
Æble 
 
Æbler dyrkes overvejende til frisk konsum og afsættes primært gennem 
salgsforeninger. Det samlede dyrkede areal i Danmark ligger på 1.600 ha fordelt på 
ca. 385 bedrifter. Heraf er de 204 hektar økologisk dyrket. Selvforsyningsgraden er 
ca. 30 pct., idet der sker en stor import – især i forårsmånederne. 
Arbejdskraftbehovet til dyrkning af æbler ligger på ca. 300 timer pr. ha pr. år for 
æbler til frisk konsum. Heraf går 2/3 af tiden til høst af æblerne. 

Investeringsbehovet til beplantning ligger på ca. 250.000 – 300.000 kr./ha. inkl. 
træer, pæle, vandingsystem og opbinding. Ved etablering er der behov for 
investering i følgende maskiner: græsslåmaskine, sprøjtebom, tågesprøjte, 
grenknuser, gaffellift og evt. smal traktor. 

Driftsresultater fra danske æbleplantager i perioden 2001-2003 viser, at 
dækningsbidraget i gennemsnit var 30.000 kr. pr. ha. bærende areal. 
Dækningsbidraget skal dække afskrivning, forrentning, specialmaskiner, mens 
aflønning af arbejdskraft er fratrukket. Der er en stor variation i dækningsbidraget 
afhængig af udbytte og pris de enkelte år. 

Æbler kan dyrkes efter retningslinerne for Dansk I.P. Se mere om Dansk I.P. på 
www.dansk-ip.dk. 

Dyrkning af æble stiller ikke særlige krav til jordbund, den skal blot være 
veldrænet. På let jord skal der være vandingsmulighed. Ved genplanting skal man 
være opmærksom på problemer med 'jordtræthed'. Med hensyn til klima bør der 
vælges lokaliteter, som er lune – gerne kystnære områder – for at nedsætte 
risikoen for frost i blomstringstiden og for at få en tilfredsstillende frugtstørrelse. De 
tørre egne i landet er velegnede til frugtavl, da risikoen for svampeangreb er 
nedsat. Det forudsætter dog mulighed for drypvanding af træerne. Gode læforhold i 
og omkring plantagen er nødvendigt af hensyn til dyrkningssikkerheden. 

Det er vigtigt at starte med et godt og sundt plantemateriale. Det ideelle er et 
velforgrenet 2 års træ, der hurtigt kommer i bæring og opnår en god balance 
mellem vækst og frugtproduktion. Plantematerialet kan købes i danske planteskoler 
eller hos importører af frugttræer. Der vælges en grundstamme til regulering af 
træets vækst, som passer til jord, planteafstand og sort. Den mest brugte 
grundstamme er M9. Læs mere om grundstammer til æbler her. 

Ukrudt i rækken skal bekæmpes, dels for at ukrudt ikke skal konkurrere med 
træerne, dels for at mindske risikoen for sen nattefrost om foråret under 
blomstringen. Bekæmpelse kan foregå med Glyphosat (Roundup m.fl.). Til 
udsprøjtning anvendes en almindelig marksprøjte med en speciel sprøjtebom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Markplan/sædskifte
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Her skrives teksten til emnet..

Etablering
Her skrives teksten til emnet..

Produktionsmål
Æbler dyrkes overvejende til frisk konsum og afsættes primært gennem 
salgsforeninger. Det samlede dyrkede areal i Danmark ligger på 1.600 ha fordelt på 
ca. 385 bedrifter. Heraf er de 204 hektar økologisk dyrket. Selvforsyningsgraden er 
ca. 30 pct., idet der sker en stor import – især i forårsmånederne. 
Arbejdskraftbehovet til dyrkning af æbler ligger på ca. 300 timer pr. ha pr. år for 
æbler til frisk konsum. Heraf går 2/3 af tiden til høst af æblerne. 

Investeringsbehovet til beplantning ligger på ca. 250.000 – 300.000 kr./ha. inkl. 
træer, pæle, vandingsystem og opbinding. Ved etablering er der behov for 
investering i følgende maskiner: græsslåmaskine, sprøjtebom, tågesprøjte, 
grenknuser, gaffellift og evt. smal traktor. 

Driftsresultater fra danske æbleplantager i perioden 2001-2003 viser, at 
dækningsbidraget i gennemsnit var 30.000 kr. pr. ha. bærende areal. 
Dækningsbidraget skal dække afskrivning, forrentning, specialmaskiner, mens 
aflønning af arbejdskraft er fratrukket. Der er en stor variation i dækningsbidraget 
afhængig af udbytte og pris de enkelte år. 

