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Prototypen af en helt ny
sprøjte vises frem påmaskin-
udstillingen HorTeaM-Expo
den 9. juni. Sprøjten er en del
af ISAFRUIT-projektet.
Læs artiklen side 272.
Foto:Grzegorz Doruchowski,
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Danmark som grøn
vækstnation

Regeringen har nu fremlagt sit udspil til en
Grøn Vækst-strategi. Hensigten er at sikre
renere vand, mere og bedre tilgængelig natur
samt et grønnere jordbrugs- og fødevare -
erhverv i vækst.

Regeringens vision om at skabe en grøn vækstøkonomi er helt rig-
tig. De specifikke tiltag i Grøn Vækst kan imidlertid få såvel posi-
tive som negative konsekvenser for gartneri og frugtavl. Det gæl-
der for eksempel for erhvervets brug af helt centrale hjælpestoffer
i produktionen som plantebeskyttelsesmidler, gødningsstoffer og
vandingsvand.  

Det er positivt, at regeringen vil øge indsatsen for at få godkendt
nye og mere miljøvenlige plantebeskyttelsesmidler. Positivt er det
også, at regeringen vil omlægge afgiften, således at den fremad-
rettet bliver afhængig af produktets miljøpåvirkninger. ’Jo mere
miljøskånsomt – jo mindre afgift’ er et godt princip.
Der lægges imidlertid op til, at tilbageføringen af pesticidafgifter
til jordbrugets fonde i 2010 og frem skal fastfryses på omkring 250
mio. kroner, hvilket er en reduktion på knap 20 procent i forhold til
året før. Det provenu, som ligger herudover skal fremover anven-
des til Grøn Vækst initiativer. 

Hvis omlægningen af pesticidafgiften isoleret set medfører et
merprovenu, skal disse midler ifølge oplægget tilbageføres til jord-
bruget via sænkede jordskatter. Det vil således ske i overensstem-
melse med regeringens skattestop. 

Gødningsafgiften tænkes omlagt til et kvotesystem med omsæt-
telige kvælstofkvoter. Præcist hvordan det skal ske, vil en arbejds-
gruppe under Fødevareministeriet komme med forslag til inden
udgangen af 2011.

Regeringen mener, at der er behov for at tildele naturen en større
del af grundvandet. Det betyder, at jordbrugere i visse områder kan
risikere, at deres vandindvindingstilladelse bliver reduceret eller
måske helt fjernes i takt med, at de udløber. Her er der som ud-
gangspunkt ikke givet nogen prioritet til specialafgrøderne ved for-
delingen af grundvandet.

Grøn Vækst indeholder herudover en række andre elementer af di-
rekte betydning for gartneri og frugtavl. Det gælder blandt andet
bedre vilkår for markedsdrevet økologi, oprettelse af en tilskuds -
pulje til grønne teknologier på 145 mio. kroner årligt i perioden
2010-2015 og ønsker om en mere fokuseret sammenhængende
forsknings- og innovationsindsats.

Dansk Gartneri har rettet henvendelse de ministre, som har delta-
get i forarbejdet med Grøn Vækst og en række andre centralt pla-
cerede politiker på Christiansborg. Hensigten hermed er at sikre, at
erhvervets synspunkter vil blive tilgodeset i forbindelse med de
politiske forhandlinger om de enkelte delelementer. En politisk af-
tale om udspillet kan forventes indgået inden sommerferien.

Mogens Christensen
Næstformand Dansk Gartneri
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GARTNERIRÅDGIVNINGEN 

De to ’nye’ viklerarter er frugtskrælvikler
og chokoladebrun frugtbladvikler, som, vi
tidligere mente, ikke forekom i Danmark.
Men ved hjælp af nye feromoner fangede
vi fra midt i juni 2008 mere end 25 frugt-
skrælviklere i fælderne per uge. Fra midt i
juli var fangsterne af chokoladebrun frugt-
bladvikler også over skadetærsklerne med
over 20 styk i fælderne hver uge.

De ’nye’ viklerarter er måske forklaringen
på, hvorfor vi i de foregående år har set
flere skadede frugter, end vi har kunnet re-
degøre for ud fra den anvendte varsling og
bekæmpelsesstrategi. 
Vi har simpelthen ikke haft fokus på alle
viklerarterne og heller ikke vidst, at der var
flere arter på banen. 
Alle arterne gnaver på frugtskrællen (her-
af fællesbetegnelsen frugtskalviklere), og
derfor kan det være svært at afgøre, hvil-
ken art der er tale om.
Undersøgelser fra Holland viser, at Dimilin,
der er det mest anvendte middel mod vik-
lere i Danmark, ikke virker på frugtskræl-
vikler og kun reducerer chokoladebrun
frugtbladvikler med cirka en tredjedel. Det
kan måske forklare, hvorfor enkelte avlere
har ment, at der har været resistenspro-
blemer overfor skarpspidset vikler, som vi
har fanget og registreret i fælderne, og
som de to ’nye’ arter nemt kan forveksles
med, idet de næsten har samme størrelse
og farve. 
Viklere er efterhånden en indviklet sag, så
vi skal lære at adskille dem for at kunne
bekæmpe dem rigtigt.

Første generation
I Sydtyrol har de to ’nye’ viklerarter gjort
stor skade på frugterne i flere år. Det er
oplagt, at vi lærer af erfaringerne herfra.
Begge arter adskiller sig fra andre viklerar-
ter ved deres levevis og delvis også ved de-
res tålsomhed for pesticider.
I Sydtyrol optræder begge viklerarter som
sommerfugle fra maj. Frugtskrælvikler er
først på vingerne, nemlig i begyndelsen af
maj, og cirka 10 dage senere flyver choko-
ladebrun frugtbladvikler. Æggene lægges
på bladoversiden. De klækker som regel i
slutningen af maj, og larverne bekæmpes i
begyndelsen af juni. 
Da flyvningen af chokoladebrun frugtblad-
vikler strækker sig over en lang periode,
sprøjtes der to gange mod den første ge-
neration. Midlet Steward ser ud til at have
en god virkning.

Anden generation
Anden generation af chokoladebrun frugt-
bladvikler er uden betydning for frugtan-
greb. 
Modsat forholder det sig med frugtskræl-
vikler, hvis larver af anden generation fin-
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En indviklet sag
- to nye viklerarter i Danmark

I Danmark har der i en
årrække været store angreb
af de sene viklerarter på
trods af, at vi har holdt øje
med fire forskellige arter i
feromonfælderne. Sidste år
anvendte GartneriRådgiv-
ningen yderligere nye fero-
moner til registrering af to
’nye’ viklerarter. 

SKADE EFTER SKALVIKLER – Elstar skadet af en frugtskalvikler, der har været fastspundet til bladet med den brune plet, mens den har ædt
af frugtskrællen. Det kan ikke på symptomet afgøres, hvilken frugtskalvikler, der er tale om. Foto: Svend Ramborg.



des på træerne i august, hvor de skader frugten. Bekæmpelse er
derfor nødvendig for at holde larveangreb så langt nede som mu-
ligt. Det bedste er at bekæmpe den første generation meget ef-
fektivt, hvilket også reducerer restkoncentration af skadedyrs-
midlet ved høst. 

Angrebsgraden betyder meget
Effektiv bekæmpelse af de forskellige viklere afhænger af, om
man har registreret hvilke arter, der er i plantagen. Og dernæst
skal bekæmpelsen sættes ind i forhold til artens udvikling.
Forsøgene i Laimburg viser desuden, at arterne har forskellig
tålsomhed overfor forskellige midler. 
Angrebsgraden er et vigtigt kriterium for valg af bekæmpelses-
strategi. Er angrebsgraden over en årrække lille, så er en enkelt
sprøjtning med et virksomt middel på afblomstring tilstrækkelig
til hele sæsonen.
Hvis der gennem årene har været problemer med frugtskrælvik-
ler, er en sprøjtning på afblomstring ikke nok. Her er det også
nødvendigt med en sommersprøjtning, fordi larverne af anden
generation angriber frugterne. Det ’rigtige tidspunkt’ for bekæm-
pelse er, når larverne begynder at klække. Hvis larven først er vik-
let ind i bladet, er det vanskeligere for midlet at trænge ind til lar-
ven. 

Erfaringer fra Sydtyrol              
I Sydtyrol har man i en årrække bekæmpet frugtskalvikler med
midlet Cascade1 lige efter blomstringen, men da der nu er ved at
opstå resistens overfor midlet, og da midlet også er meget persi-
stent og har 90 dages sprøjtefrist, søges der efter alternative stra-
tegier til bekæmpelse af viklerne. 

På forsøgsstationen i Laimburg er der i flere år afprøvet forskelli-
ge midler til bekæmpelse af frugtskalviklere, blandt andet frugt-
skrælvikler. Denne art er aktiv hele sommeren, hvorimod chokol-
adbrun vikler dominerer med skader om foråret. Det samme gør
rød og grå knopvikler.
Resultaterne af forsøgene i Laimburg viser, at der findes midler,
der er lige så gode som Cascade, men ingen af midlerne er god-
kendt i Danmark. Dog kan Steward blive en mulighed, da den er
ved at blive godkendt til blandt andet æbler i Danmark. 

Steward på vej
Steward er særligt udviklet til at virke mod larver og cikadearter.
Midlet virker ved, at insekternes nervesystem blokeres, og det vir-
ker på alle larvestadier. På forsøgsstationen i Laimburg har
Steward været brugt i forsøg siden 1998 med en god virkning
mod forskellige viklerarter. Midlet kan anvendes mod såvel over-
vintrende larver som mod første generation af larver.
Dupont, som vil registrere og forhandle midlet, udfører forsøg
med Steward i juni og juli i år. Så håber vi, at midlet er til rådig-
hed i plantagerne i 2010. l

1. Det aktive stof i Cascade er flufenoxuron, der hæmmer kitinsyntesen.

Kilder:
- Rizzolli,Werner, Zelger, Roland, Acler, Axel. Frugtskalviklere, strategi og middelvalg,
Obst- und Weinbau 2001, 38. årgang nr. 4.
- De Reede,R,H. Integrated pest management in apple orchards in Netherlands: a
solution for selective control of tortricids ,WAU dissertation no. 1019,  8. Februar
1986.
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Viklerne – én for én
Nedenstående viklerarter gør skade på æbler og findes alle i
Danmark. Alle arter undtagen æblevikler er af typen frugt-
skalvikler, hvor larven gnaver af frugtskrællen.
• Æblevikler - Cydia pomonella
• Grå knopvikler - Hedya dimidioalba
• Rød knopvikler - Spilonota ocellana
• Hækvikler - Archips rosana
• Skarpspidset frugtbladvikler - Archips podana
• Frugtskrælvikler - Adoxophyes orana
• Chokoladebrun frugtbladvikler - Pandemis heparana

FAKTA

CHOKOLADEBRUN FRUGTBLADVIKLER - Voksen hun af chokolade-
brun frugtbladvikler er cirka 11 millimeter og med rødbrune bånd
på vingerne. Foto: A. van Frankenhuyzen. 

LARVE – Larve af chokoladebrun frugtbladvikler. Larven har grønt
hoved samt hvide ringe mellem segmenterne. 
Foto: A. van Frankenhuyzen. 

FRUGTSKRÆLVIKLER - Voksen hun af frugtskrælvikler med svage af-
tegninger på vingerne. Foto: A. van Frankenhuyzen. 
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INSTITUT FOR PLANTEBESKYTTELSE OG SKADEDYR,

FLAKKEBJERG

FOTO: MAGNUS GAMMELGAARD

Jordbærvikleren tilhører natsommerfugle-
ne, og derfor bemærker man ofte ikke den
voksne, når den om efteråret flyver rundt
og lægger sine æg. Om foråret kommer
larven frem og gnaver af de nye blade,
men den alvorligste skade forvoldes, når
den går i blomsten, hvor dens gnav med-
fører deforme og dermed usælgelige bær.
For at opnå en effektiv bekæmpelse skal
denne udføres, inden larven spinder blade-
ne sammen, hvor den sidder godt beskyt-
tet mod bekæmpelsesmidler. 
Hindbærsnudebillen er på trods af sit navn
et større problem i jordbær end i hindbær.
Den overvintrer som voksen, og når tem-

peraturen om foråret når op på 12-15 gra-
der, vandrer den ind i jordbærarealer, hvor
den først fourager ved at æde af blade og
senere lægger sine æg. Det gør den ved

først at lægge æg i blomsterknoppen og
derefter gnave blomsterstilken halvt over.
Mindre angreb er normalt uden betydning,
men ved kraftige angreb kan billerne øde-
lægge så mange blomster, at det medfører
et større udbyttetab.

Pyrethroider virker ikke altid
Til bekæmpelse af jordbærviklere og hind-
bærsnudebiller er der p.t. kun pyrethroider
til rådighed. Det er ikke altid, at virkningen
af disse er tilfredsstillende. Det kan skyl-
des, dels at det er kontaktmidler, og i peri-
oder med stor nytilvækst vil der ret hur-
tigt være blade, der ikke er beskyttet, dels
at viklerne ofte sidder godt gemt i sam-
menviklede blade, hvor de er svære at
ramme med sprøjtevæsken. Mod hind-
bærsnudebillerne er flere behandlinger of-
test nødvendige, fordi billerne vandrer ind
over en længere periode.
I 2008 blev der lavet to forsøg, hvor der
blandt andet indgik Steward, der er søgt
godkendt mod viklere i blandt andet æb-
ler, og Biscaya med aktivstoffet thiaclop-
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Bekæmpelse af 
jordbærviklere og
hindbærsnudebiller 

Jordbærviklere og hindbær -
snudebiller er blandt de al-
vorligste skadedyr i jord-
bær, og angreb kan med-
føre store tab i form af bå-
de udbytte og kvalitet, hvis
de ikke bekæmpes.
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Figur 1. Antal viklere per meter række. Gennemsnit af to forsøg. 

JORDBÆRVIKLERLARVE – Jordbærviklerens larve æder af både blade og blomster og spinder
ofte blomsterstande sammen.

DA-1: Dage efter første sprøjtning. DA-2: Dage efter anden sprøjtning, o.s.v.



rid, der er godkendt til jordbær i flere an-
dre lande under navnet Calypso.
Der blev sprøjtet tre gange med cirka en
uges mellemrum, første gang da de første
viklere kunne findes. Bedømmelser blev
foretaget før hver sprøjtning samt cirka én
og to uger efter sidste sprøjtning. I figur 2
er vist opgørelsen for jordbærviklere og i
figur 3 opgørelsen for hindbærsnudebiller.

Jordbærviklere
For jordbærviklere viser opgørelserne af
antal levende larver, vist i figur 1, at en en-
kelt sprøjtning ikke er tilstrækkelig, fordi
æggene klækker over en længere periode.
Både Karate og Biscaya har givet en god
bekæmpelse. For Karate er den fulde virk-
ning opnået efter to sprøjtninger, mens
den først er opnået efter tre sprøjtninger
med Steward, især med de lavere doserin-
ger. Virkningen af Biscaya var noget dårli-
gere. 
Disse forsøg kunne forlede til den konklu-
sion, at Karate er bedre end Steward mod
jordbærviklere, men når der vurderes på
antal ødelagte blade, som er vist i figur 2,
var der ikke forskel mellem de to midler el-
ler mellem doseringerne af Steward. For-
klaringen på dette er, at der går længere
tid med Steward, inden larverne dør end
med Karate, men de stopper med at æde
og dermed gøre skade, når de påvirkes af
Steward.
Der er i disse forsøg kun opnået en mindre
effektforbedring ved tilsætning af sprede-
klæbemidlet Silwet Gold.
Resultatet tyder på, at Steward kan være
et effektivt alternativ til bekæmpelse af
jordbærviklere, men der er tale om et en-
kelt års resultat, så forsøget gentages i

2009. Firmaet DuPont, der har Steward,
oplyser, at man endnu ikke har restdata til
at søge godkendelse i jordbær, men arbej-
der på at skaffe dem.

Hindbærsnudebiller
Angreb af hindbærsnudebiller kommer
normalt lidt senere end viklerne. I disse
forsøg fandtes de første angreb ved op-
gørelsen efter anden sprøjtning. Ved den
sidste opgørelse cirka to uger efter den
tredje sprøjtning var cirka 19 procent
blomsterstængler ødelagt i ubehandlet.
Steward har hidtil været betegnet som et
specifikt middel mod sommerfuglelarver,
men har vist sig også at have virkning mod
visse billearter, blandt andre glimmerbøs-
ser i raps.  
I disse forsøg har virkningen mod hind-
bærsnudebiller været begrænset og må
betegnes som utilstrækkelig. Også virknin-
gen af Karate var skuffende, og dette ople-
ves ofte også i praksis. Derimod var virk-
ningen af Biscaya god, især i den høje do-

sering. En forklaring på forskellen i virkning
mellem Karate og Biscaya kan være, at Ka-
rate er et kontaktmiddel, mens Biscaya er
et systemisk middel, der giver en bedre be-
skyttelse af nytilvækst.
For at få Biscaya godkendt i Danmark er
det et krav, at der ved sprøjtningen kun af-
sættes en meget lille del på jorden, hvilket
kan opfyldes i raps, hvor midlet er god-
kendt. Da jordbær er en rækkeafgrøde,
hvor plantemassen på tidspunktet for be-
kæmpelse af hindbærsnudebiller ikke
dækker mere end 50-60 procent af jord -
overfladen, kan det krav ikke opfyldes ved
anvendelse af en almindelig marksprøjte.
Men da mange jordbæravlere anvender en
afskærmet sprøjte, således at der kun
sprøjtes på selve rækken, burde der kunne
argumenteres for, at der herved kun af-
sættes en meget lille del på jorden. Der-
med burde det være muligt at få Biscaya
godkendt til anvendelse i jordbær og andre
rækkeafgrøder under forudsætning af, at
der anvendes en afskærmet sprøjte. l
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Figur 2. Antal blade per meter række ødelagt af viklere. Gennemsnit af to forsøg
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Figur 3. Procent blomsterstilke ødelagt af hindbærsnudebiller.

OVERGNAVET STILK – Hindbærsnudebillen
skader i lige så høj grad jordbær som hind-
bær ved at bide blomsterstilkene halvvejs
over.

DA-2: Dage efter anden sprøjtning. DA-3: Dage efter tredje sprøjtning, o.s.v.
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Big enough to do the job, small enough to care

Brøste-næring

Aminosol 9
Ammoniumthiosulfat (ATS) 19

Bittersalt
KALI – Multi K GG 13-0-38
KALI m. Magnesium – Multi K Mg 12-0-36 + Mg
KALI 39 som bladgødning

Resistart 6-4-7
Resistin 0-7-11

Wuxal Aminocal
Wuxal CalciumSuspension
Wuxal Mikroplant
Kobberoxychlorid 51

HUSK! Pioner NPK Makro og Mikro til gødevanding

Nyhed!  – kalcium bladgødning uden kvælstof. 
Styrker cellerne og sikrer fortsat god kvalitet under lagring.
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GARTNERIRÅDGIVNINGEN

- Sidste år var problemet med meldug alt for stort i mine tunnel -
jordbær. Jeg mistede nok omkring 20 procent af udbyttet på den
konto. 
Sådan lyder det fra jordbæravler Lisbeth Toft Christensen ved Kir-
ke Værløse på Nordøstsjælland, når hun fortæller, hvorfor hun har
købt en spritny sprøjte til sin ene hektar tunneljordbær med sor-
terne Honeoye og Elsanta. Hun var nemlig overbevist om, at det
var fordi, hendes gamle Hardi sprøjte med 10 tude - to tude over
hvert bed – ikke gjorde arbejdet godt nok.
Lisbeth Toft Christensen – og også kollegaen Søren Olesen i Eg-
geslevmagle – har i foråret begge investeret i en italiensk sprøjte
med navnet Diva fra firmaet Ideal, der ligger mellem Venedig og
Bologna.

Populær i England
Det var den engelske rådgiver Graham Moore, der også er ansat
hos tunnelfirmaet Haygrove, der anbefalede dem netop denne
sprøjte, fordi den er meget populær hos de engelske jordbæravle-
re. Sprøjten er faktisk konstrueret netop til det engelske marked,
fordi engelske tunnelproducenter efterspurgte en sprøjte af den-
ne type. Inden beslutningen om købet blev taget, tog de to sjæl-
landske jordbæravlere imidlertid på en lynvisit i december til Eng-
land for at besigtige sprøjten hos en avler. 
- På turen blev vi overbeviste om, at det var den rigtige sprøjte til
jordbær  i tunneler, så vi slog til med det samme, fortæller Lisbeth
Toft Christensen, der også havde overvejet at købe en sprøjte fra
det franske firma Berthoud. Men den blev fravalgt, fordi den kun
havde to tude over hvert bed.

God dækning
Ideal Diva er udstyret med et tredobbelt sprøjtehoved med seks
dyser og seks blæserenheder per bed. Sprøjten kan dække alle
fem bede i en tunnel ved én gennemkørsel. Dyserne og blæserne
fungerer sammen parvis.

- Det ser ud som om, at bladene bliver godt dækket af sprøjte-
væske med Diva sprøjten. Det skyldes formentlig, at dyserne og
blæserne parvis kan vinkles i forskellige retninger. Det skal i alt
fald vise sig, om jeg får problemer med meldug i år, siger Lisbeth
Toft Christensen.
Udformningen af blæserenheden sikrer en god fordeling og for -
støvning af sprøjtevæsken. Sprøjten kan indstilles med to forskel-
lige luftstyrker. 
- Desuden kan akslerne let justeres både i højden og bredden, så
de passer til bedenes højde og bredde. Det er dejlig bekvemt med
en så nem betjening, påpeger Lisbeth Toft Christensen. l
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Italiensk sprøjte
til tunneljordbær

TUNNELSPRØJTE - Den italienske Ideal Diva kan sprøjte alle fem bede i tunnelen på én gang. Der er seks dyser over hver række.

LET AT INDSTILLE - Lisbeth Toft Christensen finder det nemt at ænd-
re på indstillingerne, så sprøjten passer til bedenes højde og bredde. 
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GARTNERIRÅDGIVNINGEN

Jordbæravler Peter Stybe Petersen, der bor
ved Hørve på Nordvestsjælland, købte sid-
ste efterår en ny ukrudtssprøjte til sine 38
hektar jordbær. Sprøjten, der hedder Flexi-
dome, er fra det engelske firma Micron
Sprayers i Herfordshire, der har produceret
den siden 2003. Ifølge salgsdirektør Haydn
Beddows anvendes den i dag af cirka 50
engelske jordbæravlere. 
Peter Stybe havde set Flexidome sprøjten
i England og fik den også anbefalet af
rådgivere. Egentlig købte Peter Stybe
sprøjten af kollegaen og jordbæravleren
Søren Østergaard fra Kildebrønde Frugt-
plantage. Da tunnelerne i Kildebrønde
Frugtplantage kun har en benhøjde på 150
centimeter, er der for lidt plads til traktor
og sprøjte i siden af tunnelerne. Derfor
overtog Peter Stybe sprøjten. 

