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Program 

08.30- 09.00 Fika 

09.00- 09.30 Marlmad- apple, paron, plommon 
- Roland Nilsson, Hebes 

09.30-10.00 Appelsortforsok-Hilde Nybom, SLU 

10.00-10.30 Ny strategi mot lagringssjukdomar 
- Marie Olsson, SLU 

10.30-11.00 Lagringspotential for svensk :frulct 
- Ibrahim Tahir, SLU 

11.00-11.30 Integrerat vaxtskydd i appelodling 
- Marco Tasin, SLU 

11.30-12.00 Vaxtnaring i ekologisk odling 
- Helene Larson Jonsson, SLU 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-14.30 Workshop om mognadsindex och oljor mot svamp 
- Ibrahim Tahir, SLU m.fl. 

14.30-15.00 Fika och LRF Tradgard/Frukts arsmote 

Plats: Helgegarden, Hushallningssallskapet, Kristianstad 
Tid: Den 1 februari, kl. 8.30- ld. 14.30, darefter arsmote LRF 
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JIIilde Nybom, SLU 

Ett sortfcirsi.ik med 11 cideriipplesorter och drygt 30 sorter och selektioner av bordsiipplen planterades 
2015, dels pa Balsgard och dels i fyra olika provodlingar i Skane (Solhem i Vik-David Olsson, 

Svinaberga-Kiviks musteri, Svinaberga-Per Oden och Solniis i Fjelie--Kiviks musteri). Triiden har 
under 2016 och 2017 bedi.imts fcir form, sundhet och fruktsiittning. For cidersorterna, som har kommit 
liingre i sin utveckling (fardiga triid fauns att ki.ipa i plantskolor), har dessutom frukten analyserats fcir 
kemiskt innehall samt resistens mot gri.inrni.igel. I j iimfcirelse med rapporter fran odling av samma sorter 
i England, Frankrike och USA, mognar den svenska frukten 2-5 veckor senare och har ibland nilgot 
hi.igre syra (kan bero pa att den ski.irdats i ett tidigare mognadsstadium) men samma si.itma och samma 
miingd fenoler som ger frukten dess karalctaristiska smak. 

For bordsiipplena fanns det ibland fardiga triid i plantskoloma men fcir andra sorter blev det ni.idviindigt 
att ynipa upp nya triid i Sverige. De fcirsta observationema av utseende, smak och lagringsduglighet 
gjordes 2017 men alla sortema behaver observeras under ytterligare minst 2-3 ilr. Hittills har fciljande 
sett speciellt lovande ut (men detta kan fcirstas komma att iindras) vad giiller fruktens smak, konsistens 
och lagringsfcirmaga: Dalilight (senrnognande, fcir triiigt? mkt god hallbarhet och blir gott till 
ju!!), SweeTango (ganska skorvkiinsligt men hiirlig smalc och konsistens i dec/jan trots ski.ird redan i 
manadsskiftet aug/sept), PRI-WAG-027-004 (plockas i manadsskiftet sept./olct, mkt god smak o 
krasighet fram till ju!), HL-1834 (senrnognande, lagringsbart, trist triidform och ngt parfymerad smalc), 
Meteor (senrnognande, utmiirkt konsistens och sot, god smak), Reanda (vackert, lagringsbart, fcir 
syrligt?), Pirouette/Rubinstep (senrnognande, fcir triiigt? mkt krispigt men ngt parfyrnerad smak) och 
Milenga/Early Jonagold (senrnognande, fcir triiigt? ngt mji.iligt i december/januari men god mild smalc). 

******************************** 

Utveckling av bekampningsstrategi mot lagringsjukdomar i apple- och 
paron, i samverkan med Appelriket 

Marie Olsson, SLU 

Lagringsjukdomar orsakar betydande ekonomiska fcirluster. Uti.iver Monilinia fructigena, M laxd, och 
Botrytis cinerea, iir Penicillium expansum (som orsakar grant mi.igel) och Colletotrichum acutatum 
(som orsakar bitten-i.ita) samt den lagringssjukdom lenticeller-ri.ita som orsakas av en av de tre 
svampartema Neofabraea perennans, N alba eller N malicorticis, de skadligaste svampsjukdomama 
i si.idra Sverige. Behandling av frukt med fungicider efter ski.ird iir inte tillatet i Sverige och antalet 
tilliltua fungicider fcir anviindning innan ski.ird har minskat. For att utveclda en framgangsrik 
viixtskyddstrategi kriivs diirfcir att nya altemativa och milji.iviinliga bekiimpningsmedel tas fram, liksom 

