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Frugtplantager er ”venlige” systemer for
nyttedyr og bestøvere
Frugtplantager giver enestående
muligheder for
• At understøtte ”jeres egne
bestande” af nyttedyr og
bestøvere
• At følge med i, ”hvordan det går”
• Værktøj til at følge nyttedyrene
• Værktøj til at følge fødeudbuddet for bierne

• At lave målrettede tiltag

Fokus i selve plantagen
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Det vigtige forår

3

Enlig bi

De fleste enlige bier er tidligt ude
Tidlige nyttedyr er mest effektive:
Én død rød æblebladlus betyder mange færre
senere

Rød
æblebladlus
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Fælles krav for bestøvere og nyttedyr:
1. blomster hele sæsonen (pollen, nektar)
Fx voksne guldøjer, snyltehvepse,
svirrefluer, rovbiller, edderkopper (pollen i
spindet)

2. uforstyrret jord

Alternative
byttedyr
og værter

Særlige krav for nyttedyr:
3. alternative byttedyr i
perioder uden skadedyr på
frugttræerne
Fx løbebiller, rovbiller, svirrefluelarver,
snyltehvepselarver, rovtæger.
Dvs nyttedyr bruger også hegn,
fodposer og blomsterstriber
når der ikke er blomster.

Uforstyrrede
steder til
reder og
overvintring

Pollen
og
nektar
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Kunsten at overleve:
afstand mellem skiftende fødekilder, reder og ly
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Rovmider og
snyltehvepse
flytter sig kun
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Rovtæger,
mariehøns,
edderkopper,
guldøjer , og
enlige bier
har større
mobilitet
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Tiltag skal målrettes og bidrage med
det, der mangler
Hvad mangler?
Værktøj til registrering af blomsterressourcer i og omkring
plantagen - low-tech
3 sæsoner:
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Blomsterstriber som supplement
Blomsterstriber erstatter en rk æbler

Blomsterstriber mellem
rækkerne

PROTECFRUIT
8-10 plantager i DK

EcoOrchard
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Hvad kan blomsterstriber bidrage med?
Andel blomsterstande/langskud med
nyttedyr (%)

Forekomst af nyttedyr i æbleplantager 2016
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Forekomst af nyttedyr i æbleplantager 2017
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Blomsterstriber i 5 plantager
etableret Forår 2015
Protecfruit
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Blomsterstriber skal ses sammen med resten af plantagen:
bund, hegn osv.
Plantage A - forår
Vandhul
Plantagehegn
Plantagebund

Vejkant
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Blomsterstriber og andre tiltag skal tænkes sammen med
resten af plantagen: bund, hegn osv.
Plantage A - sommer
Plantagehegn

Vandhul
Plantagebund
Vejkant

Blomsterstribe 1
+ 5 blomstrende arter

Sensommer: samme billede plus blomsterstribe 2: 7 blomstrende arter
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Plantage A – nyttedyr og enlige bier
2016

A

133 enlige
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9 arter, alle
jordboende
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Enlige bier fanget i 4 fælder i træerne i
æblernes blomstring 2016

Plantage A fjern
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60 enlige bier
6 arter, alle
jordboende

Plantage A fjern

Andel skud med nyttedyr tæt på/fjernt fra blomsterstribe
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Følg bestanden af nyttedyr – hvor er de, hvornår?
5 metoder:
1. Visuel opgørelse
Fx. Rød æblebladlus og prædatorer

3.
Bankeprøver
Fx. Mariehøns,
ørentviste

4. Opgørelse af skade

Fig 1. Beating tray
!
2. Prædationskort med æg
Viser det toale bekæmpelsespotentiale
mod bladlus eller æg

5.
Bølgepaprulle
(ørentviste)

The research question
their simplicity and the
in order to guarantee t
use, so that the raw
management decisions

Conclusion? procedure t

Følg bestanden af nyttedyr – hvor er de, hvornår?

http://ebionetwork.julius-kuehn.de/
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Forbedringer skal tage udgangspunkt i det,
der mangler
Nektar og pollen i foråret er kritisk
• Plant ”hvide hegn” – flere arter (slåen, tjørn,
kirsebær) giver lang blomstring (Engelske
undersøgelser siger min 25 m for en plantage på 3 ha)

• Plant pil: de fleste af de almindelige arter vilde bier
bruger pil, flere arter kan give lang
blomstringsperiode
• Differentieret slåning af bunden – tilpasses
blomsterne i bunden

Hele sæsonen kan der suppleres med
flerårige blomsterstriber
• Svært at lykkes med tidligt blomstrende striber?
• God succes med striber sommer og sensommer
Bar jord til redesteder: ingen erfaring med kunstige
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Konklusioner
• Enlige bier og mange nyttedyr
er knyttet til selve plantagen
• Det handler om både
føderesourcer og rede/
overvintringssteder
• Frugtplantager er forskellige, så
ingen ”one size fits all”
• Skaf et overblik over, ”hvad der
mangler” af både nyttedyr og
ressourcer for bierne
• Tiltag skal vælges efter hvad
der mangler, og hvornår
• Det er svært at gøre alle
tilfreds, men man kan
forsøge…..
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