Fleksibel arbejdsbredde
Sprøjten er en rækkesprøjte med seks
sprøjtekupler, der dækker tre rækkemel-
lemrum. Sprøjtekuplerne bæres på arme
monteret på en simpel ramme. De gule
kupler af letvægtsplast er fuldt justerbare
i alle retninger, og derfor kan alle størrelser
af rækkemellemrum sprøjtes. Kuplerne er
påvirket af fjedre, så de er fleksible i deres
arbejdsbredde. Fjedrene bevirker, at kup-
lerne presses helt op af bedets sider og vi-
ger for ujævnheder. I standardudgaven er
kuplerne 60 centimeter i diameter, og da
de sidder parvis, kan de dække et række-
mellemrum på over en meter. 

Skånsom mod plasten
- Sprøjten er god på flere måder. Den kan
sprøjte helt op på ’skulderen’ af jord-
bærbedet, og da kuplerne roterer under
fremkørslen, sker der stort set ingen ska-
der på plasten på bedene, forklarer Peter
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Engelsk ukrudtssprøjte
til tunneljordbær

HURTIG OG SKÅNSOM - Her demonstreres det, hvordan Flexidome sprøjten kører i en tunnel med jordbær. Du gule kupler kan hæves op og
ned, så de passer med højden på jordbærbedet. Der er 80 centimeter mellem bedene.

FORSTØVER - Et kig op under en sprøjtekup-
pel, hvor der sidder et roterende sprøjteho-
vede. 



Stybe, der indtil i år har anvendt en hjemmelavet ukrudtssprøj-
te med et par plastskærme.
- Den gamle sprøjte ødelagde alt for ofte plasten, og derfor
skulle vi være meget påpasselige, når vi kørte med den.  Den
gamle sprøjte kunne også kun køre over ét bed ad gangen, så
det krævede, at vi kørte fem gange i hver tunnel. Det var tids-
krævende. Med Flexidome kan vi nøjes med to gange. Desuden
kan vi køre lidt hurtigere med Flexidome, og vi bruger kun cirka
80 liter vand per hektar, mens vi brugte omkring 150 liter vand
med den gamle sprøjte, siger Peter Stybe, der anvender Flexido-
me på alle sine jordbærbede – både de fire hektar under tunnel
og de 34 hektar udendørs.

Sprøjte omkring ben
I den ene side er sprøjten monteret med et par specielle sprøj-
tekupler, der gør det muligt at sprøjte på ydersiden af den yder-
ste jordbærrække samt rundt om tunnelbenene. Sprøjtekupler
til benene er mindre, 40 centimeter i diameter. Der bliver dog
først sprøjtet omkring benene, når den sammenrullede fiberdug
er fjernet. Det sker, når faren for frost er helt overstået.
Sprøjten er forsynet med en 200 liter tank samt en 15 liters
tank til håndvask.
Prisen er 75.000 kroner leveret i Danmark. l
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Spanske hindbær ramt af frost
Der kommer færre spanske hindbær på markedet i år. Det kolde
vejr i Spanien i januar – ned til minus seks grader - kostede
nemlig hindbæravlerne i Huelva-området udbytter på omkring
1.000 ton svarende til 10 procent af årets høst.  Mindre produ-
center har mistet op til halvdelen af deres produktion og oven i
købet på det tidspunkt, hvor priserne var høje. Det gør derfor
dobbelt ondt.
Hindbærproduktionen i Huelva er steget meget de senere år,
men stigningen i udvidelsen ser ud til at være stoppet, da for-
tjenesten sidste år blev mindre end forventet.  Ifølge fagbladet
Fruit and Vegetable Markets var der 1.230 hektar hindbær sid-
ste år, og i år forventes arealet at falde til 1.030 hektar.

Kold vinter forsinkede
spanske jordbær
Jordbærhøsten i Spanien kom i år 20 dage senere i gang end for-
ventet, fordi vejret var koldt i både december og januar. I janu-
ar blev der kun høstet 103 ton mod 370 ton i januar sidste år.
Også i februar var produktionen betydeligt bagefter – op til 40
dage – og den var mindre end i samme måned i 2008. Det var
først i begyndelsen af marts, at avlerne høstede normale ud-
bytter.
Jordbæravlerne i Huelva området lægger i disse år i høj grad de-
res produktion om til mere miljøvenlig produktion. Der dyrkes
nu 4.340 hektar som integreret produktion ud af de 6.000 hek -
tar, der er i området. 80 procent af jordbærarealet dyrkes i ma-
krotunneller – især sorterne Camarosa, Candonga og Coral. Af
nyere sorter, der er på vej, kan nævnes Festival og Ventana, skri-
ver Fruit and Vegetable Markets.

MaisTer til buskfrugt
Ukrudtsmidlet MaisTer (foramsulfuron plus iodosulfuron) har
fået en off-label godkendelse til solbær, ribs, stikkelsbær, blåbær
og aronia.
MaisTer udsprøjtes om foråret, når ukrudtet har to-tre løvblade.
I etableringsårene anvendes MaisTer uden afskærmning før
 knopbrydning. I høstårene anvendes midlet med fuld afskærm-
ning før knopbrydning og senest tre måneder før høst.
Der må maksimalt anvendes 150 gram per hektar MaisTer per
sæson. Tilsæt 0,67 liter MaisOil per 50 gram MaisTer. Kan ud -
sprøjtes ad en gang eller ved en splitbehandling. Ved splitbe-
handling udsprøjtes to tredjedele af den planlagte dosering, når
ukrudtet står med to-tre blade efterfulgt af den resterende do-
sering 10-14 dage senere. Splitbehandling er især en fordel ved
kvikbekæmpelse. Avlere, der anvender MaisTer i buskfrugt, skal
være i besiddelse af off-label brugsanvisningen. Ved off-label
anvendelse af produktet hæfter alene brugeren (gartneren) for
eventuelle skader som følge af anvendelsen af produktet. 

Jordbær sænker
kolesteroltallet
Jordbær  er fyldt med antioxidanter, der hjælper med at
sænke det ’dårlige’ kolesterol, LDL, i blodet.  Det viser et
nyt, canadisk studie, der ifølge magasinet Fruit and
 Vegetable Markets er offentliggjort i tidsskriftet Meta-
bolism.
I studiet indgik 28 mænd og kvinder med højt koleste-
roltal. Alle havde i en længere periode været på en ko-
lesterolsænkende diæt med soja, havreklid, plante -
steroler og nødder. I en måned skulle halvdelen af grup-
pen spise tre kopper jordbær (20-25 store bær) hver
dag, mens den anden halvdel blot skulle spise ekstra
havreklidbrød.
Resultaterne viste, at kolesteroltallet blev yderligere
sænket hos den halvdel, som spiste jordbær. Desuden
fik jordbærrene den kolesterolsænkende diæt til at
smage bedre.
Konklusionen er, at jordbær kan forbedre effektiviteten
af kolesterolsænkende diæter, som ofte anbefales til
hjertepatienter og patienter med risiko for blodpropper.

Kilde: Fruit and Vegetable Markets nr. 270, 2009.

OMKRING TUNNELBEN - De mindre sprøjtekupler med 40 centi-
meters diameter kan sprøjte omkring benene af tunnelen. Det bli-
ver dog ikke gjort i den periode, hvor fiberdugen ligger der.



En prototype på en helt ny sprøjte til
frugt avl vil bliver præsenteret på maskin-
udstillingen HorTeaM-Expo 2009 i Årslev
den 9. juni. Sprøjten er kommet ’til verden’
som en del af det fælleseuropæiske pro-
jekt Isafruit.

Sprøjten er udviklet på basis af en Hardi
Arrow luftassisteret sprøjte med en 1.000
liter tank. Overordnet er sprøjten konstru-
eret, så sprøjtearbejdet kan tilpasses vej-
ret og træernes form. Anvendelse af for-
skellige dyser sikrer ensartet dækning af
sprøjtemiddel under varierende vindfor-
hold. På sigt er det tanken, at den også skal
kunne måle sygdomme på træerne, mens
man sprøjter. Det er muligt at lægge GPS-
koordinater ind, så der automatisk tages
hensyn til miljøfølsomme områder.
Det er forskere i Italien, Polen og Holland,
der i samarbejde har udviklet sprøjten
med det særligt afgrødetilpassede sprøjte-
system. Udviklingen er ikke helt færdigt,
men målet ligger fast: En præcis, effektiv
og sikker sprøjtning af æbletræer samt
maksimal hensyntagen til miljøet. 
Der er tre forskellige systemer indbygget i
sprøjten:

Måler træets form
Sprøjten er udviklet med et system til at
måle træets bredde og tæthed ved hjælp

af ultralydsfølere. På den måde kan man
nøjes med kun at sprøjte, hvor det er nød-
vendigt. Sprøjten indstiller og justerer selv
sin sprøjteprofil ud fra en respons, der
kommer fra tre følere i hver siden af sprøj-
ten. Dyserne aktiveres automatisk, og de-
res gennemstrømningshastighed justeres
efter størrelsen og tætheden af træet. 
Foreløbige undersøgelser har vist, at der
kan opnås drastisk reduktion af sprøjte-
middel – op til 82 procent. 

Beskytter miljøfølsomme områder
Sprøjten er også forsynet med et system,
der gør sprøjtningen mere miljøvenlig.
Sprøjtens position fastsættes ud fra GPS-
systemet. Ved også at måle vindhastighe-
den samt -retning kan man tilrette sprøj-
teparametrene, så afdriften minimeres og
eventuelle sprøjtefrie zoner beskyttes. Det
sker ved en automatisk ændring af dyser
med trykluftsventiler, og ved at luftstrøm-
men i hver side af sprøjten kan indstilles
uafhængigt af hinanden. Derfor er sprøj-
ten forsynet med et arsenal af dyser og
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DEMONSTRATION AF PROTOTYPE 

Fremtidens
miljøvenlige sprøjte

ISAFRUIT-SPRØJTEN – Prototypen på verdens mest miljøvenlige frugttræssprøjte bliver demonstreret på maskinudstillingen den 9. juni i År-
slev. Foto: Grzegorz Doruchowski, INSAD, Skierniwicze, Polen.

En sprøjte, der kan tilpasse
sig træerne og miljøet og
reducere anvendelsen af
pesticider ganske betragte-
ligt, er under udvikling i det
europæiske projekt Isafruit.
Sprøjten eksisterer fore-
løbig som en prototype, der
er på turne rundt i Europa.
Den 9. juni demonstreres
den på maskinudstillingen i
Årslev.



dysetyper, så automatikken frit kan vælge
efter omstændighederne. 

Tidlig opdagelse af æbleskurv
Endelig er det tanken, at sprøjten skal kun-
ne identificere træernes sundhedstilstand
på et tidligt tidspunkt og kun sprøjte på de
angrebne dele af træet, hvis det er nød-
vendigt. Denne del af sprøjten arbejdes
der specifikt på i Holland, men man er ik-
ke nået så langt, at det er monteret på
prototypen endnu. 
For at identificere sygdomme skal sprøjten
forsynes med optiske sensorer, der ud fra
bestemte bølgelængder kan aflæse, om
der er bestemte svampe på bladene. Det
betyder, at man på et tidligt tidspunkt kan
opdage en infektion, for eksempel æble-
skurv eller meldug. Når føleren registrerer
sygdommen i træet, justeres sprøjtedosis
ud fra risikoen for infektion og sygdom-
mens udvikling.
Indtil videre viser laboratorieundersøgel-
ser i Wageningen, at spektralføleren kan
skelne syge og sunde blade fra hinanden

helt ned på kvadratmillimeter niveau. Des-
uden kan føleren ’opdage’ æbleskurv alle-
rede fire timer efter infektion. Det er me-
get tidligt, når man tænker på, at man vi-
suelt først kan se de første symptomer 10-
12 dage efter infektion.
Den tidlige opdagelse af æbleskurv åbner
mulighed for udvikling af en helbredsføler
og på sigt for at reducere mængden af
plantebeskyttelsesmiddel. 

I praksis
Sprøjten er endnu ikke helt færdigudviklet.
Forskerne arbejder videre på den, så længe
Isafruit-projektet kører. 
- Derefter vil dele af arbejdet eventuelt
fortsætte i andre projekter, hvis der kan
findes finansiering til det, fortæller forsk-
ningschef Ole Callesen, der er projektkoor-
dinator i Isafruit.
- Men dele af prototypen kan givetvis alle-
rede nu skabe inspiration hos sprøjtepro-
ducenterrne, så eksisterende sprøjter for-
bedres. 
Det gælder for eksempel systemet med

automatisk justering af dyser og bæreluft-
hastigheder, som man nemt kunne fore-
stille sig implementeret i andre typer af
sprøjter, siger Ole Callesen, der ser frem til,
at sprøjten vises frem på Institut for Have-
brugsproduktion i Årslev den 9. juni. l
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- Det er slut med at dyrke bær under fri himmel. Man kan nemlig
ikke være sikker på hverken udbyttet eller frugtkvaliteten, og der-
med heller ikke på økonomien.
Sådan lød argumentationen fra Kees Goes fra det hollandske fa-
miliefirma Hago Fruit Safe, da han sammen med sin far og tidli-
gere frugtavler, Godfried Goes, skulle præsentere deres nye over-
dækningssystem til frugttræer. Det skete på et medlemsmøde for
Danske Sødkirsebærproducenter i Årslev.

Dugen hurtigt af og på
Overdækningssystemet adskiller sig fra de fleste andre systemer
ved, at dugen nemt trækkes ind i en skinne med en slags lynlås
med navnet quick-zip. Det er en hurtig måde at trække dugen på
og lige så hurtigt at tage af igen. Tidsforbruget er kun én dag per
hektar for tre mand, ifølge far og søn. Dugen opbevares i en stor-
kasse eller en stor sæk, fordi det er en nem og enkel måde at
håndtere dugen på, når man kører ned gennem rækken for at
montere eller afmontere taget. 
Til gengæld tager det lang tid at sætte selve konstruktionen op. 
- Første gang, man prøver det, tager det cirka 600 timer per hek -
tar, men den store investering i systemet opvejes af det lille tids-
forbrug, der går med at trække dugen af og på, forsikrede God -
fried Goes, der startede firmaet for et års tid siden. Ideen til at
udvikle overdækningssystemet fik han efter at have mødt opfin-
deren af quick-zip lynlåsen. 

En halv mio. kroner
Konstruktionen er lavet af forzinket stål, der er fastgjort med et
stort antal jordankre og stålwirer, der skulle sørge for en god
vindstabilitet. Standardbredden er fire meter, men systemet laves
også i fem meters bredde. Højden er fire meter. Dugen er lavet af
polyethylen med et cirka 25 centimeter bredt net til luftgen-
nemgang i midten. Det er lettest at sætte systemet op før plant-
ning, men man kan også nøjes med at montere jordankrene, ind-
til træerne kommer i bæring. 
Firmaet satte sidste år overdækningssystemet op i fem tyske
plantager, i alt cirka seks hektar. 
Prisen afhænger af trærækkernes længde og arealets udformning.
Som udgangspunkt koster materialerne til hele systemet cirka en
halv mio. kroner. Hvis Hago Fruit Safe skal montere hele over-
dækningssystemet, løber prisen op i cirka 600.000 kroner per
hektar.

Nyt overdækningssystem til sødkirsebær

NY TYPE OVERDÆKNING – På Institut for Havebrugsproduktion i
Årslev er der sat et cirka 100 kvadratmeter testareal op med over-
dækningssystemet fra Hago Fruit Safe. Der er mulighed for at se sy-
stemet i forbindelse med maskinudstillingen den 9. juni.

ISAFRUIT – sund frugt til
et sundt Europa
Isafruit er et europæisk, tværfagligt
forskningsprojekt, der bringer for-
skere fra mange forskellige discipli-
ner sammen. Projektet fokuserer på
alle aspekter af frugt og skal få euro-
pæerne til at spise mere og bedre
frugt. 
Projektet, der løber over fire år og
slutter i 2010, har deltagelse fra 16
lande, 200 forskere, 40 universiteter
og 20 virksomheder. Det samlede
budget er cirka 20 mio. euro. 

FAKTA

JORDANKRE – En hel del
jordankre sørger for at
konstruktionen står fast.
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- Velkommen til Sydfyn, lyder det på syn-
gende fynsk dialekt.
Michael Christoffersen giver et fast hånd-
tryk, da bladets udsendte møder ham i
indkørslen lige uden for værkstedet. Han
er forholdsvis lille af statur, men fyldt med
energi, selvsikker og kvik i replikken. Her er
ikke plads til at ligge på den lade side. Det
mærkes straks. 
Lidt undskyldende byder han indenfor:
- Det er jo ikke et stort fornemt glaskon-
tor, jeg har. Men det må du tage med, siger
Michael Christoffersen, da vi træder et trin
ned og ind i den beskedne frokoststue, der

tidligere var et forrum til en svinestald. 
- Bare kunderne får et godt indtryk, når de
kommer her. En enkelt dårlig oplevelse
breder sig hurtigt som ringene i vandet til
andre kunder, fortsætter Michael Christof-
fersen og sætter sig til rette ved et lille
bord, hvorpå dagens madpakke i sølvpapir,
brochurer og blade ligger. Han er klar til at
svare på en række forberedte spørgsmål.
Formiddagens besøg hos HLS Maskiner i
Horne lidt nord for Fåborg er kommet i
stand for at se og høre personen bag det
firma, der fremover skal servicere og pro-
ducere den gennem tiderne mest domine-
rende sprøjte – i frugtavlerkredse også kal-
det sprøjternes Rolls-Royce – Schaumann
sprøjten. Holdbart og dyrt kram.

Glidende overtagelse
Gennem vinduet fra frokoststuen kan man
se ud i værkstedet, der er indrettet i går -
dens gamle svinestald, som hans far havde
i drift indtil for et år siden. Michael har le-
jet bygningen og ombygget den til værk-
sted med nyt gulv, port i gavlen, dreje-
bænke, svejseapparater og hvad, der ellers
hører sig til, når man er maskinproducent.

Midt på gulvet står et par gamle Schau-
mann DG 1000 tågesprøjter, som frugtav-
lere har indleveret til renovering. Michael
Christoffersen har nemlig lavet en aftale
med Maskinfabriken Schaumann om, at
HLS Maskiner overtager tågesprøjtepro-
grammet i et glidende forløb i 2009. Det
gælder både salg, service og reservedele.
- En glidende overtagelse letter både fi-
nansieringen og giver adgang til knowhow
i et roligt tempo, siger Michael Christoffer-
sen, der foreløbig har købt en stor del af
lageret til sprøjterne fra Maskinfabriken
Schaumann, men først overtager selve
agenturet ved årets udgang.

Bygger selv specialmaskiner
Michael Christoffersen regner med, at ser-
viceringen af Schaumann sprøjterne vil gi-
ve ham ekstra at lave i år. Foreløbig har
han haft kontakt med flere frugtavlere, der
gerne vil have deres gamle sprøjter opda-
teret, så de kan overholde den nye be-
kendtgørelse om vask af sprøjter.
Overtagelsen indebærer, at kun sprøjte-
programmet overtages.
- Vi er ikke interesserede i at overtage
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Schaumann sprøjter
på nye hænder

Den lille, sydfynske virk-
somhed, HLS Maskiner, er i
gang med at overtage pro-
grammet for tågesprøjter
fra Maskinfabriken Schau-
mann. 

FORNYELSE - Michael Christoffersen, indehaver af HLS Maskiner, er i gang med at bygge skyllevandstank , spuledyse plus anlæg til håndva-
sk på en ældre model af Schaumann DG 1000 fra 1970.  



hverken kirsebærhøster, klipper eller por-
taltraktor fra Maskinfabriken. Jeg vil helle-
re satse på at gå i dybden med tågesprøj-
terne, fastslår Michael Christoffersen. 
På et spørgsmål om HLS overhovedet har
kompetencen til at overtage service og
bygning af nye Schaumann tågesprøjter,
ser Michael Christoffersen noget overra-
sket ud. 
- Ja, det har vi da, svarer han – efter en
tænkepause – meget bestemt og uden
vaklen.
- Uden at prale vil jeg påstå, at vi er dygti-
ge. Vi har bygget så mange specialmaski-
ner gennem tiden, og vi har selv lavet re-
servedele til dem alle sammen, så vi har
rigtig meget erfaring med i bagagen. Vi be-
stiller ikke bare stumperne hjem. Vi laver
det hele selv, og vi er gode til det. Det er
den store forskel mellem os og en han-
delsvirksomhed, understreger Michael
Christoffersen og påpeger, at Schaumann
sprøjten ikke er sværere at producere end
så meget andet, men at det er en stor op-
gave at løfte. 
I frugtavlerkredse er HLS kendt for sin pro-
duktion af plukkevogne, plukketraktorer,
sprøjtebomme og rodskærere. Produktio-
nen af fejekoste og andet agroudstyr til
landbruget er også stadig en vigtig del af
programmet. 

Moderne Schaumann 
- Det er frugtavlerne, der har båret mig
frem de senere år. De kommer med masser
af nye ideer, når en ny maskine skal pro-
duceres, siger Michael Christoffersen, der
er glad for sit tætte samarbejde med er-
hvervet. – Det er en stor tilfredsstillelse
selv at fremstille en maskine helt fra bun-
den af, og følge den ude i plantagen med
service og reservedele.
- Sådan skal det også blive med tågesprøj-

terne fra Schaumann. Indtil videre har det
allerede givet en del servicearbejde, og jeg
har også planer om at bygge min første
opdaterede version af en Schaumann
sprøjte til vinter. En håndfuld frugtavlere
har allerede efterspurgt en ’moderne’
Schumann-sprøjte, der lever op til de nye
standarder… men ingen har dog bestilt
endnu. Så jeg ser frem til samarbejdet med
avlerne om at gøre Schaumann til en mo-
derne sprøjte. l
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For 15 år siden købte Hugo Kaas-Pedersen
Maskinfabriken Schaumann i Vejstrup på
Sydøstfyn. Han kendte ikke erhvervet på
forhånd, men set i bakspejlet mener han
selv, at han hurtigt faldt godt til rette.
- Omgangstonen med frugtavlerne har
været god, men jeg fandt også ud af, at det
ikke er nemt at være dansk frugtavler, og i
nedgangstider smittede de lave frugtpriser
af på ordrerne til fabrikken. Jeg har lige
som frugtavlerne haft år, hvor det kostede
penge at gå på arbejde, fortæller Hugo
 Kaas-Pedersen over mobiltelefonen. Men
der har da også været år med medvind.
- To ting har virkelig været en succes i min
tid på Maskinfabriken Schaumann. Den
ene er moderniseringen af den selvkøren-
de kirsebærhøster i 1997, hvor hydraulik-
ken blev udskiftet med et elektronisk sty-
resystem. Og det andet var produktionen
af portaltraktorer til juletræer og plante-
skoler i 2000.

