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AFSÆTNING

Den lille, men frygtede pletvingefrugtflue er 
for første gang fundet i Norden. De svenske 
landbrugsmyndigheder – Jordbruksverket 
– har konstateret, at fluen med det latinske 
navn Drosophila suzukii findes i Skåne. Fluen 
angriber frugten før høst og forårsager be-
tydelige udbyttetab, skriver Jordbruksverket 
den 24. september.

Skaden ses efter høst
Fluen laver små huller, hvor den lægger æg. 
Derfor bliver frugten fyldt med larver eller 
pupper, som er fire millimeter lange. Avleren 
når ofte ikke at opdage skaden, før efter høst.
Det er Växtskyddscentralen i Alnarp, der 
fandt pletvingefrugtfluen i opsatte fælder.
- Vi satte fælder op i det sydlige Sverige i lø-
bet af sommeren, og i slutningen af august 

fangede vi nogle mistænkelige insekter. De 
blev sendt til entomologer, som er specia-
liseret i fluer, fortæller Sanja Manduric fra 
planteværnscentret i Alnarp. Et par dage 
senere fik de bekræftet, at der var tale om 
pletvingefrugtfluen.

Også ude i Europa
Ude i Europa er pletvingefrugtfluen et sti-
gende problem, ikke mindst i Schweiz, hvor 
fluen i år blev fundet tidligt i sødkirsebær af 
sorten Burlat. Senere på sæsonen blev fluen 
også et stort problem i sorten Regina, hvor 
op til 60 procent af høsten måtte destrueres, 
skriver fagbladet EFM. 
Den milde vinter og varmen i juni menes 
at være årsagen til god overvintring og en 
stor opformering i år ifølge forsker Thomas 

Schwizer fra Breitenhof Stonefruit Centre i 
Wintersingen nær Basel. Når det er over 25 
grader, tager det kun fire dage, før en ny ge-
neration er på vingerne, efter æggene er lagt.

Pletvingefrugtfluen fundet i Skåne

PLETVINGEFRUGTFLUE - Drosophila suzukii 
har gulbrun krop og røde øjne. Hannerne har 
en mørk plet på hver vinge. 
Foto: Sanja Manduric, Jordbruksverket.

Øko og konventionel
Berrifine handler med både økologiske og kon-
ventionelle råvarer, fordelingen ligger på cirka 
60 procent økologi og 40 procent konventionel.
- Jeg tror, vi er blandt de største på økologi i 
Europa, og vi mærker stigende efterspørgsel. 
Problemet er at skaffe varerne. Der er slet ikke 
økovarer nok, heller ikke danske øko-solbær. 
Derfor importerer vi en del økologiske solbær 
fra især Polen og Tyskland, pointerede Jørgen 
Stølsgaard, der også har fokus på sporbarhed, 
når Berrifine handler produkter
- Alle leverandører er forpligtiget til at følge 
mindst ét kvalitetssikringssystem. Det kan for 
eksempel være HACCP, GMP, ISO 9001 eller GAP, 
forklarer Jørgen Stølsgaard og pointerer, at alle 
led i forsyningskæden er certificeret af lokale 
agenturer, som er anerkendt af Fødevaresty-
relsen. Desuden bliver der krævet analysecerti-
fikat af alle økologiske varer fra primærprodu-
center.
- Det er sjældent, at vi oplever problemer med 
fund af pesticidrester. Hvis analyseresultaterne 
af øko-varerne ikke stemmer overens med EUs 
normer, bliver leverandøren afregnet til kon-
ventionelle priser.

Forskellige markeder
Jørgen Stølsgaard besøger ofte både kunder 
og leverandører i Europa, Nord- og Sydamerika 
samt Asien. Det giver indblik i, hvor forskelligt 
værdierne er på forskellige kontinenter.
- I Kina har ’storytelling’ meget stor værdi, og 
derfor har Danmarks H. C. Andersen en kolossal 
betydning for handlen med danske varer i Kina.
- I Europa hjælper det kun lidt at sætte det dan-
ske flag på emballagen. Europæere er meget 
fokuseret på pris. 

Økobærrenes fremtid
De lave afregningspriser på bær de seneste år 
har kostet dansk bærindustri og frugtavl mil-
lioner af kroner. Stølsgaard håber, at det i frem-
tiden også kan betale sig at producere frugt 
og bær i Danmark. Men hvordan kommer vi 
på banen igen, spurgte Jørgen Stølsgaard øko- 
erfagruppen og svarede selv på spørgsmålet:
- En mulighed er, at I selv profilerer jeres produk-
ter over for forbrugerne. Nogle af jer kan gå 
sammen om at dyrke en eller flere speciali-
teter og sælge produkterne i gårdbutikker og 

lignende steder. Men på den store bane er det 
vigtigt, at industri og frugtavlere samarbejder 
med henblik på at danne sig et præcist indtryk 
af udbud og efterspørgsel, fastslog Stølsgaard.
Berrifine indgår ikke flerårs kontrakter hverken 
på økologiske eller konventionelle bær. 
- Vi køber ind fra sæson til sæson, blandt andet 
fordi vi ikke selv kan få flerårs kontrakter med 
vore kunder, fastslog Jørgen Stølsgaard og un-
derstregede, at alle avlere, der handler med Ber-
rifine, får en fair behandling og en afreg ningspris, 
der er afstemt med kvaliteten på råvaren. n

Tjen penge på selv at sælge øko-bær
- Når der er overproduktion af en vare, er det kun prisen, der tæller. 
Det er en bedre forretning at dyrke varer, der er i underproduk-
tion, påpegede Ole Pedersen, Planteskolen Vester Skovgaard, der 
også deltog i mødet med de økologiske bæravlere hos Berrifine.
- Forbrugerne higer efter danske frugt- og bærprodukter, og det 
skal I udnytte. I disse år er der god mulighed for at profilere sine 
egne produkter direkte over for forbrugeren. Det er der mere 
økonomi – og også arbejde – i end at sælge varerne på de sto-
re markeder, sagde Ole Pedersen og opfordrede de økologiske 
bæravlere til at gå sammen. 

I skal selv være med til at sælge
- Vi skal tilbage til kooperativet, hvor avlere går sammen om små 
produkter og selv træder ind som sælgere. Det gælder uanset om 
det er til konsum eller industri, foreslog Ole Pedersen og frem-
hævede stikkelsbær – både grønne og røde – rabarber, ribs med 
lange klaser dyrket i tunnel, solstik, hyldebær, taybær og kornel 
som økologiske kulturer med fremtid i.
Også Berrifine efterlyser økologiske røde og grønne stikkelsbær 
til industri. Det samme gælder solbær til IQF, hvis man kan finde 
nogle store, søde og mildtsmagende solbær til løsfrost. 


