Så vær opmærksom på, hvem du handler med, og hvilke krav de stiller, før du
behandler kulturen. Der er rigtig mange
alternativer, hvis det kun er imidacloprid, der er på listen, men listerne bliver
længere og længere, pointerede Anne
Krogh Larsen.
Styr på ledetal og pH
Rettidig omhu er alfa og omega, når det
drejer sig om styring af ledetal og pH i
voksemediet.
- Voksemediet skal fra starten have et
pH, der svarer til kulturens krav. Men
klimaet og dermed planternes optagelse
af næring – især af kalium - ændrer sig
rigtig meget i løbet af sæsonen, og
dermed ændrer ledetallet i voksemediet
sig, og det kan påvirke pH, forklarede
Inge Ulsted Sørensen og opfordrede til
ugentlige målinger af ledetal og pH.
- Selv om I har travlt, og arbejdskraften
er dyr, så husk de ugentlige målinger. Og
husk at bruge dem til at regulere med og
ikke bare til at sige hov, pH er på vej op.
Det er, når man ikke reagerer nok på de
tegn, man får undervejs i kulturen, det
går galt, understregede hun og påpe-
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Inge Ulsted Sørensen huskede deltagerne på, at ugentlige målinger af ledetal og
pH øger sikkerheden for succes med kulturen.
gede, at ammoniumprocenten er nøglen
til at løse problemer med for højt pH. En
lille stigning i ammonium procenten giver

en langsom pH sænkning, mens vanding
med svovlsur ammoniak og svovlsur kali
kan udvirke et hurtigt fald i pH. n
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Nematoder mod
pletvingefrugtfluen
Pletvingefrugtfluen er på få år blevet et
stort problem i mange forskellige
frugtarter i flere europæiske lande.
Ønsket er at finde naturlige fjender til
bekæmpelsen af fluen
I 2014 blev der i Holland lavet forsøg i
praksis med nematoder til bekæmpelse
af pletvingefrugtfluen. De første resultater herfra viser, at nematoder kan parasitere på pupper og fuldvoksne fluer i
nedfalden frugt og i frugt, der endnu ikke
er høstet. Forsøgene er lavet af Biocontrole Onderzoek en Advis og fortsætter i
2015, skriver Fruitteelt.
Antallet af fluer stiger hastigt
Antallet af den skadelige pletvingefrugtflue er nærmest eksploderet de seneste

to år. I Holland viser fangster i fælder sat
op i skovbryn, at der i 2014 var ti gange
så mange fluer som i 2013 og 100
gange så mange som i 2012.
I 2014 blev pletvingefrugtfluen for første gang fundet i Årslev og i Skåne.
Også konstateret i belgiske pærer
I erhvervsplantager er der især set angreb i kirsebær, blommer, ribs, jordbær og
druer. I efteråret 2014 blev fluen også
registreret på uhøstede, modne pærer i
Belgien, hvor pæreavlerne blev rådet til
at plukke pærerne og destruere dem.
Derudover findes fluerne i stigende grad
på vilde bær i naturen. Naturfolk frygter,
at der kan blive mangel på vilde bær til
naturens fugle, hvis pletvingefrugtfluen
fortsætter sin fremmarch.
Der er presserende behov for naturlig
kontrol, skriver hollandske natuurbericht.
nl. n

Pletvingefrugtfluen

Gartner Tidende 2 / 2015

49