Sælges i mindre bidder
Men nu er det slut. Faktisk stoppede Ma-
skinfabriken Schaumann sin produktion af
sprøjter, kirserbærhøstere, portaltraktorer
og diverse reservedele allerede per 1. okto-
ber 2008. Virksomheden har siden da

været til salg, og selv om der har været
henvendelser, har ingen af dem været se -
riøse nok. 
- Jeg ville jo helst sælge virksomheden
som en helhed, men det er ikke let i disse
krisetider, og derfor har jeg ladet HLS Ma-
skiner overtage sprøjteprogrammet. På
samme måde vil jeg også gerne afhænde
kirsebærhøsteren og portaltraktoren. Så er
der kun bygningerne tilbage, siger den
snart forhenværende fabriksdirektør.
- Selv om jeg har taget hul på mit otium,
kan jeg resten af 2009 tilbyde reservedele
til kirsebærhøsteren og portaltraktoren.
Den endelige lukning afhænger af, om jeg
får solgt, eller hvornår hylderne er helt
tomme, siger Hugo Kaas-Pedersen, der
runder 67 senere på året.

Mere end 70 år siden
Maskinfabriken Schaumann blev grundlagt
i 1935, og producerede hestetrukne sprøj-
ter med rifler frem til 1950. Efterhånden
kom de traktortrukne højtrykssprøjter til,
og i 1954 kom tågesprøjterne. I 1970 lan-
cerede Maskinfabriken Schaumann træ -
rysteren til kirsebærhøst, og den blev af-
løst af en selvkørende maskine i 1980.
 Senere er programmet fra Schaumann ud-

videt med plantagebom, fingerklipper,
sprøjtebom samt en portaltraktor til jule -
træsplantager og planteskoler.

ANNEMARIE BISGAARD

Hugo Kaas-Pedersen afhænder Maskinfabriken Schaumann

HUGO KAAS-PEDERSEN. Arkivfoto.

Om HLS Maskiner
HLS Maskiner er en lille produktionsvirksomhed ejet af Michael Christoffersen. På
værkstedet er der kun ham selv og som regel også smeden Kaj, der hyres på leje-
basis. Det er billigst. Ind imellem hjælper hans far i værkstedet, og farbroren står
for bogholderiet. Værkstedet har én servicevogn, og det er altid Michael selv, der
kører ud til kunderne.
- Det betyder meget, at jeg selv snakker med kunderne og ser, hvad der rører sig
derude, siger Michael Christoffersen, der betragter bilen som sit rullende kontor.
Firmaets oprindelige navn er Horne Landbrugs Service, som Michael Christoffersen
startede den første september 2000. Dengang var han kun 23 år gammel og stod
med et svendebrev som traktormekaniker i hånden. Lysten til at blive selvstændig
trængte sig på, og han bød sig derfor til i lokalområdet med servicering af have-,
park- og landbrugsmaskiner. Efterhånden fik først de lokale frugtavlerne øje på den
opfindsomme mekaniker, og i dag udgør danske frugtavlere – ikke kun fynske –
over halvdelen af kundegrundlaget. Virksomheden har bygget en lang række for-
skellige småmaskiner på bestilling til både landbrug og frugtavl.  

FAKTA
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GARTNERIRÅDGIVNINGEN

I 2007 og 2008 var klimaet i Europa opti-
malt for udbredelse af og infektion med
bakteriesygdommen ildsot. I Sydeuropa
blev konsekvensen rydning af store arealer
med inficerede træer samt en intensiv
forskning i bekæmpelse og forebyggelse.
Også i Danmark begynder problemet igen
at tage til. For enkelte avlere er det allere-
de ret alvorligt.

Sen plantning fremmer ildsot
De seneste år er der af og til fundet spora-
diske infektioner af ildsot rundt omkring i
nyplantede, danske æble- og pæreplanta-
ger. Da træerne ofte plantes forholdsvist
sent på sæsonen, forsinkes blomstringen
af de unge træer til først på sommeren. På
det tidspunkt er der større risiko for en
højere temperatur, end når træerne blom-
strer om foråret. Det giver ildsotbakterien
bedre betingelser for angreb. 
I 2003 sås sporadiske angreb af ildsot i
nogle få plantager, hvor der var plantet
sent. Infektionerne kunne tilbageføres til
blomstringen. Træerne kunne reddes, men
der måtte en drastisk beskæring til. Ek-
sempelvis blev der mistet adskillige træ -
toppe i processen.

Ildsot igen på vej i Danmark
I 2007 kunne vi finde ildsot i selv lidt æl-
dre træer, også i plantager hvor der ikke
var set ildsot før. Det skyldtes det varme
og fugtige klima under blomstring. Angre-
bet var værst, hvor der var andre værts-
planter i nærheden af plantagen. Det gæl-

der for eksempel tjørn, som ofte står i
læhegn.
Det var især sorterne Concorde, Discovery,
Wellant og Gråsten, som blev inficeret,
men nogen infektion sås også i en afdeling
med Aroma og Elstar samt i Clara Frijs.
I 2008 gik det helt galt, da temperaturen
var høj under blomstring. En hel parcel
med en enkelt sort måtte ryddes, og i fle-
re plantager måtte adskillige hundrede un-
ge træer fjernes. I pærer var det især sor-
ten Concorde, som blev voldsomt inficeret,
og her måtte der fjernes træer gennem
hele sæsonen. 

Sådan smitter ildsot
Ildsot skyldes bakterien Erwinia amylovora.
Den kan have æble og pære som vært,
men har også har et helt register af andre
værter, som den kan overleve og trives på.
Bakterien overvintrer i angrebne træer og
stammer. Om foråret kommer der bakte -
rie slim ud ved infektionsstederne. Det er
en sukkerholdig masse, som er attraktiv
for insekter og dermed sikrer, at bakterien
spredes. Når træerne blomstrer, overføres
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Ildsot på fremmarch
i Danmark

AROMA - Blomsterinfektion i æblesorten Aroma. Disse træer kunne heldigvis reddes ved rettidig beskæring og bortskaffelse af inficerede
skud og grene.

Ildsot er den mest frygtede
sygdom i kernefrugt i Syd-
europa. De seneste år har
internationale fagblade og
indlæg på temadage vidnet
om voldsomme angreb.
I Danmark ser vi nu igen
øge de problemer med den-
ne bakteriesygdom.



bakterierne med insekterne fra såret til de
nye blomster. Fra blomsten vandrer bakte-
rierne ned i skuddet. 
Men man kan også have en stor smittein-
fektion efter anden mekanisk skade på
træerne, som for eksempel en haglbyge el-
ler beskæring af inficerede træer.

Lær symptomerne
Ildsot viser sig kort tid efter blomsterin-
fektion ved, at blomster visner. Senere kan
findes skud i træet, som er misfarvede, og
som får et meget karakteristisk udseende,
hvor enden af skuddet tager form som en
krog på en bispestav. Frugter på inficerede
skud stopper væksten og bliver misfarvede
eller sorte afhængigt af, hvor langt de er i
udviklingen. Der kan være slimudskillelse
fra de inficerede frugter. Senere findes sår
på inficerede skud og stammer, som af ud-
seende ligner sår af frugttrækræft. 

Bekæmpelse i andre lande
Det eneste middel, som er virkelig effek-
tivt mod ildsot, er streptomycin. Det er en
type antibiotikum, som avlerne i nogle
sydeuropæiske lande samt i nogle for-
bundsstater i Tyskland kan få lov til at bru-
ge med dispensation.
Det er meget effektivt, når det anvendes
på det rigtige tidspunkt. Men der er stor
diskussion om restkoncentrationer efter
behandlinger – både i frugten og i biavler-
nes honning. 
Der laves mange forsøg for at finde alter-
nativer til behandlingen, og midler som
nævnes med nogen effekt er følgende: 

- Kobberpræparater og plantebeskyttel-
sesmidler baseret på kobber.
- Gærprodukter, som virker antagonistiske
med ildsotbakterien (for eksempel Blos-
som Protect), 
- Aliette – et svampemiddel, der blandt
andet bruges i jordbær, og som også har
vist sig at have nogen effekt på bakterier.
- Produktet calciumformiat. 
Fælles for samtlige produkter er, at de har
begrænset effekt, at de skal udbringes på
et meget præcist tidspunkt og med korte
intervaller, samt at alle - undtagen Aliette
- kan give en hel del skrub på frugten ved
anvendelsen. Derfor arbejder forskningen
på højtryk for at finde bedre metoder.
Bekæmpelse med midlerne skal ske i åben
blomst, da de virker ved at dræbe bakteri-
erne, mens de findes på blomstens griffel.
Det er præcist på det tidspunkt – og kun
på det tidspunkt - hvor bakterierne findes
i selve blomsten, at man har en chance for
at ramme dem. Ved høj temperatur sker
opformeringen af bakterien så hurtigt, at
man ville skulle bekæmpe hver anden eller
tredje dag. Ingen af de nævnte midler er
godkendt som bekæmpelsesmidler mod
ildsot i Danmark.

Destruer angrebne træer
Når man har konstateret angreb i planta-
gen, er det af afgørende betydning, at man
får klippet inficeret ved af træerne. Hvis
infektionen er for langt nede i træet, skal
træet omgående fjernes fra plantagen og
brændes.
Desværre viser det sig, at selvom man har
været meget omhyggelig med at fjerne
angrebne skud og træer, så dukker der hur-
tigt nye skud op med infektioner. Disse
skal naturligvis også fjernes omgående.
Når der er bakterieudflåd på bark og frug-
ter, kan et enkelt lille insekt på jagt efter
sukker overføre smitten til næste træ. 
Klip ikke grene med ildsot af samtidig med
håndudtynding eller i forbindelse med an-
dre arbejdsgange, da beskæreværktøjet
dermed kan overføre smitten til sunde
træer. Fjernelse af ildsot bør ske som se-
parat arbejdsgang, og materialet skal ikke
slæbes gennem de øvrige træer, når det
fjernes fra plantagen.
I foråret var der også varsel mod ildsot, da
pæresorten Concorde var i blomst. Der-
med er der givet signal om, at man skal
være tidligt og hyppigt ude for at fjerne
ildsot – også i år. l

KERNEFRUGT

FRUGT & GRØNT JUNI 2009 277

CONCORDE - Pæresorten Concorde har vist sig at være følsom for ildsot under danske for-
hold. I tre plantager kom det til alvorlige angreb i 2007 og 2008.

DISCOVERY – Æblesorten Discovery i
nærheden af hvidtjørn led en alvorlig
skæbne i 2008, hvor infektionsforhold for
ildsot var helt optimale. På frugterne ses
bakterieslim.
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Det nye skadedyr er en pragtbille, Agrilus
sinuatus, der stammer fra sydligere dele af
Europa, men som er under spredning. Ar-
ten blev konstateret første gang i Dan-
mark på tjørn i 2007. Den havde da angre-
bet og flere steder ligefrem dræbt forskel-
lige arter af tjørn, og arten fik det officiel-
le danske navn ’Tjørnepragtbille’. Billen fo-
rekommer på flere træarter, men da pære
er en vigtig vært, går den i udlandet også
under betegnelsen ’Pærepragtbille’.
Længere sydpå i Europa er tjørnepragtbil-
len kendt som skadedyr i pæreplantager.
Problemer med arten er i stigning, og an-
grebene kan slå træerne ihjel eller svække
dem stærkt.

Angreb på Pometet
I 2008 blev angreb af tjørnepragtbillen
konstateret på KU-LIFEs Pomet i Tåstrup.
Angrebet gik især ud over den gamle sam-
ling af pæresorter. En nøje gennemgang af
sortssamlingen afslørede, at cirka halvde-
len af træerne bar spor af tidligere eller
igangværende angreb. Også i de unge
pæretræer havde tjørnepragtbillen etable-
ret sig. 

Symptomer
Tegn på angreb af tjørnepragtbille er me-
get karakteristiske, men kan let overses,
hvis angrebet ikke er særlig kraftigt. Lar-
verne udvikler sig under barken, hvor de
laver lange, karakteristisk slyngede gange.
Udviklingen er to-årig, og forpupningen
foregår inde i selve veddet. Ved friske an-
greb kan larvens tilstedeværelse afsløres
ved slyngede sprækker på barkens overfla-
de. Barken er noget indsunken omkring
gangene. Ved ældre angreb sprækker bar-
ken op, og larvegangene blottes.
Den færdigudviklede pragtbille forlader

træet gennem et meget karakteristisk D-
formet hul. Størrelsen af udflyvningshul-
lerne kan variere (hunnerne er større end
hannerne), men formen er ikke til at tage
fejl af.

Andre værter
Tjørnepragtbillen yngler i grene fra finger-
tykkelse. Tykke grene og hovedstammen
på ældre træer er uegnede som ynglema-
teriale. På yngre træer med tynde stam-
mer kan hovedstammen også angribes. På
Pometet er flere yngre pæretræer blevet
slået ihjel som følge af angreb på hoved-
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TJØRNEPRAGTBILLEN

Nyt skadedyr i pære 
Et nyt skadedyr er dukket
op på danske pæretræer.
Det er tjørnepragtbillen,
som i værste fald får træer-
ne til at dø. Forskerne vil nu
gerne vide, om billen også
findes i erhvervsplantager.

ÆLDRE ANGREB - Karakteristiske symptomer på angreb af tjørnepragtbille på pære, Pome-
tets sortssamling 2008. Larven laver stærkt slyngede gange under barken, der sprækker op.
Bemærk det karakteristiske D-formede udflyvningshul, der er markeret med en pil. 
Foto: Susanne Harding.

BILLEN - Nyklækket tjørnepragtbille fanget
i en pæreblomst på Pometet. Den voksne
bille er syv til ni millimeter og skinnende
purpurrød. Foto: Jan Martin. 



stammen, og blandt de ældre træer er vis-
nende og døde grene med tydelige spor af
tjørnepragtbiller udbredt.
Udover pære og tjørn kan blandt andet
mispel, kvæde, røn og æble være vært for
arten. Den angriber ifølge udenlandske er-
faringer ikke helt friske træer, men kun
træer og grenpartier, der lider af en eller
anden form for svækkelse.

Varme somre 
Pragtbiller er varmeelskende arter. De
voksne tjørnepragtbiller flyver på varme
dage med stærkt solskin. Flyvningen be-
gynder gerne i slutningen af maj eller be-

gyndelsen af juni, hvor de kan ses i blom-
ster og på bladene, som de gnaver i.
Klækningen kan fortsætte helt hen i juli.
Varme somre vil derfor fremme arten. Det
er sandsynligt, at den usædvanligt varme
og tørre sommer i 2006 har sat ekstra
skub i tjørnepragtbillens aktivitet og på
den måde har været årsag til dens pludse-
lige opblomstring. På længere sigt kan det
forventes, at klimaændringer kan få en
fremmende effekt på tjørnepragtbillen og
dermed en øget forekomst af skader. l

Litteratur: Ravn, H.P. (2007): Pragtbiller angriber tjørn.
Grønt Miljø 8, 46-47.
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Har du set symptomer på tjørnepragtbillen?
Vi har endnu ikke megen viden om artens udbredelse eller betydning i pæreplan-
tager herhjemme. For at få et overblik over situationen og vurdere behovet for
nærmere undersøgelser af det nye skadedyr efterlyser vi observationer af angreb
af tjørnepragtbille. Dine observationer kan bidrage til at give et overblik over tjør-
nepragtbillens udbredelse og betydning i frugtavlen.
Hvis du ser symptomer på angreb af tjørnepragtbille – D-formede udflyvningshul-
ler eller slyngede gange under barken på pæretræer eller eventuelt andre frugt-
træer – hører vi meget gerne fra dig. Send venligst en mail med beskrivelse af di-
ne observationer – meget gerne vedlagt et foto af symptomerne – til Susanne Har-
ding, suha@life.ku.dk eller Lene Sigsgaard, les@life.ku.dk.
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Harlekinmariehønen er en asiatisk marie-
høneart, der er blevet indført til USA og
Europa som nyttedyr i biologisk bekæm-
pelse. Den spreder sig voldsomt - også til
Danmark. Fund af større bestande i Køben-
havn i efteråret 2007 fik en del opmærk-
somhed i medierne som følge af artens
uønskede egenskaber − overvintring i boli-
ger, skader på frugt i sensommeren og en
formodet negativ effekt på biodiversite-
ten.

Harlekinmariehønen er et grådigt og effek-
tivt rovdyr, der i udlandet har været an-
vendt til bladlusbekæmpelse i flere fri-
landsafgrøder, herunder også i frugtavlen.
Institut for Jordbrug og Økologi på KU-LI-
FE har i samarbejde med Skadedyrlabora-
toriet fulgt harlekinmariehønens spred-
ning i 2008. Den er helt overvejende fun-
det i parker, haver og grønne anlæg i by-
områder. Der er endnu ingen observatio-
ner, der tyder på, at harlekinmariehønen
har fundet vej til frugtplantagerne. Det kan
dog ventes, at den også vil etablere sig her,
og antagelig få betydning som nyttedyr.    

Efterlysning
I forbindelse med undersøgelser af harle-
kinmariehønen efterlyses oplysninger om
fund i frugt- og bærplantager eller på
grønsagsarealer. 
Fund bedes venligst indberettet på Skade-
dyrlaboratoriets hjemmeside www.dpil.dk,
hvor der er oprettet et elektronisk indbe-
retningsskema til opsamling af fundoplys-
ninger. Her findes der yderligere informa-
tion om harlekinmariehønen samt et ud-
bredelseskort, der løbende opdateres.
Spørgsmål kan rettes til Susanne Harding
på suha@life.ku.dk. 

Harlekinmariehønen efterlyses i frugtplantager

LARVE - De store larver er sorte med to L-for-
mede orange tegninger og kraftige, forgre-
nede orange og sorte børster. 
Foto: Tove Steenberg. 

VOKSEN - Harlekinmarie-
hønen er en stor art på fem
til otte millimeter. Den
mest udbredte farvetype i
Danmark har orange
dækvinger med 0-19 sorte
pletter. 
Foto: Susanne Harding.

NYT ANGREB - Igangværende angreb af
tjørnepragtbille kan afsløres ved slyngede
sprækker på barken. Barken bliver ofte no-
get indsunken omkring gangen. 
Foto: Susanne Harding.
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Mød os på Horteam-Expo 2009
Leverandør af kvalitet til 
det grønne erhverv 
siden 1918.

Vores specialister står klar på standen med gode 
råd og sidste nyt indenfor:

• Gødning
• Planteværnsmidler
• Salgsemballage
• Beskæreværktøj

Lene Christensen fra
Gartas Plantesundhedsklinik vil være 
til stede med rådgivning og vejledning.

NYT Stand
56

Tunnelsprøjte:

Vær miljøbevidst
Besparelse i kemikalier 35 - 40%

Munckhofs tunnelsprøjte er 
gennemprøvet og testet.
Over 80 tunnelsprøjter har 
kørt de sidste 16 år i Europa.
Standard opbygning:
4 stemplet membranpumpe, 
600 liter tank,
100 liters rentvandstank
2 x 3 hydraulisk trukket 
axial ventilatorer, luftstrømmen 
kan vinkles frem eller tilbage.

Svingarm med hy-
draulikmotor, til
slåning rundt om
træer, pæle,
 elektrisk hegn

Kan påmonteres
rotorklipper,  slagle -
klipper, eller som
frontmonteret.

SOLO-SWING

Perfect rotorklipper:
Model T med 
sprøjte tilslutning.

Eneimportør af PERFECT slåmaskiner, grenknusere, grenriver og
MUNCKHOF tågesprøjter, kassefylder, æbleplukkemaskiner

HS MASKINIMPORT
Skovvænget 4, 3100 Hornbæk
Tlf. 48 28 10 88, Fax 48 28 02 29

Munckhof 3-række plantagesprøjte
Spar køretid over 60%, kemikalier og penge

Mød os påstand 52
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Xenia pærer i stor stil
Fem hollandske frugtavlere har
i år plantet 35.000 træer af
den nye pæresort Xenia. En del
af træerne plantes i ekstensivt
system med kraftigt forgrene-
de toårs træer på grundstam-
men kvæde C. De avlere, der
planter intensivt, benytter
træer podet med en mellem-
stamme og med en let forgre-
net etårig krone. 
Pærerne skal afsættes gennem
Inova Fruit, der de sidste to år
har haft et pilotprojekt med
Xenia. 

Til den kommende plantesæson er der 60.000 træer klar af Xe-
nia, men ikke alle er solgt på forhånd. 
I England blev Xenia sidste år plantet i en økologisk plantage, og
samme plantage planter flere træer af sorten i år. I Polen er der
også plantet nogle Xenia, og også Belgien og Tyskland har vist
interesse for sorten, men her er endnu ingen plantet, skriver fag-
bladet Groenten & Fruit.
Xenia stammer fra Moldova og er en krydsning mellem Triom-
phe de Vienne og Nicolai Krier. Frugterne plukkes et par uger ef-
ter Conference, og de kan holde sig længe på lager. Hyldetiden
skulle være bedre end Conferences. 

XENIA. Foto: Inova Fruit.

Udtynding giver tykkere pærer
Pærer tykkere end 65 millimeter giver en bedre afregning end
tyndere pærer. 
På den hollandske forsøgsstation PPO i Randwijk viser de nye-
ste resultater i pæresorten Conference, at hvis der ikke udtyn-
des, bliver kun 47 procent af pærerne over 65 millimeter.
Udbyttet per træ, der ikke udtyndes, er 169 pærer eller 29 kilo,
og den gennemsnitlige frugtvægt er 171 gram.
Ved at udtynde pærerne øges frugternes tykkelse, så 70 procent
af dem bliver over 65 millimeter. 
Til gengæld falder udbyttet til 130 frugter per træ eller 26 kilo,
og den gennemsnitlige frugtvægt øges til 198 gram. 
Forsøget fandt sted på træer plantet i 1999 på 1,1 meters af-
stand, skriver Weekblad Groenten en Fruit.