att kunskap i.ikas om smittkiillor och falctorer som paverkar risken av angrepp. Detta projekt syftar till 
att undersi.ika antimikrobiell effekt av olika behandlingar med viixtoljor, ozon, hypoldorsyra och varmt 
vatten pil _olika typer av svampangrepp i apple och piiron under lagring. Dessutom syftar projektet till 
att identifiera och bestiimma vilka svamparter som orsalcar lagringsjukdomar hos apple och piiron i 

omrildet samt att identifiera smittkiillor och spridningsperiod i dessa odlingar samt i packerier. 
Resultaten visade att en blandning av viixtoljorna tymol och eugenol, har den biista effekten pa 
lagringpotential av ekologiska iipplen samt IP-piiron vid behandling i falt. Denna behandling minskade 



naturligt svampangrepp under lagring utan att orsalea nilgon negativ effelet pil fiuktlevalitet (mjukhet, 

smale och utseende). Att behandla triiden sent (augusti och/eller september) hade storst effekt, villeet 

visar att de sista vecleorna innan sleiird iir de mest laitislea fcir svampangrepp pil falt. Behandling med 
ozon liist i vatten direkt pil triiden hade oclesil en positiv effelet. Viixtoljor och ozon visade samma 

positiva effelcter pil iipplens och piirons lagringspotential niir de applicerades efter sleorden. Vilr studie 

bekriiftade att behandling av frukt med varmt vatten (inte varmare iin 54 grader) minsleade 

svampangreppet under lagiing. Ozon i luft (72 tim., men inte 2 tim), varmt vatten (57 grader) och 

hypolelorsyra ( 400 ppm) orsakade olika skador pil fruktskalet och diirmed okad\l svampangreppet, 

siirskilt P. expansum. Viktiga smittspridningsleiillor iir mumifierade fiukter som liimnas kvar pil triiden, 

samt fallfrukt och nedfallna kart som Jigger pil marleen under triiden. Regnvatten, vind och insekter 

bidrar troligen ocksil till smittsp1idning. Ett kontrollprogram fcir reducering av smittspridning genom 

sanering av fiuktlador/bingar och fruktodlingen lean troligen minslea fcireleomst av svanipsjuledomar i 

odling och lager. 

********************** 

Lagringspoten.tial for svensk frukt 

Ibrahim Tahir, SLU 

Tre faktorer styr mognadsprocessen, andningen, etylenproduktionen och alctiviteten av flera 

mognadsenzyrner. Dessa biokemislea och fysiologislea fciriindringar som sker i frukt under lagiing och 
fcirsiiljning pilverleas av mognadsutveclelingen vid sleord samt eftersleiirdshanteringen, sasom 

lagiingstemperatur och sammansiittning av atrnosfar i lagret. Diirfcir iir, faststiillandet av fruktens 

mognad vid skiirdetidpunlcten en fcirutsiittning fcir att frukten ska uppna maximal hallbarhet och att 

svinnet under lagringen och fcirsiiljningen minimeras. 

Den viktigaste piironsorten "Clara Frejs" iir mycleet kiinslig mot oliimpliga lagringsfcirhallanden och 

brukar hallas i leyllagiing under en relativt kort period. For att fcirbiittra lagringpotentialen av denna 

smi, har olilea ULO-lagringsfcirhallanden och bestiimning av optimal skordetidspunl<t med destruktiva 

respektive iclee-destruktiva metoder undersokts i en mangaiig studie vid SLU. Resultaten visade en 

mycleet starlet negativ !correlation mellan minskning i IAD och bade mognadsstadie och 

andningshastighet samt en mycleet stark positiv !correlation mellan redulctionen i ho och bade fasthet 

och Streif-index. Detta bekriiftar att DA miitare lean anviindas som en noggi·aun icke-destrulctiv apparat 

fcir bestiimning av mognadsindex fcir II Clara Frijs 11
• Frulcter som plocleades niir deras IAD var mellan 

1,6 och 1,9 och deras andningsgrad var mindre iin 0,40 µI.L- 1 hade mycket bra lagringsduglighet. Vara 

resultat visade ocksil att optimal lagringstemperatur skulle vara 0,5-1,0° C och de optimala ULO

fcirhallandena bor vara 1,0 kPa syre och 0,5 kPa koldioxid. De fiesta efterskordsfcirlusterna orsaleades 

av antingen brunt hjiirta eller lagringssjukdomar, siirskilt bitter rot, lenticeller-rot och bla mogel. 

