
Projektet forsøger at  
svare på følgende 
spørgsmål: 

1.  Hvilken effekt har overdækning på 
sygdomsangreb, mikroklima, udbytte 
og kvalitet?

2.  Hvilken effekt har strategisk sprøjtning 
med kaliumbikarbonat på forekom-
sten af skurv? Hvilken betydning har 
overdækning med regntag i økologisk 
pæreproduktion?

3.  Hvordan anvendes sprinklere i træræk-
ken bedst muligt til strategisk vand-
ing af ascosporer med henblik på at 
forebygge æbleskurv?

4.  Hvilken effekt har etablering af blom-
sterstriber på bekæmpelsen af æble-
bladlus vha. deres naturlige fjender?

5.  Kan forekomsten af råd og dermed 
spild mindskes ved  at behandle efter 
høst med varmt vand og monokromt 
lys?

Baggrund
Udbyttet i økologisk æble- og pæreproduktion er mindre end 
33% af udbyttet i en konventionel produktion pga. mindre 
frugter, svampesygdomme og skadedyr på trods af, at  
“naturlige” pesticider anvendes hyppigt. Med henblik på at 
reducere sprøjtning af disse og øge udbyttet, har regntag 
over trærækken vist gode resultater. Dækning ændrer mikro- 
klimaet og kan påvirke planternes vækst og frugtkvalitet,  
som derfor undersøges. En lovende teknik er sprinklerdyser 
placeret i forskellige højder i trærækken. Herved kan man  
effektivt sprøjte i den begrænsede periode, hvor kalium-
bikarbonat har en virkning og opnå god effekt med færre 
sprøjtninger end med svovl.

Formål
Projektet undersøger effekten af regntage, sprøjtning med 
naturlige fungicider og strategisk vanding af ascosporer for at 
forebygge skurv. Desuden undersøges det, hvordan æble-
bladlus og pæregalmyglarver kan bekæmpes ved at etablere 
blomsterstriber, der kan fungere som habitat for naturlige 
fjender af disse skadedyr. Der undersøges også forskellige 
efterbehandlinger med det formål at mindske råd og spild.

Hvad er det nye?
Projektets nytænkning er en multifacetteret tilgang, hvor  
nye teknologier og metoder integreres i produktionen af  
økologiske æbler og pærer med det formål at overvinde  
de kritiske barrierer for at opnå en økonomisk rentabel,  
økologisk produktion.

PROTECFRUIT    
–  beskyttet produktion af 

økologiske æbler og pærer
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PROTECFRUIT

 PROTECFRUIT  er en del af Organic RDD 2 programmet, som koordineres af ICROFS (Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer). Projektet  har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, (GUDP) under Fødevareministeriet.  
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