Abrikosplantage på Strynø
Øhavets Syltetøj, der hører hjemme på Strynø, vil udvide sorti-
mentet med en abrikosvariant lavet på abrikoser dyrket på Stry-
nø. Syltetøjsfabrikant John Sørensen har fået 321.000 kroner i
tilskud fra Småøernes Aktionsgrupper til tre nye produktionslin-
jer. Nogle af pengene er brugt til at plante 30 abrikostræer på
øen, der er begunstiget af et mildt klima. John Sørensen forven-
ter, at den lille plantage om få år kan give abrikoser nok til pro-
duktionen, nemlig 300-400 kilo, skriver Politiken. 

Danisco eneret på
æblebaserede ingredienser
Danisco har indgået en samarbejdsaftale med den britiske virk-
somhed Coressence Limited om eneret til udvalgte æblebasere-
de ingredienser, der skal markedsføres under varemærket Eves-
se, og som forventes på markedet i 2011. Ingredienserne inde-
holder polyfenoler med en lang række sundhedsmæssige forde-
le. Og ud over at have en antioxidant virkning skal frugtekstrak-
ten også have sundhedsfremmende egenskaber især for hjerte-
kar-sygdomme, men potentielt også for andre sundhedsområ-
der. 
Ifølge Danisco er det nuværende marked for æblebaseret poly-
fenol stadigvæk relativt lille, men har et væsentligt vækstpo-
tentiale, eftersom det globale sundheds- og ernæringsmarked
fortsat vokser. Det samlede globale marked for polyfenol anslås
til at ligge på over 100 mio. euro alene i Europa. 
Evesse vil både blive solgt i pulverform og som granulat og er
smags- og lugtneutral, hvilket betyder, at det nemt kan indgå i
mange føde- og drikkevarer, hedder det fra virksomheden.

Kilde: Plus Proces nr. 10, 2008.

Svamp mod mider hos bier
Danske forskerne har fundet
ud af, at svampen Beauveria
bassiana kan inficere varroa-
mider, og under naturlige
forhold kan svampen forår-
sage en stor dødelighed hos
miderne. Svampen er fundet
i mider i danske bistader fra
Esbjerg, Thy og Fyn, hvor op
til 30 procent af miderne var dræbt af svampen.  
Nu vil Forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved
Aarhus Universitet undersøge, om svampen kan bruges i be-
kæmpelsen af varroamider. 
Varroamider volder store vanskeligheder for biavlen. Miderne
angriber biernes larver i bistadet og gør dem modtagelige for vi-
russygdomme, som de kan dø af. 

Blåbær fjerner mavefedt
Spis masser af et blåbær og slip lettere af med fedtet
på maven, der er en særlig slem synder i forbindelse
med livsstilssygdomme som hjerte-kar-sygdomme og
type 2 diabetes. Sådan lyder rådet fra amerikanske for-
skere på University of Michigan, og som er refereret på
www.fnp.dk. Forskerne satte i et projekt den ene halv-
del af et hold forsøgsrotter på en streng diæt med et
minimalt kalorieindhold og den anden halvdel af rot-
terne på en fed og energirig diæt. Ved begge kure be-
stod to procent af diæten af blåbær i form af blåbær-
pulver. 
Efter 90 dage havde begge grupper af rotter mindre
mavefedt, et lavere kolesteroltal og et forbedret suk-
kerindhold i blodet. Blåbærrenes helbredsmæssige for-
dele kunne imidlertid ses på begge hold forsøgsrotter.
Hos de rotter, der var på den kaloriefattige blåbærdiæt,
var tillægsgevinsten dog, at de tabte sig betydeligt i
forhold til de rotter, som var på fedtrig diæt. 
Forsøgene er endnu ikke er afprøvet på mennesker, men
en anden og relateret undersøgelse viser, at mænd med
øget risiko for hjerte-kar-sygdomme kan forbedre deres
glukose- og insulinniveau ved at drikke blåbærjuice
over en periode på tre uger. 
Forskningsprojektet er offentliggjort i det internationa-
le tidskrift Experimental Biology.
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INSTITUT FOR HAVEBRUGSPRODUKTION, ÅRSLEV

FOTO: GITTE K. BJØRN

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i Årslev vedligeholder en
samling af jordskokkloner. Samlingen består af 17 forskellige klo-
ner af jordskokker, og de er en del af samlingerne under NordGen
(tidl. Nordisk Genbank). Fra denne samling deltog de 16 af klo-
nerne i et sortsforsøg (tabel 1). Klonerne ’Krogerup’ og ’E.C. Søn-
dersø’ har fået de pågældende navne, fordi knoldene stammer fra
de to steder, og producenterne ikke ved, hvor de oprindeligt kom-

mer fra. Derudover var Dagnøytral fra Norge og Kung Ale fra Sve-
rige med i forsøget.

Forsøgsplan
Den 28. april 2006 blev der lagt 20 kloner af jordskok hos en
nordfynsk jordskokproducent (tabel 1). Der blev lagt så mange
knolde af hver klon, at det var muligt at høste tre gange, hen-
holdsvis den 5. oktober, 20. november og 12. marts året efter. Ved
høst blev syge og sammenvoksede knolde sorteret fra, mens de
fejlfrie knolde blev sorteret i størrelser. Knolde under 10 gram er
for små til salg. 
Plantehøjden blev målt ved 1. høst. Indholdet af sucrose, inulin og
andre kulhydrater i knoldene blev målt ved 2. høst. I forbindelse
med et åbent hus arrangement den 28. marts 2007 blev der lavet
en bedømmelse af knoldene med hensyn til glathed, helhedsind-
tryk og smag i rå tilstand. Knoldenes form blev bedømt ved 1.
høst og 2. høst. Der blev desuden lavet en smagsbedømmelse af
fem udvalgte kloner i forbindelse med en økologisk temadag.

Forlæng sæsonen ved valg af kloner
I figur 1 ses udbyttet af brugbare jordskokker angivet i ton per
hektar ved de tre høsttider. Klonerne er opstillet efter udbyttet
ved høst den 5. oktober, hvilket også er et rimeligt udtryk for de-
res tidlighed. Sorten Urodny gav over 25 ton per hektar ved 1.
høst, mens sorten Vanlig gav lige over fem ton per hektar. Ser
man på bedømmelsen af knoldenes form (tabel 1), er Urodny
pæn rund den 5. oktober, mens Vanlig var meget aflang. Ved en
senere bedømmelse er Vanlig blevet rundere end Urodny. Så det
er tydeligt, at Vanlig er en sen klon og derfor kræver en længere
vækstsæson for at opnå et rimeligt udbytte og kvalitet. Ved høst
den 12. marts følgende år er udbyttet i Urodny faldet med mere
end 10 ton per hektar, mens Vanlig giver mere end 20 ton nu. De
tidlige kloner som Mari, Nora og Urodny får flere syge og rådne
knolde, jo længere tid de ligger i jorden. Ved den sene høst er der
flere af klonerne, som har et udbytte på over 25 ton per hektar. 
Hvis man ønsker høst over en længere periode, er det vigtigt, at
man lægger flere kloner med forskellig tidlighed i marken. De tid-
lige kloner når at danne blomster i Danmark og bliver ikke så høje
(tabel 1). Kendetegnende for flere af de tidlige kloner er, at de har
flere uregelmæssige og sammensatte knolde.

JORDSKOKKER

282 FRUGT & GRØNT JUNI 2009

Store forskelle på jordskokker
Et forsøg med jordskokkloner viste blandt andet,
at der er store forskelle på tidligheden. Det er
derfor vigtigt at vælge de rette kloner til de ak-
tuelle optagningstidspunkter, hvis udbytte og
kvalitet skal være i orden.

Høst 5. oktober 2006

Høst 20. november 2006

Høst 12. marts 2007

Figur 1. Brugbare jordskokker ved høst 5. oktober, 20. november og
12. marts.

SMAGSBEDØMMELSER – Ved et åbent hus arrangement  blev der 
foretaget en bedømmelse af glathed, helhedsindtryk og smag i rå
tilstand.



Inulin - det sunde sukker
Selvom jordskokker kan minde lidt om kar-
tofler, er der mange forskelle. Kartoffel-
planten hører til natskyggefamilien lige-
som tomat og peberfrugt, mens jordskok
hører til samme familie som solsikke og
mælkebøtte, nemlig kurveblomstfamilien.
Både kartoffelknolde og jordskokker er
stængelknolde (rhizomer) og fungerer som
lager- og formeringsorgan for planten,
men indholdsstofferne er forskellige. I kar-

toffel lagres energien som stivelse, mens
den i jordskokker lagres som et andet suk-
kerstof – inulin. 
Inulin er langkædede sukkermolekyler, der
ikke nedbrydes af menneskets fordøjelses-
enzymer og passerer stort set ufordøjet
igennem i mavesæk og tyndtarm. Det ned-
brydes af tyktarmens mikro flora og med-
virker her til udvikling af en sund tarmflo-
ra. En række undersøgelser har vist, at fø-
devarer med højt indhold af inulin har en
række sundhedsfremmende egenskaber,
for eksempel en forebyggende effekt mod
tyktarmskræft. Selvom inulin er et sukker-
stof, tåles det af diabetikere. 
Indholdet af inulin i sorterne ses i tabel 2.
Generelt er det de røde sorter (Kung Ale,
Reka, Rema og Refla), der har det højeste
indhold af inulin. Den tidlige sort Mari har
det laveste indhold.

Spisekvalitet
Grønsager og rodfrugter er kun sunde, hvis
de bliver spist! Spisekvaliteten er derfor
meget vigtig, når der vælges kloner til
dyrkning. Jordskokker har en karakteristisk
nøddeagtig smag. Vurdering af jordskok-
kernes spisekvalitet er en er del af projek-
tet. 
Der blev lavet en smagsbedømmelse på en
økologisk temadag, hvor fem udvalgte klo-
ner blev bedømt i frisk og forarbejdet
form. De fem kloner var Urodny, Kung Ale,
C2071-63, Reka og ’Krogerup’. Reka fik den
dårligste bedømmelse både som frisk og
tilberedt, mens de andre fire kloner ikke

rigtig kunne adskilles. Der blev også lavet
en smagsbedømmelse på alle de 20 kloner
af jordskokker i marts 2007 (tabel 2), men
her var det kun friske jordskokker, der blev
smagt på. Smagningen foregik i forbindel-
se med et åbent hus arrangement. Det var
ikke nemt med så mange kloner, men her
lå Reka også blandt de dårligste. Det var
ikke muligt direkte at udelukke nogen klo-
ner på grund af smag, men Reka smager
anderledes. l

JORDSKOKKER
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Projekt med jordskokker
Fra 2006 til 2008 har der været et
projekt med jordskokker ved Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet (DJF).
Projektet har dels modtaget midler til
undersøgelser af kloner (‘sorter’) fra
Plan Danmark fonden, dels midler til
undersøgelser af hvordan man kan
udvide sæsonen fra Innovationsloven,
DJF og to jordskokavlere.
Resultaterne fra forsøgene deles i to
artikler. I denne artikel fortælles om
resultater fra forsøg med 20 kloner af
jordskok, mens resultater fra forsøg
med høsttider, vinterdækning og op-
bevaring kommer i en efterfølgende
artikel.
Læs mere om jordskokker på hjemme-
siden www.agrsci.dk/ahp/gkb. Tryk på
linket ‘Jordskokker’.

FAKTA

Sort Højde Bedømmelse af knoldene

5/10-06 Form 1 = aflang 9 = rund Glathed Helhedsindtryk

meter 5/10-06 20/11-06 28/3-07 28/3-07

Urodny 2,1 6 5 4,2 5,2

Mari 2,2 7 6 4,2 3,4

D 19 2,1 6 6 3,8 4,0

Columbia 2,2 6 5 3,6 3,8

Nora 2,0 7 6 3,6 3,0

Dagnøytral 2,0 6 6 3,8 4,8

Kung Ale* 3,2 5 6 4,6 4,2

C 2071-63 2,1 4 5 4,8 4,4

Karina 3,1 3 7 5,6 5,0

Reka* 3,1 4 7 5,2 4,4

Draga 3,1 4 7 5,8 5,4

Rema* 2,9 2 8 4,9 4,4

'E.C.Søndersø' 2,8 3 5 6,3 4,0

Bistr 3,3 3 7 6,8 6,0

'Krogerup' 3,2 4 6 6,2 4,8

Flam 3,1 3 8 6,6 6,4

Refla* 3,3 5 6 6,1 5,4

Bianca 3,1 3 7 6,4 5,5

K 24 3,0 3 8 5,4 4,8

Vanlig 3,3 3 7 6,4 6,2

Måling af højden og bedømmelse af knoldene.TABEL 1

* Rød overhud 

Sort Inulin Smag 1-9,

% af 9 = bedst

tørstof 28/3-07

Urodny 39,8 6,7

Mari 32,2 6,0

D 19 39,8 6,3

Columbia 38,6 6,7

Nora 38,7 6,3

Dagnøytral 37,2 5,7

Kung Ale* 48,1 5,3

C 2071-63 31,6 7,0

Karina 35,0 5,3

Reka* 42,5 5,7

Draga 35,1 6,3

Rema* 40,3 5,7

'E.C.Søndersø' 39,1 5,3

Bistr 36,3 6,3

'Krogerup' 39,0 5,7

Flam 34,5 6,3

Refla* 40,6 5,7

Bianca 34,1 6,3

K 24 34,9 5,7

Vanlig 35,1 6,0

Analyser og bedømmelse
af smag.

TABEL 2

* Rød overhud 

FORVANDLING – Vanlig er en sen jordskok-
klon. Knoldformen ændrer sig meget efter-
hånden, som vækstsæsonen skrider frem.
Ved (for) tidlig optagning er Vanlig meget
aflang og giver kun et lille udbytte, ved sen
optagning er knoldene mere runde og ud-
byttet pænt.
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I sommeren 2007 blev der for første gang
i Rheintal, Tyskland, registret de lang-ova-
le, hvide til stråfarvede pletter på blade i
bundt- og spiseløg, som skyldes angreb af
iris yellow spot virus (IYSV). Siden da har
man fulgt udbredelsen af virussygdom-
men på løgbedrifterne i regionen Pfälz.
Selvom sygdommen tilsyneladende ikke
giver anledning til større tab, søger man i
Tyskland efter egnede modforholdsregler.  
Iris yellow spot virus blev første gang be-
skrevet som skadegører i 1998 i hollandsk
iris (Iris hollandica). Samtidigt optrådte
den også i løg i Israel. Sidenhen har den
spredt til forskellige lande. Allerede tilbage
i 1981 og 1989 blev symptomerne beskre-
vet fra Brasilien og Idoha i USA, men på
det tidspunkt fik man ikke identificeret vi-
russet. I dag omfatter udbredelsen af syg-
dommen Australien, Réunion og Sydafrika,
mange stater i USA, Brasilien, Chile og
Peru, Indien, Iran, Israel og Japan i Asien og
Tyskland, Frankrig, Italien, Holland, Slove-
nien og Spanien i Europa.

Levevis og spredning
Iris yellow spot virus (IYSV) er en såkaldt
tospovirus. Smitteoverførslen sker ifølge
nuværende viden kun med nelliketrips
(Thrips tabaci), og der er p.t. ikke påvist
smitteoverførsel via frø eller sætteløg. Vi-
rus synes ikke at optræde systemisk i
planten.

Smitte kan ske via overvintrede løg, vilde
løg, selvsåede og spildløg. Betydningen og
vigtigheden af overvintrede trips er ikke
undersøgt, men overvintrede trips med vi-
rus kunne være en smittekilde.
Undersøgelser fra Israel har påvist en po-
sitiv sammenhæng mellem antallet af
nelliketrips og udbredelsen af IYSV. I år,
hvor foråret er specielt mildt, hvilket be-
gunstiger tidlige angreb af trips, ses ofte
stor udbredelse af sygdommen. I de lande
og områder, hvor der er udbredt resistens
hos nelliketripsen overfor de anvendte
insektmidler, er sygdommen ofte mere
udbredt.
Sygdommen kan spredes meget hurtigt.
Således steg andelen af angrebne løgmar-
ker i Colorado fra seks til 73 procent på ba-
re to år, en spredning trips var ansvarlig
for.
I Tyskland regner man p.t. ikke med, at syg-
dommen har den store betydning på ud-
byttet, med mindre der er tale om bundt-
løg, hvor der hurtigt kan blive tale om en
kvalitetsforringelse. I et løgforsøg i 2007,
hvor der i det ene forsøgsled ikke blev gen-
nemført insektsprøjtning i september, fik
mere end 75 procent af løgene sympto-
mer på angreb, heraf 50 procent med
mindst to pletter.
Fra USA melder man om reduktion i løg -
størrelsen og dermed en mindre sortering,

og ved produktion af de såkaldte jumboløg
bliver størrelsen for lille.
Sygdommen kan optræde forskelligt fra år
til år, og angrebets størrelse varierer også
mellem marker og indenfor den enkelte
mark og afhænger af sort, plantetæthed
og placering i marken. Stress synes at kun-
ne øge modtageligheden, det vil sige ved
vandmangel, dårlig jordstruktur og eller
jordbårne svampesygdomme som for ek-
sempel Fusarium.

Symptomer
På angrebne løgblade ses lange til ovale
eventuelt ten- eller diamantformede hvi-
de til stråfarvede pletter, som er temmelig
uspecifikke og dermed ikke straks antyder
et virusangreb.
Angreb kan derfor let forveksles med trips -
angreb, hagl- og herbicidskader eller an-
greb af forskellige svampe, for eksempel
løgbladplet (Cladosporium allii-cepae).
Karakteristisk er dog nekrotiske pletter
med en grøn plet midt inden i. Hvis plet-
terne bliver talrige og vokser i størrelse, kan
de flyde sammen, og bladspidsen eller
eventuelt hele bladet kan dø. Symptomer-
ne ses primært på de indre (yngste) blade
og der, hvor trips helst vil opholde sig.
Symptomerne bliver mere synlige, jo ældre
planten er og er specielt tydeligt efter be-
gyndende løgdannelse. Ved begyndende

LØG
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Ny virussygdom i løg 
på vej til Danmark

VINTERLØG - Typiske symptomer er af lange til ovale, hvide pletter, som oftest optræder de
samme steder på bladene, hvor tripslarver foretrækker at opholde sig.

Iris yellow spot virus (IYSV),
som kan angribe forskellige
løgarter, har fået en vis ud-
bredelse i Tyskland, men
den giver p.t. ikke anledning
til store problemer. Syg-
dommen spredes med nel-
liketrips, og angreb giver
anledning til kvalitetsfor-
ringelse og reduktion af
løgstørrelsen.



angreb ser man kun enkelte angrebne plan-
ter eller mindre pletter med angreben
planter.

Tidspunkt
Det vides ikke helt præcis, hvornår smitten
sker, men det er sandsynligvis samtidigt
med de første tripsangreb, som allerede
kan ske på kimbladstadiet. Symptomerne
udvikler sig specielt efter begyndende løg -
dannelse.

Værter
Som værtsplanter for IYSV tæller forskelli-
ge løgarter som kepaløg, rødløg, porrer,
purløg, snitløg, hvidløg, pibeløg og skalot-
teløg over andre plantearter og –familier
herunder også flere en- og flerårige
ukrudtsarter, for eksempel portulak, opret
amarant og svinemælk. Det er dog p.t. ikke

bekræftet, at der kan ske smitteoverførsel
fra ukrudtsplanter via trips til løg.

Forebyggelse og bekæmpelse
Følgende tiltag anbefales som forebyg-
gende foranstaltninger:
• Fjernelse af selvsåede løg og vilde løg i
nærheden.

• Hold et sædskifte med ikke-værter for IY-
SV og hold afstand mellem løgafgrøder.
Vær opmærksom på overvintrede løg.

• Brug af virusfri løgsmåplanter.
• Undgå stress i form af vandmangel,
dårlig struktur og jordbårne sygdomme. 

• Vanding med kanon eller lignende synes
at reducere angreb, idet antallet af trips
påvirkes ved vanding og kraftig nedbør.  

• Bekæmpelse af trips enten i form af di-
rekte bekæmpelse med Karate 2,5 WG.
Alternativt kan jorddækning med halm

anvendes. Forsøg med halmdækning har
givet en reduktion på knapt 50 procent i
antal trips på løg. Den direkte årsag er, at
antallet af rovtæger og rovtrips øges,
mens en indirekte årsag er en påvirkning
af vandbalancen i marken.  

• I nogle lande arbejder man med at indu-
cere planterns immunsystem – SAR (Sy-
stemic Acquired Resistance) – ved at
sprøjte med forskellige kemikalier på
løgene, for eksempel salicylsyre.    

På sigt kan forædling føre til resistente
løgsorter. l

Kilder: 
• Leinhos, G., J. Müller og H-J. Krauthausen, 2009. Iris
yellow spot virus an Bund- und Speisezwiebeln. Ge-
müse nr. 2, 22-24.

• Gent, D. H., L.J. du Toit, S. F. Fichtner, S. K. Mohan, H.
R. Pappu og H. F. Schwarts, 2006. Iris yellow spot vi-
rus: An Emerging Threat to Onion Bulb and Seed Pro-
duction. Plant Disease 90 (12), 1468-1480. ASP. 
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Det første angreb af iris yellow spot vi-
rus (IYSV) i løg i Tyskland blev konstate-
ret i 2003 i Pfalz. Typiske symptomer på
angreb spredte sig i spiseløg (Allium ce-
pa) i området Rheintals omkring havne-
byen Ludwigshafen. Ultimo august blev
de førte symptomer konstateret i høst-
klare pibeløg (A. fistulosum). Angrebene
er blevet bekræftet i laboratorier ved
serologiske og molekylære metoder. På
grund af den store udbredelse i 2007
blev der i 2008 foretaget en monitering
i områderne Pfalz, Rheinhessen og i Syd-
essen. Medio april 2008 optrådte der
tidligt symptomer i overvintrede bundt-
løg og i vinterløg på forsøgsstationen
Queckbrunnerhof. Trods dette havde
angreb af IYSV i 2008 ude i praksis kun

en meget lille udbredelse. Kun i to ud af
tyve kontrollerede marker med som-
merløg blev der fundet symptomer. Der
blev ikke fundet symptomer i porrer. På
forsøgsstationen optrådte der i et for-
søg med ikke insektbejdsede frø et kraf-
tigt angreb med en angrebsgrad på 30
procent. Dette angreb udviklede over fi-
re uger efter en stor tilflyvning af nelli-
ketrips. De første undersøgelser i som-
merløg viser, at der til syne ladende er
sortsforskelle på modtageligheden
overfor IYSV. Indtil nu har virusangreb i
løg generelt haft en ringe betydning i
Tyskland. 
Da symptomerne på IYSV let kan for-
veksles med andre årsager, kan denne
skadegører have været i Rheintal i flere

år. For det taler både en positiv labora-
torietest fra et fund i 2003 i Pfalz, såvel
som nye undersøgelser i Holland, der vi-
ser, at denne skadegører ofte kan efter-
vises i symptomløse løg. Man frygter, at
de seneste års uløste problem med be-
kæmpelse af trips i tyske løg- og porre-
marker kan begunstige udbredelse og
spredning af IYSV-virus. Også i 2007,
hvor man første gang observerede stor
udbredelse i løgmarkerne, var der meget
mildt vejr i starten af året, hvilket første
til tidlige tripsangreb.
På grund af erfaringerne i andre lande
med denne sygdom, specielt USA,
 Australien og Israel, forudser man, at IY-
SV kan udvikle sig til et problem i Tysk-
land.