Æbler kan dyrkes efter retningslinerne for Dansk I.P. Se mere om Dansk I.P. på 
www.dansk-ip.dk 

Jordbund og klima
Dyrkning af æble stiller ikke særlige krav til jordbund, den skal blot være 
veldrænet. På let jord skal der være vandingsmulighed. Ved genplanting skal man 
være opmærksom på problemer med 'jordtræthed'. Med hensyn til klima bør der 
vælges lokaliteter, som er lune – gerne kystnære områder – for at nedsætte 
risikoen for frost i blomstringstiden og for at få en tilfredsstillende frugtstørrelse. De 
tørre egne i landet er velegnede til frugtavl, da risikoen for svampeangreb er 
nedsat. Det forudsætter dog mulighed for drypvanding af træerne. Gode læforhold i 
og omkring plantagen er nødvendigt af hensyn til dyrkningssikkerheden.

Plantemateriale
Det er vigtigt at starte med et godt og sundt plantemateriale. Det ideelle er et 
velforgrenet 2 års træ, der hurtigt kommer i bæring og opnår en god balance 
mellem vækst og frugtproduktion. Plantematerialet kan købes i danske planteskoler 
eller hos importører af frugttræer. Der vælges en grundstamme til regulering af 
træets vækst, som passer til jord, planteafstand og sort. Den mest brugte 
grundstamme er M9. Læs mere om grundstammer til æbler her. 

Sorter
Sorterne er delt op i henholdsvis hoved- og specialsorter, hvor hovedsorterne bør 
udgøre 80 pct. af arealet. 
Hovedsorter nævnt efter plukketidspunkt: Discovery, Cox Holsteiner, Cox Orange, 
Rød Aroma, Rød Elstar, Rød Ingrid Marie, Rød Jonagold. 

Specialsorter nævnt efter plukketidspunkt: Guldborg, Sunrise, Ildrød Pigeon, 
Delcorf, Rød Gråsten, Rød Belle de Boskoop og Gala. 

Der foregår til stadighed en sortsvurdering med henblik på at kunne vejlede i hvilke 
sorter, der bør plantes.  
Det er meget vigtigt, at man planter de rigtige kloner af sorterne for at optimere 
udbyttet af 1. klasses frugt. Sorternes robusthed overfor sygdomme og skadedyr 
bør tages i betragtning ved sortsvalget, men samtidigt skal frugtkvaliteten være så 
attraktiv, at sorten kan sælges i hele plantningens levetid, almindeligvis 12-15 år. 
Læs mere om æblesorter her. 

Med hensyn til bestøvning kan diploide sorter bestøve hinanden, hvis de blomstrer 
samtidigt. Almindeligvis suppleres 5 til 10 procent af plantetallet med forskellige 
sorter af paradisæbler, som blomstrer over en længere periode, for at sikre en god 
bestøvning. 

Side 2 af 8Dyrkningsvejledning, Æble



Jordtilberedning
Udgangspunkt kan være en stubmark eller en mark, som er tidligt pløjet med 
jordpakker. Forud for plantningen grubbes i rækken, så pælene/stokkene kan 
trykkes ned i grubbesporet. Ved den efterfølgende plantning kan træerne placeres i 
grubbesporet, og rødderne dækkes med jord. I køregangen kan der etableres græs 
ved såning. Ved at så græs får man en mere kørefast rabat, fordi de græsarter/-
sorter, der sås, har et bedre rodnet end det ukrudt og etårig rapgræs, der kommer 
ved selvetablering. 

Plantesystem og etablering
Nyplantningen etableres efter den nyeste viden omkring planteafstande. Rækkerne 
plantes helst nord-syd for optimalt lysindfald. 

Rækkeafstand: Standardrækkeafstanden er 2,75 – 3,75 m, afhængigt af terræn, 
høstmetoder og bredden på det materiel, man har til rådighed. Ved de helt små 
rækkeafstande stilles der store krav til pasning af træerne, og materiellet skal være 
tilpasset den plads, som er til rådighed. Det giver nogle ekstra frihedsgrader, hvis 
der vælges en større rækkeafstand: Der kan køres med en større traktor, og der er 
mulighed for at udbringe gødning, gylle og kalk med almindelige redskaber. 

Afstand mellem træer i rækken: 0,75 – 1,25 m. 

Indtil plantning slås træerne i jorden, eller de dækkes af våde sække og 
overdækkes med plastik for at undgå udtørring. 

Dyrehegn er nødvendigt. Vælg et haretæt hegn. Hvis ikke der hegnes, bør hvert træ 
beskyttes mod harer med en manchet eller et harenet rundt om stammen. 

