tagdækning. Taget blev sat op i sensommeren
2013. Det er kraftige betonpæle, hvorpå der er
opsat et metalstativ, som bærer den armerede
plast. Plastens levetid skønnes til fem år.
Systemet holdt næsten til stormen Bodil i december 2013. Dog var der to betonpæle, som
knækkede. Taget er cirka 1,60 meter bredt og
sidder så højt, at der kan køre en traktor under.
Det virker
Sorten Ahrista under tag var i år ikke angrebet
af æbleskurv, og der var et flot udbytte, skønnet
til 20-25 ton per hektar. Ahrista er en frugtbar
tidligere skurvresistent sort, hvor skurvresistensen nu er nedbrudt. Det samme kender

REGNTAG – Tagdækning med plast i Kysøkos
usprøjtede, økologiske frugtplantage. Der er ingen angreb af æbleskurv under taget i sorten
Ahrista i 2014.

vi fra langt de fleste tidligere skurvresistente
sorter.
De træer, der er under taget i Lindgårds plantage, er ikke angrebet af æbleskurv i år. Tæt
på regntaget står en kontrolrække – uden tag
– med samme sort plantet samtidigt, og her er
der kraftigt angreb af skurv. Det fik deltagerne
ved øko-vandringen at se i begyndelsen af september. n

Kysøko
• A
 nders og Susanne Lindgårds fem hektar store plantage er usprøjtet.
• Plantagen er på fem hektar, de ældste
træer er plantet i 2008.
• Den 4. september var der vandring i deres plantage med 36 besøgende.
• Plantagevandringen blev gennemført
med støtte fra Fonden for Økologisk
Landbrug og forskningsprogrammet
Organic RDD2 under GUDP, Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Samråd om Boxer i æbler
Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, var tirsdag
den 30. september til samråd med miljøminister
Kirsten Brosbøl (S) om, hvordan hun vil sætte en
stopper for, at der i fremtiden undgås at finde
prosulfocarb i økologiske æbler. Det var MF Per
Clausen fra Enhedslisten, som stillede spørgsmål
på vegne af Økologisk Landsforening.
Lovkrav hvis der opstår problemer
Miljøministeren anerkendte i samrådet problemets alvor og forsikrede, at hvis der genfindes
prosulfocarb i økologiske æbler, vil hun ikke
tøve med at handle. Der kan blive tale om krav
til ændret sprøjteteknik, nedsat dosering eller
sprøjtning efter æblehøsten er slut. Ministeren
udtrykte også anerkendelse for, at landbruget
tager sagen alvorligt og har sat ekstra fokus på
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problematikken ved at lave en handlingsplan.
Det skriver Dansk Gartneri i et nyhedsbrev.
Landbruget må selv kompensere
Økologisk Landsforening har fået afslag på en
ansøgning om en kompensationsordning i regi
af landbrugets fonde. Ministeren forventer derfor, at landbruget finder en løsning i form af en
økonomisk kompensation for de æbleavlere,
som eventuelt vil blive udsat for dette problem
igen i år, skriver Dansk Gartneri.
Stort salg af dyser
Godt inde i høsten sidst i september var der ikke
fundet prosulfocarb i æblerne.
- Det er glædeligt, at prosulfocarb ikke er fundet
på æblehøsten endnu, men det er uhyre vigtigt,

MILJØMINISTER KIRSTEN BROSBØL.
at alle landmænd tager dette seriøst, for hvis vi
skal undgå yderligere regler og lovkrav, så er det
nødvendigt, at man virkelig tænker sig om, når
man anvender Boxer, for det middel ville være
ærgerligt at miste, siger Henrik Høegh til LandbrugsAvisen.
Landbrug og Fødevarer oplyser, at salget af afdriftsreducerende dyser er steget med over 400
procent i år. Det understreger, at landbruget tager problemet alvorligt.
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