FAKTA

Iris yellow spot virus findes i Tyskland

KARAKTERISTISK – Iris yellow spot virus giver nekrotiske pletter på løgbladene med en tydelig grøn plet indeni.
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- Aspargeserne er her stadigvæk, når jeg
engang lukker, fastslår Jacob Jacobsen. –
Det kan godt være, at alt det andet er væk,
men aspargeserne er tilbage! De er bare
sjove og specielle, og så er der ikke så
mange, som laver dem. Og så er det lige-
som dét, stedet her er kendt for - selvom
det langtfra er vores hovedkultur.
Da Jacob Jacobsen overtog Torup Bakkegård
efter sin far i 2002, var der blandt andet
sød- og surkirse bær samt asparges på ejen-
dommen. I dag er det kun aspargeserne –
og et lille stykke sødkirsebær - som er til-
bage. Til gen gæld er produktionen udvidet
med plukærter, løg, jordbær og planteskole. 

Farverig mosaik
Deres udsendte havde foretaget lidt re -
search på Jacob Jacobsen, Torup Bakkegård
og asparges inden besøget, men den havde
åbenbart ikke været gjort grundigt nok,
idet produktionens omfang var noget
større, end jeg havde forestillet mig: Godt
400 hektar og op til 200 ansatte i høj -
sæsonen. Heraf udgør asparges dog kun en
lille del. Der bliver stukket hvide asparges
på otte hektar, plukket grønne asparges på
fem, og så er der syv en halv hektar ny -
etablerede fra i år. 
Ovenfra må ejendommen se ud som en
smuk, farverig mosaik med store og små
brikker afgrænset af læhegn med blom-
strende syrener: Sorte, nytilsåede marker,
store marker dækket med fiberdug, små
marker med sortdækkede plastbede, grøn-
ne løgmarker med isået korn for at forbyg-
ge sandflugt, jordbærmarker med nyud-
lagt, gylden halm, farverige frøbede med
nåle- og løvtræer og så videre. En udfor-
dring på ejendommen er, at jordtypen ge-
nerelt er let og samtidig kan være uens in-
denfor de enkelte marker. Terrænet er til-

med ret kuperet. Alt i alt en smuk ejen-
dom, men måske ikke umiddelbart den
mest rationelle at drive en intensiv spe -
cial produk tion på.   

Renholdelse og salg udfordringer
De nyplantede asparges er kommet rigtig
godt fra start, og de ranke grønne skud
står allerede i lange, tydelige rækker. Ren-
holdelse sker ved langfingerharvning, rad -
rensning og håndhakning samt eventuelt
en vintersprøjtning med Roundup. Allerede
næste forår kan de begynde at plukke lidt
grønne asparges for så i tredje år at sætte
aspargesbedene op tidligt forår, så snart
jorden er tjenlig. Umiddelbart efter dæk-

kes bedene med en sort/hvid plast med
‘lommer’ i siderne, hvori der kan fyldes
jord for at fastholde plasten. I år kunne de
første hvide asparges stikkes den 24. april,
og stikningen fortsætter indtil sankthans.
Umiddelbart efter jævnes bedene, og der
gødes med NPK for at planterne kan ind-
lagre næringsstoffer til næste års vækst.
Efter syv til otte års høst er planterne og
plasten udtjente og sløjfes og kasseres. Til
produktion af hvide asparges bruger Jacob
sorterne Ginjlim og Backlim og til de grøn-
ne Steiniva. 
- Det er renholdelsen og så salget, som er
de største udfordringer i dyrkningen af
asparges, fortæller Jacob Jacobsen.  

PORTRÆT
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Med asparges som hjertebarn
Claus og Jacob Jacobsen
driver sammen Torup Bak-
kegård & Orelund I/S ved
Assens. Selvom asparges
kun udgør en lille del af den
samlede produktion, er det
dem, Torup Bakkegård er
kendt for, og som har Ja-
cobs store interesse.

PRÆCISION – Milan Seris fra Slovakiet stikker med stor præcision asparges kniven ind i siden
af kammen for at skære aspargesstænglen over.



Høst er morgenarbejde
Stikning af asparges starter klokken fem
om morgenen. De enkelte marker stikkes
hver anden dag. Den sort/hvide plast på
bedene rykkes til side, så man kan se de
hvide skudspidser. Aspargeskniven føres
forsigtigt ind i siden af bedet for at skære
skuddet over, som samles i plastkasser med
stregkoder for den enkelte medarbejder. I
pakkehallen aflæses stregkoden med en
scanner, og vægten på de høstede asparges
tastes ind. Der lægges et låg på kurven,
som sænkes ned i en palletank med koldt
vand for at nedkøle stænglerne og løsne
den jord, der sidder fast på stænglerne. Når
de har stået i blød et stykke tid, lægges
stænglerne på et bånd og køres igennem
en vaskemaskine, hvorefter de håndsorte-
res i otte forskellige størrelser og kvaliteter.
De klargjorte asparges bliver herefter kørt
på køl og eller flowpakket. 
Arbejdsgangen for de grønne asparges er
stort set den samme. De skæres med en
lille kniv helt nede ved jordoverfladen. Ved
hjemkomsten registreres vægten, før de
køres igennem en auto matisk maskine,
som skærer stænglerne af for neden, va-
sker og sorterer dem, før de fordeles i tre
forskellige vægtstørrelser. 

Stigende interesse, men …
- Jo, vi mærker en stigende interesse for
asparges. Men ikke mere end, at når det
kommer til prisen, så vælger detailhandlen
de udenlandske asparges, konstaterer Ja-
cob Jacobsen. – Selvfølgelig er der en stig-
ning, men der bliver hurtigt fyldt op med
dem, som vil have dansk. Vi har godt nok
udvidet, men det er for at mekanisere høst
og sortering mere, så vi kan producere
dem billigere. 
I udlandet har aspargesproducenterne la-
vere omkostninger hele vejen igennem. De
er dels langt mere mekaniserede, dels er

arbejdskraften meget billigere, og får der-
ved nogle stordrifts fordele.   
Jacob har en aspargeshøstvogn stående,
som løfter plasten op, så man kan komme
til at stikke asparges. Vognen lægger pla-
sten tilbage på bedet igen, men systemet
er ikke kørt ind i driften endnu. 
- Vi afprøver det, fordi vi simpelthen skal
blive bedre for at konkurrere med udlan-
det, forklarer Jacob Jacobsen. – Hvis vi skal
kunne konkurrere, må vi have stordriftsfor-
dele ind. 
Der er ikke meget inspiration og rådgiv-
ning omkring dyrkning af asparges at hen-
te i Danmark, og Jacob fungerer også
jævnligt som konsulent ved dyrkningstek-
niske spørgsmål. Selv henter han ny viden
og inspiration i Tyskland og Holland og har

også indgået en aftale med tysk asparges -
plante producent om salg af aspargesplan-
ter i Danmark.      

Samling og udvidelse
Jacob Jacobsen har meget fokus på kvali-
tet og ser stort set alle produkterne nede i
pakkehallen hver dag, hvor mange af dem
bliver flowpakket. Han har også modtaget
et hædersdiplom fra Det Danske Gastro-
nomiske Akademi for sine hvide asparges.  
- Vores motto er: Op af jorden, hurtig ned-
køling og hurtigt ud i butikkerne, fortæller
Jacob. – Nedkøling er en meget vigtig del
af det, vi har her, lige bortset fra løgene.
Nedkøling, nedkøling og nedkøling er alfa
og omega. Og vil kunderne for eksempel
have, at temperaturen i jordbærrene skal
være fem grader, ja så får de det.  
Som et led i arbejdet med kvalitet arbejder
virksomheden på at blive GlobalGap-cer -
tificeret. 
- Jeg skal lige tænke mig om, svarer Jacob
Jacobsen på mit spørgsmål om, hvordan
virksomheden ser ud om fem år. – Den lig-
ner forhåbentlig sig selv! Nej, jeg tror, at
der er sket en stor udvikling. Vi har lavet en
kæmpe pakkehal, så vi kan samle og pakke
alle vores produkter ét sted. Men dét kan
jeg først fortælle dig senere, når jeg har set,
hvordan krisen kommer til at påvirke pri-
serne og afsætningen til sommer. Ikke for-
di jeg er bekymret, men vi ved ikke, hvad
der kommer til at ske, før vi har set det! l
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Torup Bakkegård 
& Orelund I/S
Claus (43) og Jacob Jacobsen (35) dri-
ver sammen virksomheden Torup Bak-
kegård & Orelund I/S. Claus har an-
svaret for marken og Jacob for salg og
ansatte. Jacob overtog Torup Bakke-
gård efter sin far i 2002. Ved siden af
driver Jacob, som er uddannet produk-
tionsgartner, JBJ  Forstplanteskole med
en årlig produktion på tre millioner
planter. 

Areal: Ca. 400 hektar. 
Produkter: Plukærter, løg, jordbær, hvi-
de og grønne asparges og sødkirsebær.
Derudover almindelige landbrugsaf -
grøder af hensyn til sædskiftet.
Ansatte: 200 i højsæsonen, primært
fra Slovakiet.
Afsætning: Sælger i samarbejde med
Danske FrugtAvlere til blandt andet
Dansk Supermarked, COOP, Super-
Gros og restauranter. Sæsonens pro-
dukter sælges også via Torup Bakke-
gårds gårdbutik. 

FAKTA

AUTOMATISK – De grønne og blå asparges køres igennem en automatisk aspargesvasker. 

GRØNNE OG BLÅ – Jacob Jacobsen, Torup
Bakkegård && Orelund I/S, med nyplukkede
grønne og blå asparges.



Årets første danske asparges
Jacob Jacobsen, Torup Bakkegård, kunne den 24. april levere årets
første hvide asparges til restaurant ‘Hansens Gamle Familiehave’ på
Frederiksberg, hvilket var en uge tidligere end normalt. Jacob Jacob-
sen har netop fået æresdiplom af Dansk Gastronomisk Akademi for
sine asparges. 
Delikatessen ‘Danske Slikasparges’, som er navnet på den hvide
asparges, blev leveret via Grøntgrossisten på Grønttorvet i Valby. Iføl-
ge pressemeddelelsen fra Grønttorvet lægger restauratør John Chri-
stensen, Hansens Gamle Familiehave, vægt på at servere de friskeste
danske grønsager. Han fremhæver de danske asparges, fordi de har en
mere koncentreret smag end de sydlandske – og så ikke mindst at de
altid vil være mere friske, da transportafstanden er kortere.

Det hvide guld
Bernhard Reckermann, Vätternsparris, er med 18 hektar Sveriges
største producent af hvide asparges, som tilmed fra i år er økologi-
ske. Ejendommen ligger i Norra Fågelås udenfor Hjo. Afsætning sker
både fra gården, til butikker i nærheden og til grossister for salg i he-
le Sverige. Bernhard understreger vigtigheden af at have mange af-
sætningskanaler og pleje relationerne til disse. ”Levér altid det, du
har lovet” er bedriftens motto.  
Til dækning af bedene anvender han en sort-hvid plast, som er UV-
stabil og har en holdbarhed på seks til syv år. Derudover anvender
han også almindelig plastfolie og termoplast. 
Ukrudts bekæmpelse sker ved en kombination af mekanisk rensning
og håndhakning. Jord bearbejdningen er også en måde til at holde
mosegrisene væk. Bernhard kører også med et skærende redskab
rundt om hele marken flere gange i sæsonen for at forhindre mose-
grisene i at indvandre i marken. 
Når aspargeserne er høstet, bliver de vasket og sorteret på en halv-
automatisk maskine, nedkølet i en mælketank og pakket. Færdigva-
ren holdes kolde og mørke i sorte polystyrenkasser indtil salg. I dag
er hovedsorterne Backlim og Grolim, men Bernhard har en række
sorter i prøvedyrkning. Planterne indkøbes fra Tyskland. 
Kilde: Viola, Potatis & Grönsaker nr. 20, 2008.

Asparges på kontrakt
Hvorfor dyrke asparges selv, når man kan få andre til det? Det
spørgsmål har Robert Nilsson og Karin von Schenck, Österlen Spar-
ris, stillet sig selv. Og de kom til den konklusion, at de hellere ville
koncentrere sig om salg, information og markedsføring samt salg af
asparges planter, og så lade en række kontraktavlere stå for dyrknin-
gen. De har derfor reduceret deres eget areal med asparges fra syv
til fire hektar, men høster på i alt 13 hektar.  
De p.t. tre kontraktavlere sælger afgrøden på roden til Österlen
Sparris, som stiller special maskiner til rådighed for dyrkningen. Der
er primært tale om grønne asparges med et mindre areal hvide som
et servicetilbud til restauranter. 
En del af markedsføringen er, at det altid skal være en oplevelse at
komme i gårdbutikken. Lige udenfor har de blandt andet en forsøgs-
mark med forskellige aspargessorter samt information om dyrknin-
gen. Tidlige asparges drives i minitunneler. Cirka en tredjedel af
aspargeserne afsættes direkte via gårdbutikken eller torvet, en tred-
jedel til restauranter og butikker i Österlen, og den sidste tredjedel
til grossister udenfor nærområdet. Aspargeserne bliver størrelsessor-
teret for at tilfredsstille de forskellige kunders efterspørgsel. Parret
gør meget for, at varemærket ‘Österlen Sparris’ bliver kendt, og de
ser gerne, at den svenske aspargesproduktion øges. 
Læs mere om ‘Österlen Sparris’ på www.sparris.se.          
Kilde: Viola, Potatis & Grönsaker nr. 20, 2008.
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Fælles markedsføring 
af asparges
Otte aspargesavlere i Västra Götaland er gået sam-
men om at lave fælles markedsføring af både konven-
tionelle og økologiske asparges. 
Gruppen kalder sig for Sparris i Väst og har lavet en
fælles hjemmeside (www.sparrisivast.se). De anvender
samme logo, skilte og brochurer og samarbejder også
omkring indkøb af emballage; men vigtigst af alt er, at
de udveksler erfaringer med hinanden. Der findes in-
gen indbyrdes konkurrence, idet efterspørgslen på
asparges er så stor i lokalområdet, at der p.t. ikke er
problemer med afsætningen. Gruppen gik blandt an-
det sammen om indkøb af aspargesplanter og kunne i
den forbindelse låne en plante maskine af leveran -
døren i Holland. 

Lilla Labäck
Mia Jonson og Jan-Åke Nilsson, Lilla Labäck, er med i
Sparris i Väst. Deres ejendom, som ligger lige syd for
Linköping, drives økologisk. 
De har 1,2 hektar med grønne asparges med sorterne
Gijnlim, Thielim, Backlim og Grolim. Kunderne er mest
glade for Gijnlim, fordi den er relativ tynd. Det er et
problem, at de hollandske sorter er tykke, idet de
svenske kunder fore trækker tynde asparges. 
Ukrudtsbekæmpelsen imellem rækkerne klares med
en lang fingerharve og nogen gange en fræser. I rækken
anvendes langfingerharven også, og den giver et gan-
ske godt resultat. Der går nogle skud til – de kalkulerer
med, at 10 procent af skuddene tager skade – men det
er det værd, idet behovet for håndlugning stort set er
fjernet. Efter høst hyppes planterne et par gange for at
bekæmpe ukrudt, men også for at støtte de høje
stængler. 
De har købt en hollandsk høstmaskine fra Engels
 Mashines, en investering på cirka 40.000 svenske kro-
ner. Maskinen anvendes også til høst af rabarber og til
lugning af ukrudt.     
Et godt råd fra Mia Jonson til dem, som vil starte op
med økologiske asparges, er, at man aldrig skal begyn-
de, før al rodukrudt er væk. Findes der rodukrudt i
marken, er projektet dømt til at mislykkes! 

Kilde: Viola, Potatis & Grönsaker nr. 20, 2008. 

HØSTMASKINE – Mia Jonson på den hollandske høstma-
skine fra Engels Mashines, der også anvendes til høst af
rabarber og lugning. Foto: Christina Säll, Viola.



Spargelanbau 
- ny bog om dyrkning af asparges
Der er udkommet en ny tysk bog om dyrkning af hvide aspar-
ges. Bogen er delt op i otte kapitler omhandlende alle aspekter
omkring dyrkning og salg af hvide asparges: Bedriften, planten,
dyrkningen, plantebeskyttelse, høst og opbevaring, kvalitet, salg
og information. Teksten er kort og struktureret og omhandler
dagens praksis, den nyeste udvikling indenfor aspargesdyrkning
og de nyeste resultater fra forskningen. 
Forlaget Eugen Ulmer har lagt vægt på den erhvervsmæssige pro-
duktion, og blandt forfatterne er kendte fagfolk indenfor forsk-
ning og rådgivning. Bogen, som er på 128 sider, indeholder mere
end 40 farvebilleder, 27 figurer og 32 tabeller. Den kan købes via
forlagets hjemmeside www.ulmer.de og koster 29,90 euro. 
Spargelanbau. Grundlagen für eine erfolgreiche Produktion und
Vermarktung. ISBN 978-3-8001-4627-7.

Tidlige hvide asparges 
med overskudsvarme
Leo Haenraets og Jürgen Peters i Tyskland har indgået et samar-
bejde omkring produktion og afsætning af tidlige hvide aspar-
ges, som er drevet frem ved hjælp af varme fra en nærliggende
fabrik: Leo producerer, og Jürgen afsætter aspargeserne under
navnet Spargel Peters GbR I. Jürgen Peters har selv 7,5 hektar
med opvarmede asparges samt rabarber, og han får overskuds -
varme fra brunkålsværket RWE Powers i Niederaussem. På Leos
ejendom, som ligger i Hürth-Fischenich, er der 22 hektar opvar-
mede asparges, hvoraf de 16 blev plantet i 2006 og de seks i
2007. Derudover har Leo sorte ræddiker, knoldselleri, rabarber,
sukkermajs, bladselleri, vinter blomkål, rodpersille og spisegræs-
kar. Derudover 60 hektar pyntegrønsager i samarbejde med en
anden, hvoraf de 50 hektar er pyntegræskar.

Stor investering, små driftsomkostninger 
Opvarmningen af aspargesbedene sker med kølevand fra kemi-
kaliefabrikken Degussa, som via rør, varmeveksler og pumper
føres ind i bedene med 32°C og kommer retur med 26°C.   
Investeringerne har været store, men til gengæld er omkostnin-
gerne til forbruget små. Leo Haenraets betaler cirka fire cent per
varmeenhed, mens prisen, hvis de brugte let brændselsolie, ville
være 70 cent. Dertil kommer omkostninger til elektricitet på
 fire cent. Kontrakten gælder for 12 år. Omregnet er omkostnin-
gerne 30 cent per stukket kilo asparges. 
Jorden i Hürth er meget næringsrig og har et højt indhold af or-
ganisk stof. En ulempe med den meget vækstkraftige jord er, at
aspargeserne kan få en sort overflade, hvis de ikke gror hurtigt
nok. Samtidig kan små sandkorn sætte sig fast inde i hoveder-
ne, hvorfra de ikke kan vaskes ud. Sorten Grolim er meget
følsom overfor dette, men han har alligevel valgt denne sort,
fordi den har tykke stængler, og fordi den var tilgængelig, da de
etablerede marken. 
For at kunne høste i påsken 2008 (den 20.-24. marts) blev be-
dene sat op i oktober 2007. Der blev åbnet for varmen den 1. fe-
bruar, og de første asparges kunne stikkes den 4. marts. Der luk-
kes for varmen medio maj. Når de har høstet otte ton per hek -
tar, stopper de stikningen. Selve høsten foregår ved hjælp af en
selvkørende maskine, som skræver over et bed. Under frem -
kørslen løfter maskinen den sorthvide plast op, således at de to
personer, som sidder på hver side, kan stikke asparges, hvorefter
maskinen lægger plasten på plads igen.    
Kilde: Groenten & Fruit, nr. 14, 2008.
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SR PACK A/S

Sandvadvej 30

DK-8765 Klovborg

Tel. +45 75 76 15 22

Fax +45 75 76 15 11
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SR Pack har i mere end 30 år specialiseret sig i pakkeanlæg til fødevareindu-
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gartnerier i hele Europa.

SR Pack har leveret mere end 500 pakkeanlæg.

Læs mere på www.srpack.dk

Ring for en fremvisning eller få dig en ufor-
pligtende snak med en af vores specialister
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Fuldautomatisk kassefyldning med korte omstillingstider

Høj kapacitet sikrer øget gennemløb

Forbedring af arbejdsmiljøet i pakkeriet

Leveret flere end 50 kassefyldere

Fleksibel robotcelle til pallettering

DANSK PRODUCERET - DANSK SERVICE
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GARTNERIRÅDGIVNINGEN

Moderat manganmangel i eksempelvis un-
ge planter af løg, salat og spinat afslører
sig i marken som lysere planter. Ofte er
der også symptomer på ældre blade, et
symptom som nemt kan forveksles med
kvæl -stofmangel. Opdages manganman-
gel for sent, kan det betyde væksttab som
eksempelvis små salathoveder og lavere
udbytte i løg. 