Koldioxidhalten hogre iin 0,5 lePa oleade snabbt brunt hjiirta. En negativ !correlation hittades mellan IAD 

vid sleord och fcireleomst av fysiologislea sleador och svampangrepp under lagring. For att bestiimma 

lagringspotentialen fcir denna sort togs fiukterna bmi fran lagringsleannarna vid olika IAD-Viirden. IAD

redul<tion under lagiing hade en negativ !correlation med utvecklingen av lagringsfcirluster och lean 

anviindas fcir att detektera liimplig lagiingstid. Lagiing av II Clara Frijs II frukt skulle avslutas niir lAn

viirdet blev mindre iin 0,8. 

Ett annal projekt som drevs vid SLU fcir att fcirliinga fcirsiiljningsperioden av flera plommonsorter och 

fcirbiittra fruktkvaliteten, visade att sorterna lean delas in i tre olilea kategorier enligt deras 
etylenprodulction; de med mycket lag etylenprodulction som "Jubileum" och "Ive", med lilg 

etylenproduletion som "Anita", "Vision" och "Monarle" och sorter med ganslea hog etylenproduktion 



som "Emil", "Opal", "Viktoria", "Violetta" och "Valor". Optimala skordetidspunkter kunde 

bestanm1as utover etylenproduktionen enligt iinchingar i fruktvikt och fasthet hos Anita och Jubileum; ' 
iinchingar i fasthet och skalfarg hos Valor, Vision och Vilctoria; och iindringar i fruktvikt, sockerhalt 

och skalfarg hos Opal. Optimala lagringstemperaturer och betingelser bestiimdes ocksa. "Opal", 

"Jubileum" och "Valor" iirrika pa C-vitamin och karotenoider. Under fruktens utvecklingsperiod okade 

C-vit, fenol och Karotenoid innehallet hos alla sorter. C-vitamin och Karotenoid innehallet var lagre 
hos frukt som lagrades i kyllagringjiimfcirt med de som lagrades i ULO. 

******************************** 

Integrerat vaxtskydd i appelodling 

Marco 'fasin, SLU 

Ar 2017 genomfcirde vi faltfcirsok fcir att utviirdera (1) anpassningen av blomsterremsau till lokala 

fcirhallanden, (2) effekten av samma fleriiriga blomsterremsa pa biologiska kontrollen av bladlus och 

skall och knoppvecklare och (3) tillfcirlitligheten av nya kairomonfallor fcir att overvaka 

iippelvecklare och ska!! och knoppvecklare. Resultaten visar att en specifik blaudning av blommaude 

och icke-blommande viixter som passar Nordiska fcirhallanden bor utvecklas. Den undersokte 

blomsterremsan okade mangfalden och overflod av naturliga fiender i fruktodling och minskade 

bladluspopulation. En annan sammansiittning av fiingster registrerades i fallor betriiffaude nya 

kairomonblandningar. Bade tidiga (iippelvecklare och iippelknoppvecklare) och mitten-sena siisongs 

arter (lovtriidslmoppvecklare och tandbredvecklare) overvakades genom de testade blaudningama. 

Detta skaffar mojligheten att noggrant overvaka effekten av feromonfcirvirringen och diirigenom 
viixer genomfcirandet av en sadau metod till ett bredare omrade. 

***************************************** 

Vaxtnaringsbevattning med organiska N-godselmedel i svensk 
appelproduktion 

Helene Larson Jonsson, SLU 

Projelctet syftar till att utviirdera och utveclda anviindningen av organiska N-godselmedel i 

droppbevattning i svensk iippelodling. Projektet, som finansieras av SLF, PA och Ekoforsk, iir ett 
samarbete mellan SLU, Appehiket och Kivilcs Musteri, vilket ger en bra plattform fcir 

kunskapsutbyte. Projelctet fokuserar pa avkastning, yttre (farg, fasthet, utseende) och inre (sockerhalt, 
organiska syror) kvalitet, fiulcttolerans mot svampangrepp under lagring samt att fa de organiska 

flytande godselmedlen att fungera i droppbevattning. For att kunna utviirdera de organiska N

godselmedlen vid olika viixtskyddsstrategier har fcirsok lagts ut i bade en ekologisk odling och i en 
IP-odling. 