Jordbundsanalyser ingen hjælp
Jordbundsanalyser er en stor hjælp til at
sikre, at afgrøderne bliver tilstrækkelig for-
synet med plantenæringsstoffer som fos-
for, kalium, magnesium og kobber, hvilket
er et godt værktøj især ved dyrkning af
grønsager på nytilegnede jorde, man ikke
har den store kendskab til. Men mangan-
tallet er desværre ikke til den store hjælp
til at afsløre, om der kan opstå mangan-
mangel i afgrøden. Der er ofte ingen sam-
menhæng mellem jordens indhold af
mangan, og risikoen for at der kan opstå
mangan mangel i afgrøden. 
Planteanalyser har været anvendt i gart-
nerierhvervet i mange år og er et udmær-
ket hjælpeværktøj til at afsløre ubalancer
mellem næringsstoffer i en afgrøde. Men i
bedste fald går der mindst en uge fra
prøveudtagning til analyseresultatet fore-
ligger. Resultatet fra laboratoriet kommer
derfor ofte lige sent nok til at undgå bety-
delige afgrødetab: Vi kender årsagen, men
patienten døde!

Flourescensmåling
En ny mangananalysemetode udviklet på
Det Biovidenskabelige Fakultet - KU hilses

derfor velkommen. Til mangananalysen,
som nemt kan gennemføres direkte i mar-
ken, anvendes en flourescensmåler. Appa-
ratet er håndholdt og er let at betjene. I
afgrøden plukkes et blad blandt de yngste
blade. Bladet sættes i en bladklips, som
lukker af for lys omkring det ønskede må-
lested på bladet. Efter 25 minutter i mør-
ke er bladet klar til måling. Klipsen sættes
nu på måleapparatet og åbnes, og i løbet
af få sekunder kan PEU værdien aflæses.
PEU værdien er et udtryk for plantens ev-
ne til at udnytte lysenergi til fotosyntese,
og det korrelerer direkte med plantens
funktionelle mangankoncentration. Måle-
metoden baserer sig på spektralanalyse af
det flourescerende lys, som alle planter
udsender som et biprodukt af fotosynte-
sen. Dette flourescensspektrum har vist
sig at ændre karakter i takt med plantens
funktionelle mangankoncentration. Meto-
den kan bruges på alle plantearter, der har
fotosyntese.

Virker i forsøg og i praksis
Metodens anvendelighed er testet i flere
forsøg på Det Bio Videnskabelige Fakultet
og i Landsforsøgene® i samarbejde med
Dansk Landbrugsrådgivning. Resultaterne
fra forsøgene har vist, at denne nye meto-
de baseret på klorofylfluorescens er en
meget brugbar metode til at afsløre man-
ganmangel på et tidligt vækststadie, inden
at manganmangel kan observeres med det
blotte øje. 

Egne erfaringer med metoden i salat be-
kræfter, at metoden er brugbar, er nem at
arbejde med og kan være med til at redde
en afgrøde ved, at der kan sættes ind med
en bladgødskning med mangan, inden der
opstår målbare afgrødetab. Hvorvidt me-
toden kan erstatte eller supplere alminde-
lig plan sprøjtning med mangan i forskelli-
ge grønsagskulturer, frugt og bær, er der
ikke klarhed over. Men det er et godt værk-
tøj til at diagnosticere risiko for mangan-
mangel og som hjælp til at skelne mellem
manganmangel og andre symptomer på
næringsstofmangel.  
Landscentrets ‘skadestue’ har et Nutri -
Nostica, som bliver anvendt til diagnosti-
cering af indsendt plantemateriale ved
mistanke om manganmangel. Ved mere
rutinemæssig undersøgelse af plantema-
teriale faktureres der efter gældende ti-
metakst. Måleapparatet forhandles af fir-
maet NutriNostica, og prisen er p.t. 32.900
kroner eksklusiv moms. 
Ønskes flere oplysninger om målemeto-
den, henvises til firmaets hjemmeside
www.nutrinostica.dk. l
Kilder:
• NutriNostica Aps, personlig meddelelse.
• Husted S., K. Holst Laursen, P. Pedas og S. Feldthusen,
2007. Ny metode til sikker diagnosticering af man-
ganmangel. Plantekongres 2007. s 64-65.

• Holst Laursen K., S. Feldthusen, P. Pedas og S. Husted,
2007. Effektive gødningsstrategier til afhjælpning af
manganmangel.

• Landsforsøgene 2006 s. 187-188.
• Landsforsøgene 2007 s. 214-215, 220-221.
• Landsforsøgene 2008 s. 201.
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Ny og nem analysemetode 
afslører risiko for mangan mangel

Manganmangel kan være
svært at konstatere i mar-
ken, og opdages manglen
for sent, kan det betyde
tab i form af reduceret ud-
bytte og kvalitet. En ny
analysemetode, som i
praksis kan gennemføres i
marken, gør det nu muligt
at måle, om planterne
mangler mangan.

NUTRINOSTICA - Måling med flourescensmåleren NutriNostica på et majsblad.
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Radrenser
fra
EINBÖCK

Såmaskine til
Rækkeafgrøder fra
AGRICOLA

Radrenser
fra
STRUIK

Redskabsbærer
fra Østrigske

Rath

Plantemaskine
fra REGERO

Kan plante på plastic

Rækkefræser
fra

BADALINI

Mød os på udstillingen
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På opfordring fra nogle løgavlere, som hav-
de haft problemer med opbevaring af
løgaffald i markstakke inde på livet, invite-
rede Avlerforeningen af danske Spiseløg
miljømedarbejder, agronom Erik Andersen
fra Vejle kommune til at komme på fore-
ningens årsmøde. Her redegjorde han for
reglerne omkring opbevaring af affald fra
grønsagsproduktion i markstak.

Regler som husdyrgødning
Reglerne er følgende og er de samme som
for kompost og husdyrgødning:
• Affaldet skal have mindst 30 procent tør-
stofindhold, også i enkelt partier. 

• Det må ikke være saftafgivende.
• Det skal overdækkes hurtigst muligt ef-
ter udlægning, således at regnvand ikke
kan trænge igennem. Overdækning skal
ske ved hjælp af en kompostdug eller an-
det luft- og vandtæt materiale, der hol-
des på plads med ren jord eller tunge
materialer (se afsnittet fastholdelse af
overdækningen). 

• Der skal løbende holdes kontrol med, at
overdækningen ikke blæser af.

• Stakken må ikke placeres på arealer som
skråner mod vandløb og søer.

• Stakken bør højst ligge samme sted i 12
måneder og ikke på samme sted indenfor
fem år. 

• Stakken skal minimum ligge
- 50 meter fra vandindvinding
- 30 meter fra naboskel
- 15 meter fra vandløb, dræn og søer
- 15 meter fra vej
- 25 meter fra levnedsmiddelvirksomhed
- 15 meter fra egen beboelse

Problemer med rotter i affaldsstakken
skal løses gennem kommunens obligatori-
ske rottebekæmpelse. Der bør selvfølgelig
udvises god landmandspraksis ved place-
ring af stakken i forhold til hensynet til
naboer.

Fastholdelse af overdækningen
Markstakke bør placeres, så de ligger mest
muligt i læ. Er stakken udsat for vind, er
der stor risiko for, at overdækningen blæs-
er i stykker.
Da et af formålene med overdækningen er
at reducere lufttilgangen, bør stakken
overdækkes så lufttæt som muligt. Det
kræver store overlap i samlinger og om-
hyggelighed med tildækning langs kanter
og i overlap.
På grund af den omsætning, der vil ske på
trods af overdækningen, synker markstak-
ken sammen efter etablering. Det betyder,
at overdækningen kommer til at ligge løst
på stakken med risiko for, at den blæser af
stakken eller rives itu. Derfor er det nød-
vendigt, at overdækningsmaterialet fast-
holdes på stakken. Til dette formål kan for
eksempel anvendes jord, halmballer, bil-
dæk, sandsække eller lignende. Som en
tommelfingerregel bør stakken overdæk-
kes lige så omhyggeligt som en ensilage-
stak.

Vedligeholdelse af overdækningen
Overdækningen skal tilses jævnligt i løbet
af opbevaringsperioden. Skader i form af
huller i overdækningen skal straks udbed-
res.
Det er vigtigt, at reglerne overholdes, og
hvis der sker forureninger ved udsivning, der
kan forurene grundvand, er det omfattet af
krydsoverensstemmelseskontrol og kan
føre til reduktion i EU-landbrugsstøtten.

Læs mere om reglerne i Miljøministeriets
Bekendtgørelse nr. 1695 af 19. december
2006. l
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Retningslinjer for
opbevaring i markstak

Enkelte grønsagsavlere har
haft problemer med kom-
munernes tolkning af reg-
lerne for opbevaring af
gartneriaffald i markstak.
Men reglerne er egentlig
meget enkle og følger dem,
der gælder for opbevaring
af husdyrgødning.

AGRONOM ERIK ANDERSEN.

Oversigt over velegnede materialer 
til overdækning af markstakke

Materialer Bemærkninger

Plastfolie Leveres i mange forskellige kvaliteter og dimensioner. Det anbefales, at der
anvendes en folie med en tykkelse på mindst 0,15 millimeter for at sikre, at
den er tilstrækkelig robust overfor mekaniske påvirkninger.

Presenning, tæt Leveres i mange forskellige kvaliteter og dimensioner. Presenningen bør
være UV-stabiliseret, da levetiden ellers er begrænset

Presenning, vævet Vævede presenninger skal som minimum være lige så lufttætte som kom-
postdug.

Kompostdug Forhandles under produktnavne som fiberdug eller geotextil. Bør have en
kvalitet svarende til minimum 100 gram per kvadratmeter for at sikre, at
den er tilstrækkeligt robust overfor mekaniske påvirkninger. Dugen bør
være UV-stabiliseret, da levetiden ellers er begrænset.

TABEL 1





Spændende økologiske 
projekter
Grønsagskonsulenterne i GartneriRådgivningen er i år involve-
ret i en lang række demonstrations projekter og projekter finan-
sieret via GAU, blandt andet omkring brug af UV-lys til bekæm-
pelse af svampe og om vandingsstyring og -strategier. To af pro-
jekterne, som er nærmere beskrevet herunder, foregår hos øko-
logiske producenter, men har forhåbentlig også værdi for de
konventionelle grønsags producenter. 

Optimal og miljøvenlig gødskning
I år er der startet et nyt økologisk projekt op, hvor der sættes
fokus på præcisionsgødskning af økologiske frilandsgrønsager.
Målet med projektet er at opnå en optimal udnyttelse af kvæl -
stof målt i udbytte, kvalitet, tilført N og en eventuel ønsket 
restkoncentration efter høst. Sidstnævnte er især gældende for
bladgrønsager som salat og spinat. 
Projektet skal føre til et anvendeligt redskab for gartnere. I pro-
jektet afprøves tre strategier for N-gødskning: en landmands-
praksis, en strategi beregnet på Nmin- og nitratmålinger, og en
strategi der bygger på et kvælstofplanlægningsprogram NDI-
CEA, der understøttes af Nmin- og nitratmålinger. Strategierne
afprøves i flere forskellige kulturer på baggrund af forskellige
vækstlængde, forskellige N-optagelsestidspunkter og -mæng-
der samt roddybde.
Ved organiske gødninger er det udover total mængde N især
vigtigt at vide, hvornår N frigives. Derfor undersøges desuden
mineraliseringsprofiler for en række organiske gødninger, der
kan være relevant for økologer. Projektet er dels placeret på Bil-
leslund i Gram på en JB2-3, dels på Tåsinge ved Peter Bay Knud-
sen på en JB4-5. Projektet er finansieret af GAU-midler og kon-
taktperson er Richard de Visser. 

Biologisk bekæmpelse i dækkede broccoli
Brug af insektnet er i hastig udbredelse hos de økologiske pro-
ducenter af blomkål, broccoli og andre kålafgrøder. Da forhol-
dene under disse net i høj grad minder om væksthusforhold
med lavere udsving i klimafaktorerne end på friland, skulle for-
holdene være optimale for biologisk bekæmpelse. 
Dette har ledt til tanken om at udsætte nyttedyr bevidst i kam-
pen mod skadegørerne. I 2009 afprøves galmyggen Aphidoletes
aphidimyza i netdækkede, økologiske broccoli hos Østerkrog
Gartneri ved Caleb og David Falk, Bjerringbro. Nyttedyrene
sponsoreres af Borregaard Bioplant. Galmyggen har specialise-
ret sig i at æde bladlus, og det er netop kålbladlusen (Brevico-
ryne brassicae), der ønskes bekæmpet i projektet. Denne skade-
volder kan trænge igennem insektnettet eller etablere sig, når
nettet løftes i forbindelse med rensning eller eftergødskning. 
Projektet finansieres via GAU under miljøvenlig produktion af
frugt og grønt. Kontaktperson er Ole H. Scharff.

TEKST: OLE H. SCHARFF

Aarstiderne ind i engrossalg
Aarstiderne har stiftet et nyt selskab, Aarstiderne Engros, som
skal udvide salget af økologisk frugt og grønt til også at omfat-
te professionelle kunder på restauranter, storkøkkener og i kan-
tiner. Selskabet skal etablere et lager i Greve, hvorfra storkun-
derne kan forsynes, og der skal investeres i nye IT-systemer, som
kan skabe overblik over lager og økonomi. I spidsen for den nye
satsning sidder den tidligere kundechef Jens Vamberg fra kan-
tinevirksomheden Fazer Amica. 
Synergieffekter hentes især på produktionssiden, hvor Aarsti-
derne i øjeblikket får halvdelen af sine grønsager fra virksomhe-
dens egen gård Billeslund, hvor der dyrkes mere end 50 forskel-
lige slags grønsager og krydderurter. Derudover vedligeholder
Aarstiderne et omfattende avler netværk i Danmark og udlan-
det, og samtidig kommer de forskellige forretningsenheder til at
udnytte de samme kompetencer på logistik, indkøb, IT, internet
og meget mere, skriver Børsen.

Årets første kartofler
I mange år har det været Tage Madsen, Samsø, som har kunnet
levere årets første danske frilandskartofler under stor medieop-
mærksomhed. Sådan blev det også i år, men Tage Madsen er i
mellemtiden flyttet til Kongerslev i Himmerland, et ellers noget
køligere område af Danmark i forhold til Samsø. Alligevel kunne
han grave de første kartofler op den 23. april. 
Traditionelt er de første danske kartofler solgt for tusindvis af
kroner til berømte restauranter, men ikke i år. Finanskrisen krad-
ser tilsyneladende, så Tage Madsen forærede de første kartofler
til beboerne på Lykkeshøj plejecenter i Kongerslev.
Til gengæld kunne Øjvind Rasmussen, Langemarksgård, levere
årets første Samsø-kartofler den 24. april, hvilket var ni dage
tidligere end sidste år. Kartoflerne blev solgt og leveret til to re-
stauranter på Dyrehavsbakken. De måtte betale 10.000 kroner
for de første 10 kilo Samsø-kartofler.

DIVERSE
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Grønsagsdelikatesser 
i detailhandlen
Fødevareplatform Region Sjælland har taget hul på ar-
bejdet med etablering af grønsags delikatesser i den dan-
ske detailhandel. I den forbindelse har de afholdt to
workshops om emnet, som dels har givet ny viden, ind-
sigt og inspiration, dels givet mulighed for koordinering
og netværk mellem virksomheder og vidensinstitutio-
ner, der ønsker at arbejde med convenience food.  
Baggrunden er, at de danske forbrugere i stigende grad
ønsker at leve sundt, men samtidig har de langt kortere
tid til daglige indkøb og madlavning end tidligere. Det
skaber behov for convenience food, hvor man kan købe
sine grønsager og frugt snittet og afvejet i mængder,
som kunden ønsker det. 
Ideen med at fokusere på netværk i værdikæden fra pri-
mærproducent til forbruger giver en god mulighed for at
sikre en forståelse for hinanden i de forskellige led. Når
hele kæden er samlet til fælles dialog med det mål at
udvikle sunde, let tilgængelige fødevarer til forbrugerne,
så vil der kunne ske noget, der efterfølgende vil kunne
ses på hylderne ude i supermarkederne.
Læs mere om Fødevareplatform Region Sjælland på
www.foedevareplatform.dk.

Fylde- og vaskeplads for sprøjte
Med biofilter og vandfordampning

www. hc-betonelementer.dk
Hans Christensen, 4736 Karrebæksminde
kontakt  21623044 eller 55726570



Pris- og kvalitetstjek 
med overraskelser
Irma blev den stensikre vinder på dagligvarers kvalitet, hvilket
nok ikke var den store overraskelse. Men at fem discountbutik-
ker overhaler de traditionelle supermarkeder såsom Kvickly, Bil-
ka og Føtex som både bedst og billigst var nok overraskende.
Det var Jyllands-Posten, som medio april lavede en stor pris- og
kvalitetstest af 30 forskellige fødevarer i 17 forskellige bu-
tikskæder. Resultaterne som sådan vil ikke blive omtalt her, men
derimod bemærkningerne omkring kvalitet og friskhed af frugt
og grønt.  

Kvalitet på frugt og grønt
Et af dommernes råd til forbrugerne er, at man selv bør blande
æbler, kartofler og appelsiner frem for at købe dem i færdigpak-
kede poser. I næsten alle de testede æbleposer fandt de flere æb-
ler, som var lige til at kassere, fordi de havde stødmærker. Gene-
relt var dommerne enige om, at emballages udformning har stor
betydning for, hvor indbydende og lækre varerne fremstår. 
Følgende frugt og grønt blev vurderet: citroner, løg, forårsløg,
kartofler, avocado, agurk, iceberg, æbler og appelsiner. Under
dommernes kommentarer udfor de enkelte supermarkeder var
der mange negative omkring de nævnte frugter og grønsagers
friskhed og kvalitet. Ud af de 17 supermarkeder var der alene
negative kommentarer ved de 10, og både negative og positive
kommentarer ved de fire! Det vil sige, at der kun i tre butikker –
nemlig Aldi, Kvickly Xtra og Irma – var positive kommentarer.
Som eksempler på kommentarer kan nævnes: Grønsagerne er
kedelige, spirede kartofler (Rema 1000), ikke pæne kartofler,
stødte æbler (Kvickly), begyndende råd på salat, kedelige grøn-
sager (SuperBest) og udmærkede æbler, salat og løg (Aldi).

MARKEDSNYT
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Producenterne 
får kun en tredjedel
EU’s landbrugskommissær Mariann Fischer Boel siger
ifølge Effektivt Landbrug, at Kommissionen nu vil
 holde øje med, om virksomhederne profiterer på fø-
devarerne på bekostning af landmænd og forbrugere.
Hun undrer sig over, at fødevarepriserne er så høje set
i forhold til de priser, producenterne kan få for deres
produkter.

Frustrationer i Belgien
Boerenbond, som er Belgiens største organisation for
land- og havebrug, lavede sammen med en af landets
største aviser, Nieuwsblad, en happening på messen
Agriflanders. Avisen udstedte gavekort på 20 euro,
som kunne indløses på messens bondemarked. Ved
kassen fik kunderne en kvittering, som viste, hvor me-
get kunderne måtte betale for de enkelte produkter,
og hvad producenterne havde fået: Det, kunderne
havde betalt 20 euro for, havde producenterne fået
6,50 euro for.
Aktionen var et led i den kampagne, som Boerenbond
har indledt for at vise, hvor lille en del af priserne i
butikkerne, som går til producenten. Baggrunden var,
at fødevarepriserne steg meget i 2007, og at pressen
i den forbindelse kritiserede producenterne, selvom
det ikke var dem, som fik højere pris. Organisationen
lavede en hjemmeside, hvor producentpriserne bliver
offentlig gjort hver uge. Pressen har nu fået indsigt i
forholdene og har derfor fået en helt anden holdning. 
Per 1. januar 2009 er der oprettet en ny myndighed,
som skal analysere prisstigningerne på vejen fra pro-
ducenterne til forbrugerne for at kontrollere, at der
ikke er nogen undervejs, som tager for høj avance. 
Boerenbond har kontaktet både detailkæderne og re-
geringen om avlernes økonomiske situation. De fo-
reslår – selvom det ikke er tilladt – at der sættes mi-
nimumspriser på produkterne. Andre taler for at
mindske produktionen, men den vil så sandsynligvis
bare blive overtaget af producenter i andre lande. Det
er også et stort ønske at få mere stabile priser. For ek-
sempel steg afregningen for mælk til 45 euro for 100
liter for så at falde igen til 25 euro, skriver Viola.

Sammenligning mellem gennemsnitspriser 
i de belgiske butikker med den pris, producenterne får. 

Kilde: Viola, nr. 8, 2009.  

Gennemsnitspris Gennemsnitspris

i butik, euro til producent, euro

2 kg æbler 3,40 0,84

2 kg pærer 3,99 1,66

1 kg julesalat 1,90 1,04

1 stk. salat 1,10 0,54

1 stk. hvidkål 0,85 0,35

1 kg bladselleri 1,29 0,45

1 kg porrer 1,30 0,41

2 l mælk 2,49 0,25

6 æg 1,80 0,36

Total 20,00 6,50

Ozonbehandling 
af pakkede grønsager
Forskere hævder, at de har fundet en metode til at eli-
minere bakterier i pakkede fødevarer så som spinat og
tomater. Det skulle være en proces, som skulle kunne
være med til at reducere antallet af fødevarebårne syg-
domsudbrud, som er knyttet til denne type produkter.
Nyheden er for nyligt blevet publiceret i tidsskriftet
LWT – Food Science and Technology. 
Forskerne har udviklet en metode, som består af ‘inde i
emballagen’ ozonbehandling. Ozonen vil ionisere gas-
serne indeni emballagen under høj spænding (mange
volt). Ved denne proces dræbes forureninger af fødeva-
rerne med patogener som E. coli og Salmonella. Konven-
tionelle metoder til at rense friske produkter involverer
forskellige vaskeprocedurer. Typisk vaskes produkterne i
rent vand, eller vand som indeholder desinfektionsmid-
ler, for eksempel klor.
Klor har dog kun en minimal effekt overfor bakterier på
sådan en type overflader. Ikke-varme behandlinger,
hvoraf ozon er et eksempel, kan øge fødevaresikkerhe-
den uden at gå på akkord med kvalitet og udseendet,
hævder forskerne. De konkluderer, at resultaterne indi-
kerer, at metoden er i stand til at reducere E. coli i pak-
ket spinat. Man mangler dog endnu at forske i, hvordan
man kan minimere kvalitetsændringer efter behandlin-
gen yderligere, skriver Fruit & Veg.
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Champignon 
fyldt med D-vitamin
Mange danskere lider af mangel på D-
vitamin, hvilket giver øget risiko for
kræft og sukker syge. Nu skal champig-
noner gøres fulde af D-vitamin og af-
hjælpe manglen. 
Kosten er den eneste kilde til det vigti-
ge vitamin om vinteren, men valgmu-
lighederne er få, hvis man ønsker at
lægge D-vitaminrige fødevarer i ind-
købskurven. Det skal et dansk forsk-
nings projekt nu søge at rode bod på.
Målet er at lære mere om champignons
evne til at danne D-vitamin ved hjælp
af solens lys. Champignoner omdanner
stoffet ergosterol, der findes i store
mængder i alle svampe, til D-vitamin,
når de belyses med UV-B lys. Det har
vist sig, at den dannede D-vitamin er stabil i flere dage på køle-
lager og kun nedbrydes lidt ved tilberedning. 
Det er Egehøj Champignon, Institut for Havebrugsproduktion,
Årslev og Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universi-
tet, som via et projekt skal søge at fremstille champignon med
et naturligt højt indhold af D-vitamin. De vil i modsætning til
andre, som belyser champignonerne på pakkebåndet med UV-B
lys, prøve at integrere belysningen under selve dyrkningen. Må-
let er at kunne levere friske champignon med et naturligt højt
indhold af D-vitamin, skriver Jyllands-Posten.

Kun ringe lyst til at udvide 
frilandsproduktionen
De hollandske frilandsgrønsagsbedrifter synes ifølge en under-
søgelse ikke at være villige til at udvide produktionen. I henhold
til  Agridirect vil kun 14,6 procent af bedriftslederne udvide de-
res grønsagsareal. 
Undersøgelsen blev gennemført i perioden november 2008 til
januar 2009. I 2007 havde 20 procent af de adspurgte planer
om produktionsudvidelse. Producenter synes at være usikre på
fremtiden. Tendensen ses også på bedrifter med arealer over 10
hektar. Således ville kun 19 procent af de adspurgte udvide,
mens det tilsvarende tal i 2007 var 25 procent. Villigheden til at
investere ligger forholdsvis stabil over årene. P.t. ligger hovedin-
teressen på lager og traktorer og mindre på sprøjter, skriver
ZMP.

Havets grønsager
Tang er blevet en populær spise i Danmark, og den 3.
april udkom en ny bog med titlen ”Tang – Grønsager fra
havet” skrevet af dr. scient og professor i biofysik Ole G.
Mouritsen. Bogen beskriver brugen af tang som fødeva-
re gennem tiden og indeholder opskrifter til retter med
tang. 
Engang var tang på middagsbordet sjældent, eksotisk
og fremmedartet, men i de senere år er tang i flere va-
rianter blevet mere og mere udbredt på tallerkenerne
herhjemme. Det skyldes blandt andet opblomstringen
af sushirestauranter, hvor importeret tang ofte bliver
brugt som direkte ingrediens eller serveret som en lille
sprød salat vendt i sesamolie. 
Interessen for havets grønsager har nu spredt sig til ik-
ke asiatiske spisesteder, og flere af de moderne kokke er
begyndt at eksperimentere med smag, farveindtryk og
tekstur som en del af genopdagelsen af det nordiske
køkken. 
Tang har traditionelt ikke været en særlig stor del af
madkulturen i den vestlige verden, mens den i mange
asiatiske lande udgør op til 10 procent af ernæringen.
Ole G. Mouritsen mener da også, at tang i fremtiden vil
udgøre en større og større del af vores kost. 
Nogle af tangtyperne har været spist af mennesker
gennem tusinder af år, ikke mindst i Japan, Korea, Kina
og Polynesien. Rundt om i verden bliver tang både
høstet vild og dyrket i store mængder i havet. Langt de
fleste arter er spiselige, men er ikke lige velegnede, en-
ten fordi de er for seje eller simpelthen ikke smager
godt. Nogle få arter kan spises rå, hvis de helt friske og
høstet i områder med rent vand, men de fleste kræver
en forarbejdning inden. Tang kan spises kogt, bagt, ri-
stet, pureret, tørret, granuleret eller friturestegt.     
Tang har et højt indhold af mineraler, proteiner, spor -
stoffer, fibre og umættede fedtstoffer. De kan indehol-
de tungmetaller, og enkelte arter indeholder også me-
get jod - så meget, at det er giftigt. 
I Danmark er der indtil videre ikke lavet nogen sund-
heds- og ernæringsmæssige vurderinger af den tang,
der vokser herhjemme. DTU Fødevareinstituttet anbe-
faler, at man ikke selv plukker den til madlavning, skri-
ver Politiken.

Geert Lodberg Erik Pedersen Karl Dyhre Bendt Pyndt
Tlf 40 14 07 22 Tlf 40 37 02 10 Tlf 40 75 48 55 Tlf 20 15 98 30

Weibull Danmark A/S · Tonsbakken 10 · 2740 Skovlunde
Tlf. 44 92 75 00 · geert.lodberg@weibullshorto.dk

Det største sortiment til dansk gartneri
• Frø

• Stikløg

• Læggekartofler

• Jordbærplanter

• Hindbærplanter

• Brombærplanter

• Blomstersmåplanter

• Fiberdug

• Climatec Folie

• Insektnet

• Sphagnum 

• Hiwer 

• Tilbehør til din produktion



Bekendtgørelsen vedrørende
fyldning og vask af sprøjter har
været ventet længe. Der er ble-
vet skrevet meget om, hvilken
betydning bekendtgørelsen vil
få, ligesom mange investeringer
i udstyr og vaskepladser har la-
det vente på sig. 
Nu er den endelig kommet.

TEKST OG FOTO: NIELS ENGGAARD KLAUSEN

AGROTECH

Miljøminister Troels Lund Poulsen har un-
derskrevet bekendtgørelsen, og den blev
bekendtgjort den 8. april 2009. I denne ar-
tikel vil de vigtigste regler blive beskrevet. 

Bekendtgørelsen gælder nu
Bekendtgørelsen er allerede trådt i kraft,
og flere ændringer er derved allerede gæl-
dende. Der er dog et års frist til indkøb af
det meste af udstyret. De krav, som allere-
de gælder i dag, vil dog være meget nem-
mere at opfylde med det nye udstyr på
sprøjten.

Hvor må sprøjten fyldes og vaskes?
Påfyldning af plantebeskyttelsesmidler og
vask af sprøjten må nu kun ske på en va-
skeplads med opsamling af vaskevand eller

ude på det areal, hvor der skal sprøjtes.
Det er altså ikke tilladt at fylde kemikalier
i sprøjten eller vaske den på hverken gård-
pladsen eller et græsareal ved siden af
plantagen. Fyldes eller vaskes der i planta-
gen, gælder følgende afstandskrav: 300
meter til almen og ikke-almen vandforsy-
ning til drikkevandsformål, 50 meter til
overfladevand (vandløb, søer og kystvand)
samt § 3-naturbeskyttelsesområder. Fyl-
des eller vaskes der i plantagen, skal der
vælges et nyt sted hver gang gennem
vækstsæsonen. 

Hvilket udstyr kræves der?
Det udstyr, der kræves til alle mark- og
tågesprøjter, er:
- Præparatfyldeudstyr eller udstyr til direk-
te injektion.

- Skyllevandstank med kapacitet til at kun-
ne fortynde restsprøjtevæsken 50 gange.

- Spuledyser.
Der skal også være udstyr på virksomhe-
den, som gør det muligt at foretage ud-
vendig rengøring af sprøjten.
Vandinstallationer, der benyttes til påfyld-
ning og vask af sprøjten, skal være forsy-

net med kontraventil og vandur eller lig-
nende, der forhindrer overløb ved opfyld-
ning af tanken.

Hvad betyder det i praksis?
Formålet med bekendtgørelsen er at und-
gå punktforurening ved fyldning og vask.
Derfor gælder det om - ved omtanke - at
forhindre mulige situationer, hvor forure-
ningen kan opstå. Derfor er stederne, hvor
fyldning og vask foregår, særlig vigtige, da
spild enten opsamles (vaskeplads) eller
omsættes i jorden (plantagen). 
Påfyldning af kemikalier skal ske på en sik-
ker måde, sådan at risikoen for spild be -
grænses. Arbejdsstillingen skal derfor være
god og stabil, kemikalierne skal kunne
påfyldes sikkert, og emballagen skal kunne
skylles rene, når de er tomme. På mindre
tågesprøjter vil kemikaliefyldeudstyret
kunne bestå af tankens eget påfyldnings-
hul samt en separat spuledyse til skylning
af tom emballage. 

Fyldeudstyr
Præparatfyldeudstyr behøver ikke være
monteret på sprøjten, derimod kan der
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Sprøjten skal fyldes, tømmes
og vaskes efter nye regler

FAKTA

Kort og godt 
om bekendtgørelsen
Gælder nu:

- Fyldning og vask kun på vaskeplads
eller i plantagen.

- Kontraventil og vandur eller lig-
nende på tapsteder.

- Restsprøjtevæsken fortyndes og
udsprøjtes før vask.

Gælder fra 8. april 2010:

- Kemikaliefyldeudstyr.
- Skyllevandstank.
- Spuledyse.
- Udstyr til udvendig rengøring.

Bekendtgørelsen har nummer 268 af
4. april 2009.

SPULEDYSE - Med denne spuledyse kan tom emballage skylles direkte ned i tanken. Vandet
skal selvfølgelig komme fra skylletanken med rent vand. Sådan en løsning kræver, at man
kan stå sikkert og stabilt, mens man håndterer kemikalierne.



etableres et fyldeudstyr, som kan bruges
af flere sprøjter, enten som en fast instal-
lation ved en vaskeplads eller som en mo-
bil enhed, der kan tages med i plantagen.
Derfra kan vand og kemikalier suges eller
pumpes ind i tanken. 

Skylletank
Når sprøjten skal rengøres indvendigt,
gælder det allerede nu, at restsprøjte-
væsken skal fortyndes og udsprøjtes på
det sprøjtede areal efter sprøjtning. Uden
en skylletank med rent vand på sprøjten
vil det ofte betyde, at der skal køres hjem
og fyldes vand i tanken, måske flere gan-
ge, for at fortynde 50 gange, det vil sige til
to procent af oprindelig koncentration i
sprøjtevæsken. Derfor vil der være god lo-

gik i allerede nu at investere i skyllevand-
stank og spuledyse. Der kan imidlertid
købes skylleudstyr, hvor både skylletank,
spuledyse og lanse er inkluderet. Disse
sæt til eftermontering er meget anvende-
lige.
Fortynding af restsprøjtevæsken sker hur-
tigt og ved enkel betjening. AgroTech har
netop lavet en FarmTest, hvor sådan ud-
styr blev testet. Læs hele FarmTesten på
www.farmtest.dk.
Ved at fortynde og udsprøjte restsprøjte-
væsken i plantagen, og gerne spule ydersi-
den af tanken, sikrer man også et bedre ar-
bejdsmiljø. Undersøgelser viser, at mellem
0,4 og 0,8 procent af den udbragte mæng-
de pesticid afsættes på ydersiden af en
tågesprøjte. l
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Få tjekket om sprøjten 
opfylder de nye krav
Sprøjter er ikke altid indstillet optimalt. Det har vi
gennem årene erfaret både i forbindelse med de-
monstrationer af sprøjteteknikker samt ved besøg
hos landmænd, gartnere og frugtavlere. Ofte skal
der kun små justeringer til at forbedre afsætningen
af sprøjtevæsken og begrænse afdriften. 
Den nye bekendtgørelse vedrørende fyldning og
 vask af sprøjter stiller krav til udstyr og steder, hvor
sprøjten må fyldes og vaskes.

Hjælp fra en konsulent
GartneriRådgivningen tilbyder i samarbejde med tre
sprøjteeksperter hjælp til at optimere indstillingen
af sprøjter.
Ydelsen foretages af en af konsulenterne:
Niels Enggaard Klausen, AgroTech, Århus.
Hans Thostrup, Byggeri og Teknik, Viborg.
Per Gummer Andersen, Betterspraying, Greve.

Tilbuddet
Konsulenten vil hjælpe med at kalibrere sprøjten,
tjekke dyser, diskutere dysevalg og indstille sprøjten
til én eller flere kulturer. I år kigges sprøjten også ef-
ter med henblik på at opfylde kravene i den nye be-
kendtgørelse. Betingelsen for at modtage denne
rådgivning er, at sprøjten er driftsklar og rengjort.
Tilbuddet gælder for alle sprøjtetyper herunder
tågesprøjter til frugtavl og marksprøjter eller ræk-
kesprøjter til grønsager. Flere avlere kan slå sig sam-
men, de skal blot betale en merpris svarende til det
ekstra tidsforbrug til at indstille flere sprøjter.

Pris
Indstilling af sprøjter i dagtimerne vil typisk vare tre
timer og koster 3.500 kroner.
Indstilling af sprøjten om aftenen og med ultravio-
let lys koster 4.500 kroner. Priserne er eksklusiv
moms og kørsel.
Konsulenterne kan bestilles ved GartneriRådgivnin-
gen, Anne Lise Mikkelsen, telefon 87 40 66 32.

TEKST: MICHAEL NIELSEN, GRØN PLANTEBESKYTTELSE

Nye off-label godkendelser af Boxer EC til løg og porrer samt Goltix SC
700, Goliath og ND Metamitron 700 til jordbær.

Boxer EC 
I bundteløg (løg med top), skalotteløg og tørre løg, inklusive rød løg, kan
Boxer EC anvendes forår eller efterår før fremspiring eller efter fremspi-
ring/sæt ning. Behandling efter fremspiring/sætning skal ske i perioden,
fra løgenes første løv blad er mindst tre centimeter langt, og indtil tredje
blad er udviklet. Behandlingen må ikke udføres senere end 60 dage før
høst. Der må maksimalt anvendes 4 liter Boxer EC per hektar per sæson.
I porrer kan Boxer EC anvendes før fremspiring eller efter fremspiring/
plant ning.
Behandling efter fremspiring skal ske i perioden fra porrernes første løv -
blad er mindst tre centimeter langt, og til tredje blad er udviklet. Be-
handling efter plantning må tidligst udføres syv dage efter plantningen.
Behandlingen må ikke udføres senere end 80 dage før høst.
Der må maksimalt anvendes 4 liter Boxer EC per hektar per sæson.

Goltix, Goliath og Metamitron 
I jordbær er Goltix SC 700, Goliath og ND Metamitron 700 godkendt til
anvendelse om foråret i etableringsåret (der må ikke høstes bær). Der må
foretages én-to behandlinger med 0,5-1,0 liter middel per hektar. Første
behandling lige efter plantning på småt ukrudt. Anden behandling 10-14
dage senere.
Der var også søgt om anvendelse i etablerede jordbærmarker efter høst
i august-november. Denne anvendelse kunne desværre ikke godkendes,
da der i forbindelse med den regelrette god kendelse af metamitron-hol-
dige produkter ikke er foretaget en vurdering af udvaskningen af me ta -
mitron og metamitron-metabolitter ved anvendelse om efteråret.

Nyt fra
Grøn Plantebeskyttelse

Flere oplysninger om plantebeskyttelse fås hos specialkonsulent
Michael Nielsen, telefon 87 40 53 90 eller mail mcn@landscentret.dk.

FAKTA

FORTYNDING AF RESTEN - Mens tanken
skylles indvendigt, fortyndes restsprøjte-
væsken gradvist. I en FarmTest tog procedu-
ren under seks minutter og fortyndede fra
100 procent ned til under én procent.
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Jordbrugserhvervene behøver 
en erfaren stemme i EU

Bendt Bendtsen 
Kandidat til EU-Parlamentet.
Tidligere erhvervsminister 
med fokus på gartnerisektoren.

� Vi sikrer, at 
jordbrugserhvervene 
bliver hørt i EU. �

Bent Claudi Lassen
Kandidat til EU-Parlamentet.

Tidligere formand for Landbrugs-
raadets Forskningsudvalg.

Kaj Jørgensen                      
Formand                              
Dansk Gartneri

Mogens Christensen
Næstformand
Dansk Gartneri

Vi anbefaler EU-kandidater med indsigt i jordbrugserhvervenes udfordringer

        Stem 

personligt
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F R A  AV L E R  T I L  AV L E R

Solbærhøstere sælges:
1 stk. selvkørende 4 wd, mrk. Berrymaster
Pris: kr. 225.000,- excl. moms.

2 stk. bugserede, mrk. Berrymaster
Pris: kr. 75.000,- excl. moms. pr./stk.

Billeder kan sendes via mail, hvis det ønskes.
Maskinerne sælges klargjort til sæson, som beset ab
gård. Afregning evt. efter høst. Evt. i form af bær til vor
fabrik, til markedspris.

Barnehøjgård
v/ Jørgen Ferdinand, Agermosevej 1, 5600 Fåborg, 
Tlf. nr.: 62 61 23 35 - 20 47 19 66

Økologisk Fødevarerådgivning
inviterer til temadag.

Fremtidens økologiske
frugt og bær
- hvad kan sælges, hvor og hvordan?

En dag om afsætningsmuligheder, gastronomi-
ske tendenser, forædling og markedsføring af
økologisk frugt og bær. Indlæg afholdes af bl.a.
Irma, Dansk Kernefrugt, Aarstiderne og
Økologisk Fødevarerådgivning.

Programmet for dagen kan ses på
www.fodevareradgivningen.dk

Tid og sted: Onsdag 10. juni kl. 09.00-15.30.
hos Gartnerirådgivningen
Hvidkærvej 9, 5250 Odense SV
Der serveres frokost undervejs.

Tilmelding: Deltagelse er gratis, men tilmelding
skal foretages senest 3. juni til:
Katrine Hensberg
Økologisk Landsforening på
kh@okologi.dk 

Slut med priser og markedsnyt
Frugt & Grønt har gennem mange år skrevet om markedssituati-
onen rundt om i verden. Nogle af informationerne kom fra det ty-
ske firma ZMP - Zentrale Markt- und Preisberichtstelle - der var
en del af de tyske afsætningsfonde og modtog statsstøtte. Men
denne støtte er nu kendt forfatningsstridig af tysk domstol. Der-
for er alle aktiviteter i ZMP indstillet, og Frugt & Grønt har ikke
længere mulighed for at viderebringe priserne fra det tyske mar-
ked. Redaktionen vil naturligvis følge markedssituationen rundt
om i verden via andre kilder.            

STIG F. NIELSEN

Salat har en tendes til at blive noget, vi
bare spiser, fordi det skal vi. ’Vi kan da
bare lige lave en salat’. Det betyder, at
salaten ofte ikke får den opmærksom-
hed, der skal til, for at vi får en dejlig
smagsoplevelse… Og vi glemmer måske,
at salat virkelig smager godt – og ikke
bare er en pyntegenstand på tallerkenen.
Her er nogle få råd til, hvordan salaten
bliver til dejlig mad:

Frisk, skyllet og tør
Salat skal være frisk. Halvslatten salat
smager bittert og giver en trist fornem-
melse i munden. Væk med de triste bla-
de. Giv så de lækre, sprøde blade bad i
vand, indtil der ikke er sand eller jord til-
bage og slyng din salat – enten i salat-

slynge eller i et viskestykke –  så al skyl-
levandet kommer væk. Vand får salat til
at falde sammen i skålen, og dressingen
hænger ikke ved.

Dressing giver smag
Tænk på, hvad du skal spise til salaten og
lav en dressing med en smag, der passer
til. Skal du have søde rodfrugter, så vil
det passe med en syrlig salatdressing.
Skal du have klassisk, dansk mad med
asier til, så vil det passe med en sur-sød
mormordressing. Du kan sagten forbere-
de din salat længe før måltidet, men
kom aldrig dressingen på før servering.
Det får salaten til at falde sammen og
smide væske. På med dressing – smag på
salaten – juster eventuelt med salt og
peber… og så på bordet.

Dressing, er det ikke en masse fedt?
Der er da intet i vejen for at servere en
salat uden dressing, hvis det er det, du
kan lide. For mange giver dressingen dog
lige det ekstra, som hæver salaten fra en
ligegyldig til en god smagsoplevelse.
Dressing er et vidt begreb, som ikke be-
høver at søle i fedt. Få dråber god olie gi-
ver en salat en helt anden smagsprofil –

ligesom salt og peber også gør en stor
forskel. Du kan også undlade olien og
finde smag i æblemost, eddiker, krydde-
rier, hakkede krydderurter, kapers, nød-
der, sennep, chutney – der er ingen
grænser for, hvad du kan bruge. Bare du
har overvejet, hvad salaten passer til.
Måske er det bare et strejf af olivenolie
og estragon, der skal til for at løfte din
salat fra god til glæde.

Salat Viden om råvarer 
- glæde ved bordet

Frugt & Grønt har de senest
måneder givet læserne ideer til
anvendelse af årstidens frugt og
grønt i køkkenet. Ideerne kommer
fra Frugtformidlingen, der arbejder
for at inspirere alle danskere til at
spise mere frugt og grønt - fordi
det smager godt.

www.frugtformidlingen.dk
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Højere afgifter på de skrappeste sprøjtemidler, en ny ordning
med kvoter og et samlet loft for brugen af kvælstof er blandt de
midler, som ifølge regeringens udspil ’Grøn Vækst’ skal få gartne-
ri og landbrug til at forurene naturen mindre.

Pesticider
I udspillet lægges der op til, at pesticidafgiften bliver forhøjet og
omlagt i forhold til midlernes farlighed. Det vil sige, at jo mere
miljøskadeligt et stof vurderes at være, jo højere bliver afgiften.
Niveauet for afgifterne er ikke lagt endnu. Tanken er, at et even-
tuelt merprovenu vil blive ført tilbage til erhvervet i form af en
sænkning af jordskatterne. Der tales dog om en maksimal tilbag-
eføring – uanset pesticidforbruget.
Behandlingshyppigheden vil blive erstattet af et belastningsom-
fang. Det vil i praksis sige, at man ser på hele det dyrkede areal
og ikke kun det konventionelt dyrkede. Økologiske, udtagne og
ekstensivt dyrkede arealer vil således indgå positivt.
For gartnerierhvervet nævnes specifikt, at miljø- og sundhedsbe-
lastningen fra pesticidanvendelsen i gartneri og frugtavl skal ned-
sættes mest muligt. Der står også i oplægget, at restindholdet af
pesticider i dansk producerede fødevarer skal være mindst
 muligt.
Endelig tales der om obligatorisk indberetning af sprøjtejourna-
len.
Regeringen vil fremsætte lovforslag om den nye pesticidafgift i
efteråret 2009 med en forventet ikrafttræden per 1. januar 2010.