I projektet, som utfcirs pa sorten Aroma, anviinds de kommersiella, flytande produktema, Vinass och 

Fontaua, som bada iir KRA V-godlciinda och tillgiingliga fcir odlama. Ammoniumsulfat fnms med som 

en mineralniiringskontroll eftersomjordanalysema visa! pa hoga P- och K-nivaer. For att fcilja 

kviivetillgiingligheten under siisongen tas regelbundna jordprover fcir att fcilja N-mineralisering i 

marken samt regelbundna bladaualyser fcir att se om triidet kunnat ta upp Ni tillriicldig miingd. 

Godslingens inverkan pa tillviixt kontrolleras genom att rniita stam- och grentillviixt sarnt fiulctskord. 

Viixtniiringsiimehallet i frulcten aualyseras vid skord, medau bade fiuktkvalitet och svampangrepp 
analyseras vid bade skiird och efter ULO-lagring. 



Bade Vinass och Fontana ar ganska trogflytande och har behovt spadas for att fimgera i 

droppbevattn.ingen. Har finns ytterligare forbattringar att gora, t ex kan man ha kontinuerlig 

ornrorning i stamlosningen, varmning av starnlosningen tidigt pa varen eller andra purnpar som ta.I 

losning med hogre viskositet/sma partildar. 

Under de 2 ar som forsaken pagatt sa har inga signifikanta skillnader gallande de olika 
godslingsmedlens inverkan pa den ime och yttre kvaliteten kunnat ses. Den stora sk:illnaden ar mellan 

platserna, dvs. eko (Kivik) och IP (Solnas). Forsoket i den ekologiska odlingen har gett lagre 

avkastning, lagre N-innehall i bladen, mer grundfarg och tackfarg, hogre fasthet och hogre SSC, 

jamfort med forsoket i IP-odlingen. Avkastningen i det ekologiska forsoket har dock ytterligare 

forsarnrats pga. sorkproblem. 

***************************************** 

Workshop 

Mognadsindex 

Nar fruktema mognar sker ett flertal yttre och ime forandringar som anger mognadsstadiet. Dessa 

forandringar mats som mognadsindex och kan anvandas for att bestamma optimal skordetidpunkt. 

1. Fasthet: fruktens fasthet kan matas med hjalp av en penetrometer. Plocka tio frukter fran tio olika 
trad, skala dem pa tva sidor (solig och skuggig sida), tryck in penetrometern i det synliga 
fruktkottet pa bada sidorna, fram till den markerade punkten pa instrurnentet. Penetrometern bar 
tryckas inlangsamt och forsiktigt under ca tva sekunder. 
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2. Brix0 (sockerhalt): sockerinnehallet okar nar frukten mognar och starkelsen omvandlas till 

sacker. Koncentrationen loslig ton-substans lean matas med refraktometer. Droppa nagra droppar 
applesaft i refralctometem, undvik luftbubblor bland droppama, och avlas Brixvardet 
(sockednnehallet i procent). 

3. Starkelsenedbrytning: hall upp sa mycket jod losning i en ska.I att appleskivoma tacks, skar en 
0,5-1,0 cm tjock skiva av applet fran frulctens mittersta del, lagg sldvan i enjod losning, vand 
appleskivan efter 3-4 minuter och lat den ligga i losningen ytterligare 3-4 minuter, ta upp 
applesldvan och lagg den pa ett vitt papper, av las ochjamfor med mognadskartan for sorten. 
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4. Streif index: Den tyske forskaren J. Streif utvecklade en matmetod for ait bestamma den optimala 
skordetidspunkten som kombinerar mer an ett mogenhetsindex. Streif index lean beralmas med 
foljande formel: Streif index= Fasthet / (seeker x starkelse). 

5. Icke-destruktiv metod (DA-matare): DA-mataren (D for difference och A for absorbance) iir en 
biirbar spektrometer som mater klorofyllets nedb1ytning under skalet. Miitaren bedomer skillnaden 
i absorbents mellan tva vaglangder (670 och 720 nm) som ligger nara absorbentstoppen for ldorofyll 
a. DA indexet (IAD-viirdet) visar art skillnaden minskar successivt under fiuktmognaden och uppnar 
ett minimum varde nar fi.ukten ar helt mo gen. V aij e fruktslag och sort har ett specifikt lAo-viirde vid 
olika mognadsfaser. 

Svampangrepp 

Lagringsjukdom Bitter rot Gronmogel 