Dansk Gartneri
Dansk Gartneri opfatter det som positivt, at Grøn Vækst tager fat
i omlægningen af pesticidafgiften og vil indføre et pointsystem
for pesticiderne. 
- Det er også positivt, at man vil arbejde for bedre muligheder for
at få godkendt alternative og ikke-kemiske plantebeskyttel-
sesmidler. Vi vil desuden arbejde for, at sagsbehandlingstiden bli-
ver kortere, så vi hurtigere kan få godkendt nye og mindre miljø -

belastende midler, lyder synspunktet fra Dansk Gartneris konsu-
lent Torben Lippert.
Dansk Gartneri pointerer også, at erhvervet allerede er i gang
med arbejdet for at søge at reducere restindholdet af pesticider i
frugt og grønt, og at dette arbejde fortsætter. 
Men Dansk Gartneri ser også nogle bekymrende ting i udspillet: 
- Omkostningerne kan nemlig blive så store for specialkulturer, at
den danske produktion for en række kulturer reduceres og med en
øget import som konsekvens. På den måde bliver miljøbelastnin-
gen bare eksporteret, mens danske forbrugere reelt vil få flere
pesticidrester i frugt og grønt, siger Torben Lippert.

Markvand
Regeringen siger i oplægget, at der er behov for at tildele naturen
en større del af grundvandsressourcerne. Dette vil indebære, at
der i områder med lav vandgennemstrømning i vandløb kan blive
nødvendigt at begrænse eller helt stoppe markvanding i takt
med, at de 10-årige vandindvindingstilladelser udløber. 
Regeringen vil senere tage stilling til, om der skal ydes erstatning
til jordbrug, der mister en indvindingstilladelse. 
- Uden tilstrækkelige tilladelser til vandindvinding er det ikke mu-
ligt at dyrke specialafgrøder. Dansk Gartneri finder det derfor helt
afgørende, at gartneriafgrøderne fortsat prioriteres højt i forbin-
delse med tildeling af indvindingstilladelse, siger konsulent i
Dansk Gartneri Leif Marienlund.

Tør april med sol- og varmerekord
April 2009 blev en rekordvarm måned med en gennem-
snitstemperatur på 9,4°C. Det er hele 3,7°C over normalen
beregnet på perioden 1961-90, og det er den varmeste april
siden de landsdækkende temperaturmålinger startede i
1874. Den tidligere rekord for varmeste april er imidlertid
kun to år gammel, da april 2007 i gennemsnit blev 9,3°C
varm. Den tredje varmeste april er fra 1948 med 8,4°C - en
hel grad under april 2009. Den koldeste april er fra 1888
med 2,5°C.
Månedens højeste temperatur på 23,8°C blev målt på nord-
kysten af Nordsjælland den 30. april. Den laveste tempera-
tur på -2,9°C blev målt natten til den 3. april syd for Køge. 
Antal frostdøgn blev 1,2 dage, hvilket er noget under nor-
malen på 6,6 dage. 

Tør og solrig
Nedbør kom der ikke meget af i april. I gennemsnit ud over
landet faldt der kun 10 millimeter, og det er 76 procent
mindre end normalt. Mest nedbør kom der i Nordjylland
med 17 millimeter, mens Bornholm fik mindst med blot én
millimeter.
April 2009 blev den tredje tørreste april, siden de landsdæk-

kende nedbørmålinger startede i 1874. April 1974 og april
1893 deler førstepladsen med tre millimeter, mens 1996 og
1881 deler andenpladsen med ni millimeter. I 2007 og 1981
kom der 11 millimeter. Rekorden for den vådeste april er fra
1936, hvor der faldt 98 millimeter. 
I Danmark som helhed skinnede solen i hele 272 timer i
april, hvilket er 70 procent over normalen. I gennemsnit gi-
ver det 9,1 soltimer hver eneste dag. Det blev den solrigeste
april, siden de landsdækkende målinger startede i 1920. Den
tidligere solrekord på 262 timer fra april 1974 blev slået
godt og grundigt. Bundrekorden lydende på 84 soltimer er
fra april 1937. I april i år fik København og Nordsjælland
mest sol med 312 timer i gennemsnit. I Midt- og Vestjylland
skinnede solen mindst -  ’kun’ 252 timer.

Grøn Vækst øger omkostningerne

FAKTA

Grøn Vækst-planen er en helhedsplan for natur, miljø og
landbrug, der medfører investeringer på 13,5 milliarder kro-
ner. Arbejdet med Grøn Vækst-udspillet blev påbegyndt i
august 2008, og efter flere udsættelser udkom planen den
30. april 2009.

Landstal for april 2009. Kilde: DMI.

April

Middeltemperatur 9,4ºC (normal 5,7ºC)

Nedbør 10 millimeter (normal 41 mm)

Sol 272 timer (normal 162 timer)
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Kalender juni 2009

8.-10. juni International solbærkonference, Fyn.

9. juni HorTeaM-Expo 2009, Maskinudstilling, Årslev.

10. juni Temadag, fremtidens økologisk frugt og bær.

21.-23. juni Seminar om faste kørespor, Samsø.

30. juni Kålklubben, virksomhedsbesøg og generalforsamling

6. september Fælles Fødevarefestival, Rosenfeldt Gods.

12. september Æblets Dag.

Jeep
Veenhouwer
Postboks 5 . 5471 Søndersø
Telefon 64 89 20 68, Telefax 64 89 30 62
Biltelefon 40 33 90 33
E-mail: jeepdk@post9.tele.dk

Prins Gaffeltruck til blød bund

• 1.000 kg løftkapacitet

• Fås også med løftka-
pacitet på 1.500 kg

• 20 HK motor

• Sideforskydning af tårnet

• Servostyring

• Servobremser

• Lille vendediameter.

• 220 cm løftehøjde.

• 10 vægtklodser á 50 kg.

• Dobbelte traktorhjul foran.

• Priser fra kr. 90.000,00

• Brugte trucks på lager

Postboks 5 . 5471 Søndersø
Telefon 64 89 20 68, Telefax 64 89 30 62
Biltelefon 40 33 90 33
info@jeepplastic.dk

Olden Maskinfabrik ApS
Telefon 9825 4866, Fax 9825 4833
www.olden-maskinfabrik.dk

Rokkedysse, Værløse, Tlf. 20 23 58 96
Lisbeth Toft, rokkedysse@mail.dk

www.haygrove.co.uk

Solbærkonference
Kom og mød dine europæiske kolleger – avlere, industri-
folk, konsulenter og forskere. 
Nu er det absolut sidste chance for at tilmelde sig den
europæiske solbærkonference, der finder sted på Fyn
den 8.-10. juni. 
Se program og tilmelding på www.blackcurrant.dk.

dato Tirsdag den 30. juni 2009 klokken 15.00.
sted Mads Pedersen, Assensvej 217,

5250 Odense SV.

tirsdag Vi besøger Gartneriet Alfred Pedersen og Søn
ApS, hvor de berømte Katrine og Alfreds to -
mater produceres. Vi får en rundtur i det top -
moderne gartneri og hører om historien bag
de berømte tomater.

KÅL

Virksomhedsbesøg

dato Tirsdag den 30. juni 2009 klokken 17.30.
Umiddelbart efter besøg hos Mads Pedersen.

sted Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
(GartneriRådgivningen).

dagsorden Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag skal være formand, Bent
Dam, Birkum Bygade 19, 5220 Odense SØ, i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der en kort op-
summering om aktuelle forhold for kåldyrkning,
og der bydes på en håndmad og lidt til ganen.

tilmelding Af hensyn til bestilling af mad skal vi have din
tilmelding til ovenstående arrangementer
senest tirsdag den 23. juni kl. 12 til Ole Scharf,
tlf. 40 73 19 58 eller ohs@landscentret.dk. 

arrangør Kålklubben Danmark.

Generalforsamling Kålklubben Danmark
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E-mail: admin@bk-pack.dk
www.bk-pack.dk

KV
ALI

TE
TSN

ET

til ethvert formål.......
Kontakt os og
 få et tilbud

Emballagenet
Netsække med og uden snøre
Netsække med banderole
Netsække i ruller                                 
Sygarn
Lukketråd
Etiketter, mærkninger

Jordløse Møllevej 27  DK-5683  Haarby

Tlf.: 64 73 12 59     Fax: 64 73 15 79ApS

MA S K I N E R ,  R E D S K A B E R  M . M .

Telefon 97 16 25 22
Trunderupvej 1 D · 5683 Haarby

Tlf. 64 73 16 20 · Telefax 64 73 16 28
e-mail: fimo@mail.dk · www.fimo.dk

Specialister i hegnsklippere,
hegnssave og rotorfræsere
Odensevej 82 – 5853 Ørbæk – Tlf. 65 33 13 31
Fax 65 98 19 62 – Bil 20 29 30 31
www.elkaer-maskiner.dk – info@elkaer-maskiner.dk

Grey: Cmyk 21-3-0-87 / Green: Cmyk 90-0-100-10

SALG OG Køle- & fryseskabe Stald-, jord- &
SERVICE AF: Frugt- & grøntkøling luftvarme

Modulkøle- & fryserum Ventilations- &
Aircondition affugtningsanlæg
EDB køling Klimaanlæg

Befugtningsanlæg

KØLE- OG
KLIMATEKNIK

FYNS Aut. Kølefirma
DØGN-
SERVICE

Brusbjergvej 2 . Trunderup . 5683 Haarby . Tlf. 64 73 24 77 . www.fkkt.dk

ApS

Døgnvagt Koldt og godt!
www.jensen-koel.dk post@jensen-koel.dk

Autoriseret el- og kølefirma
Herluflillevej 23 - 4160 Herlufmagle

55 50 13 06

S L IDDE LE  T I L  UGER LØSE

Grønthøster, radrenser, halmsnitter, rækkekultivator,
 plantemaskine, græsslåmaskine, grenknuser og skovmaskiner.
FØRES PÅ LAGER – ØVRIGE RESERVEDELE FREMSTILLES EFTER OPGAVE

Tømrervænget 4 · DK.4700 Næstved · Tlf. 5570 0598 · Fax 5570 0793
www.stenstrupmaskinfabrik.dk · E-mail: mail@stenstrupmaskinfabrik.dk

STENSTRUP MASKINFABRIK

T R Æ E R ,  P L A N T E R ,  L Ø G

Solbær og ribs
Statskontrollerede 1- og 2-årige planter sælges.

Plantning med 2-rækket maskine udføres.
Dickows Planteproduktion – Næstved
Kontakt – 2124 6325 / 5544 5325

JORDBÆRPLANTER
FLEVOPLANT-DANMARK
Jens Arne Pedersen

Drejerbakken 9 · DK-5592 Ejby
Tlf. 6446 2299 · Fax 6446 2968 · Biltlf. 40 44 72 99

E-mail: jap-flevo@mail.tele.dk · www.flevoplant.nl

GOOSSENS

PLANT
FLEVO

MAGERHOLM APS
Frugttræer · Støttemateriel til frugttræer
TLF. 62 28 10 94 – FAX 62 28 20 44

www.magerholm.dk

Jordbærplanter
Certificerede planter af bedste kvalitet.
Fast leverandør med sikkerhed for
sundhed og kvalitet.

Svanemosegaard
VAGN FREDERIKSEN · 4000 ROSKILDE · MOBIL 40 15 08 86
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LIPCO
PLANTAGEKULTIVATOR

Med plantagekultivatoren er det nemt at holde ræk-
kerne fri for ukrudt. Det unikke er, at selve fræse ho-
vedet bøjer af, når det rammer en busk eller stam-
me, og svipper tilbage, når det er forbi planten.

JORD-/PARK-/SNE-MASKINER

H.G. ENEMARK A/S
Baldersbækvej  40, 2635 Ishøj
Tlf.  43966677 – Fax 43431677

www.hg-enemark.dk  / e-mail: hge@hg-enemark.dk
HAR DU OPGAVEN – HAR VI MASKINEN

Brevi rækkefræsere
● Ukrudtsbekæmpelse 
i  rækkekulturer

● Kan tilpasses alle 
rækkeafstande

● F. eks. jordbær, 
grøntsager m.m.

● Frihøjde 
op til 78 cm.

● Til traktorer fra 15 - 80 hk.

Schäffer 2027 Compact Pro
● 26 hk
● 1.500 kg løftekraft
● Bredde: 88,5-124 cm
● Højde: 177 cm

Tavlundvej 4-6 · Lind · 7400 Herning · Tlf. +45 9928 2930
Fax +45 9928 2938 · Lager Fax +45 9928 2939 · mail@helmstmt.com
Århus afd.: Tlf. +45 86 109 108 · ah@helmstmt.com

Priser fra

kr. 25.500,
-

+ moms

Pris

kr. 159.800
,-

+ moms

Compact Pro:
● Ekstra arbejdslys bagud
● Cyklon luftfilter
● Hydraulisk redskabsskifte
● Højde: 177 cm
Spar – 6.250,- kr.
Pris - 1.900,- kr.

TYSKLANDS STØRSTE HAGLFORSIKRING PÅ GENSIDIGHED

Et foretagende i AGRORISK  gruppen
Jeres kontaktperson i Danmark: Jan Jager . Mobil: 2167 2197 . Email: kaersbo@get2net.dk

Vereinigte Hagelversicherung VVaG  .  Wilhelmstraße 25 . 35392 Gießen . www.vereinigte-hagel.de

FÅ ET UFORPLIG-TENDE TILBUD

Image-Anzeige_Möhren180x130_2009.indd   1 07.05.2009   09:48:46
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Pometmester
Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Vi søger en dynamisk og udadvendt ledende gartner til Pometet ved Institut for Jordbrug og Økologi.  

Dine arbejdsopgaver er 

Ansøgningsfristen er den 15. juni kl. 12.00.

D E T  B I O V I D E N S K A B E L I G E 

F A K U L T E T

K Ø B E N H AV N S  U N I V E R S I T E T

Din danske totalleverandør af sunde frugttræer og frugtbuske 
i de  bedste sorter og kvaliteter til moderne frugtavl.

Efterår 2009 / Forår 2010
Nye og gamle, sunde og højtydende frugtsorter inden for såvel
industri  frugt som konsumfrugt. 
Vi har også mange sorter specielt velegnet til økologisk produktion.

INDUSTRIFRUGT
Solbær, ribs og stikkelsbær: 
Meget stor produktion af certificerede 
planter og stiklinger ’AA’ og ’CAC’.
Surkirsebær: De nyeste højtydende kloner.

KONSUMFRUGT
Hindbær, sødkirsebær, blommer,
æbler og pærer.

Mangler du inspiration, er du altid 
velkommen til at besøge planteskolen eller ringe.

Fuldt sortiment er oplyst på vores hjemmeside eller i vores katalog.

Indhent uforbindende tilbud.

Planteskolen Vester Skovgård · Annette og Ole Pedersen 
Nordrupvej 101 · DK 4100 Ringsted · Telefon 57 64 03 13  Fax 57 64 01 04  

Mail: mail@vesterskovgaard.dk · www.vesterskovgaard.dk

Planteskolen Vester Skovgård

HLS MASKINER
FRUGT-, BÆR- OG LANDBRUGSMASKINER

Lillemarksvej 6A · 5600 Faaborg · Tlf. 24 60 97 28
www.hlsmaskiner.dk

Schaumann
Tågesprøjter
Mød os på maskinudstillingen i Årslev og få en snak
om de kommende regler inden for tågesprøjter.

Vi besvarer dine spørgsmål så godt vi kan...

Kom og se den nye plukketraktor
som er blevet en stor succes i Danmark.

Mød os på stand 57.Vi står klar medkaffe, øl og vand.



Klima-, køle- og fryseanlæg
Jensen Køleteknik
Herluflillevej 23, Herluflille
DK-4160 Herlufmagle
Telefon +45 55 50 13 06
Telefax +45 55 50 12 20
post@jensen-koel.dk
www.jensen-koel.dk

Klaus Krusaa Køleanlæg A/S
Håndværkervænget 6,
Gundsømagle
4000 Roskilde
Telefon 46 78 83 75
Telefax 46 78 82 40
krusaa-koel@krusaa-koel.dk
www.krusaa-koel.dk

Buus Køleteknik A/S
Elsøvej 217-219, Frøslev
7900 Nykøbing M
Telefon 97 74 40 33
Telefax 97 74 40 37
buus@buus.dk
www.buus.dk

Konsulent-rådgivning
GPL International as
Grønnegyden 105
5270 Odense N
Telefon 66 14 50 70
Telefax 66 14 50 84
gpl@gpl.dk
www.gpl.dk

GartneriRådgivningen
Hvidkærvej 29
5250 Odense S
Telefon +45 87 40 66 30
Telefax +45 65 92 69 17
gartneriraadgivningen@
landscentret.dk
www.gartneriraadgivningen.dk

Borregaard BioPlant  ApS
Århus
Helsingforsgade 27B
8200 Århus N
Telefon 86 78 69 88
Telefax 86 78 69 22
borregaard@bioplant.dk
www.bioplant.dk

Borregaard BioPlant  ApS
København
Hammerholmen 39 K st.
2650 Hvidovre
Telefon 44 44 40 12
Telefax 44 44 40 19

Borregaard BioPlant  ApS
Odense
Telefon 40 34 42 12 

Maskiner til friland
Norcar DK A/S
Ellehammer vej 10,
Postboks 12
9900 Frederikshavn
Telefon 96 21 90 20
Telefax 97 36 61 66
vaza@vaza.dk
www.norcar.com

Elkær Maskiner
Odensevej 82
5853 Ørbæk
Telefon 65 33 13 31
Telefax 65 98 19 62
info@elkaer-maskiner.dk
www.elkaer-maskiner.dk

HLS Maskiner
Lillemarksvej 6 A
5600 Faaborg
Telefon 24 60 97 28
Telefax 62 60 25 18
hlsmaskiner@gmail.com
www.hlsmaskiner.dk

Albjerg’s MaskinTec
Assensvej 286
5771 Stenstrup
Telefon 62 26 24 91
mobil 20 27 84 97
pha@mail.tele.dk
www.traktorsalg.dk

Hardi Skandinavien
Helgeshøj Allé 38
2630 Taastrup
Telefon 43 58 85 00
Telefax 43 58 85 20
skandinavien@
hardi-international.com
www.hardi.dk

Pakkemaskiner
ScanStore A/S
Nyvang 7
DK-5500 Middelfart
Telefon +45 64 41 12 12
Telefax +45 64 41 14 74
mail@scanstore.dk
www.scanstore.dk

PM Pack Service A/S
Sverigesvej 12
8700 Horsens
Telefon 75 60 20 00
Telefax 75 60 16 60
mail@pmpack.dk
www.pmpack.dk

Vandingsanlæg
Orev Vandingssystemer
Vestre Kongevej 7
8260 Viby J.
Telefon 86 10 71 37
Telefax 86 10 71 67
post@orev.dk
www.orev.dk

Dansk Vandingsteknik
Kastholmvej, Osted
4000 Roskilde
Telefon 46 49 77 63
Telefax 46 49 77 64
dvt@adr.dk
www.dvt-dk.dk

Vandingsmaskiner
Agrometer a/s
Fælledvej 10
7200 Grindsted
Telefon 76 72 13 00
Telefax 76 72 13 98
agrometer@agrometer.dk
www.agrometer.dk

Vægte
CBH Vægte ApS
Vonsildvej 207
6000 Kolding
Telefon 75 56 73 10
Telefax 75 56 73 10
info@cbh-vaegte.dk
www.cbh-vaegte.dk

Holstebro Vægtservice I/S
Elkjærvej 114
7500 Holstebro
Telefon +45 97 41 04 58
Telefax +45 97 41 04 26
post@hova.dk
www.hova.dk

Væksthusbelysning
Garta
Lavsenvænget 1
5200 Odense V
Telefon 33 68 50 50
Telefax 33 68 86 05
odeafd@garta.dk
www.garta.dk

Analyser
Garta 
Lavsenvænget 1
5200 Odense V
Telefon 33 68 50 50 
Telefax 33 68 86 05
odeafd@garta.dk
www.garta.dk

Biologisk bekæmpelse
EWH BioProduction ApS
Centervej Syd 4
4733 Tappernøje
Telefon 55 96 00 21
Telefax 55 96 00 31
bio@bioproduction.dk
www.bioproduction.dk

Horticoop Scandinavia A/S
Anelystparken 45A
8361 Tilst
Telefon +45 87 36 99 00
Telefax +45 87 36 99 09
info@horticoop.dk
www.horticoop.dk

Garta
Lavsenvænget 1
5200 Odense V
Telefon 33 68 50 50
Telefax 33 68 86 05
odeafd@garta.dk
www.garta.dk

Emballage
PM Pack Service A/S
Sverigesvej 12
8700 Horsens
Telefon 75 60 20 00
Telefax 75 60 16 60
mail@pmpack.dk
www.pmpack.dk

Garta
Lavsenvænget 1
5200 Odense V
Telefon 33 68 50 50
Telefax 33 68 86 05
odeafd@garta.dk
www.garta.dk

Gartneriartikler
Garta
Lavsenvænget 1
5200 Odense V
Telefon 33 68 50 50
33 68 86 05
odeafd@garta.dk
www.garta.dk

Håndværktøj
Dansk Skovkontor A/S
Kalundborgvej 92
4180 Sorø
Telefon 57 83 01 10
Telefax 57 83 13 10
post@dansk-skovkontor.dk
www.dansk-skovkontor.dk

Service-telefontavlen
– den direkte vej til din virksomhed
Få 2 - betal for 1!

Service-telefontavlen i Frugt & Grønt indeholder de vigtigste
kontaktoplysninger på leverandører og samarbejdspartnere i
gartneribranchen.

Når du bestiller en eller flere visninger på Service-telefontav-
len, bliver du også tilbudt GRATIS visning på vores hjemmesi-
de. Dermed er der mulighed for at blive linket direkte til din
virksomheds hjemmeside via www.gartneriraadgivningen.dk,
som hver måned har over 25.000 besøgende.

Pris 1.000,- kr. + moms pr. år.

Hvis du vil høre mere om vores Service-telefontavle eller be-
stille visning, kan du kontakte: 
Solveig Sjørring på tlf. 87 40 66 07 eller 
mail: sls@landscentret.dk
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Returadresse:
Frugt & Grønt
Hvidkærvej 29
5250 Odense SV

Signum er et bredspektret svampemiddel, der er godkendt 
i en lang række afgrøder med effekt overfor adskillelige 

alvorlige kvalitetsforringende svampe.
Se nærmere om afgrøder og anvendelsestidspunkt 

på hjemmesiden www.agro.basf.dk

Må anvendes i bærfrugt indtil 3 dage før høst.

Bred effekt / Øget produktion 
Større holdbarhed / Forbedret lønsomhed

Læs altid etiketten før brug!

Crop Protection
Klaus Nielsen 40 71 84 32
Jakob Skodborg Jensen 40 16 81 63
Sören Pagh                   + 46 70 58 769 10

www.agro.basf.dk
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