Opbinding: Der findes et utal af forskellige opbindingssystemer, og systemerne er 
under konstant udvikling. To opbindingssystemer er særlig udbredte i Danmark: 

1. Pæle af hårdt træ eller pæle af fyr imprægneret med tjæreforbindelser eller 
salte anvendes. Der sættes en pæl pr. træ. Hver pæl skal mindst have 
dimensionen: 

 i hårdt træ, 50 mm i diameter og 3 meter i højden  
 i imprægneret træ, 75 – 80 mm i diameter og 3 meter i højden 

Pælene skal trykkes mindst 75 cm ned i jorden, for at de står helt fast. I de fleste 
palntager er træhøjden 2,3 til 2,4 m, når de er fuldt udviklede. Afstanden mellem 
pælene kan variere fra 0,5 m og op til 1,5 m afhængigt af sort og dyrkningsforhold. 

2. Pæle af hårdt træ eller pæle af fyr imprægneret med tjæreforbindelser eller 
salte anvendes. Der sættes en pæl pr. 6 – 8 m. Hver pæl skal mindst have 
dimensionen: 

 i hårdt træ, 50 mm i diameter og 3,5 m i højden.  
 i imprægneret træ, 75 – 80 mm i diameter og 3,5 m i højden. 

Pælene skal trykkes mindst 75 cm. i jorden, for at de står helt fast. Træerne plantes 
imellem pælene med en afstand på mellem 0,5 og 1 m. Træerne støttes af 
bambusstokke (274 mm x 18-20 mm) eller hårdttræsstokke, hvortil de bindes. Hele 
plantesystemet holdes sammen af to tværgående galvaniserede ståltråde eller 
aluminiumstråde, som placeres i højderne ca. 1,0 – 1,2 m og ca. 1,6 – 2,0 m 
varierende med trætype og kvalitet. I enden af rækkerne er hele systemet spændt 
op i en skrå endepæl og et jordanker. 

Gødskning og kalkning
Forud for plantning tages jordprøver, så behovsbestemt gødskning kan 
iværksættes. I sensommeren udtages bladprøver til bedømmelse af træernes 
næringsstofstatus. Bladprøven udtages i juli-august og sendes til et laboratorium for 
analyse. Kommentarerne til analysen kan fås hos en frugtavlskonsulent. Foruden 
bladanalyser bør der med jævne mellemrum tages jordbundsanalyser for at få et 
indtryk af jordens indhold af de forskellige næringsstoffer.
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Kvælstof
Her skrives teksten til emnet..

Fosfor
Her skrives teksten til emnet..

Kalium
Her skrives teksten til emnet..

Magnesium
Her skrives teksten til emnet..

Svovl
Her skrives teksten til emnet..

Mangan
Her skrives teksten til emnet..

Kobber
Her skrives teksten til emnet..

Efterår
Her skrives teksten til emnet..

Forår
Her skrives teksten til emnet..

Husdyrgødning
Her skrives teksten til emnet..

Vanding
Det er vigtigt at vande i planteåret med henblik på at få en god tilvækst. Det mest 
anvendte vandingssystem i etablerede plantninger er drypvanding, som giver 
mulighed for at kunne vande i rækkerne. Samtidig med vandingen kan der tilsættes 
en opløsning af næringsstoffer (gødevanding), der opfylder træernes næringsbehov. 
Til vurdering af vandingsbehovet kan der anvendes Watermarks (elektroniske 
tensiometre) eller tensiometre. 

Vækstregulering
I etablerede træer, som kommer godt i vækst, kan det være nødvendigt at bruge 
vækstregulering for at afslutte væksten i tide. Blandt fordelene ved at få stoppet 
skudvæksten tidligt er, at der er mindre risiko for angreb af både meldug og skurv i 
træerne. Samtidig får man en større chance for at få dannet blomsterknopper til 
næste års udbytte. Vækstregulering kan også foretages med en rodbeskærer. 

Ukrudt
Ukrudt i rækken kan også bekæmpes mekanisk. Der findes flere modeller af 
sideforskudte fræsere og ukrudtshøvle, som behandler jorden øverligt i rækken. 
Redskaberne viger bort fra træstammene, og de fleste af redskaberne kan fjerne 
ukrudt helt tæt på stammerne. Renholdelse af trærækken kan foregå samtidigt 
med, at græsset imellem rækkerne klippes ved frontmontering af fræser og 
bagmontering af slåmaskinen. Der skal renses hyppigt i forår og forsommer og igen 
efter plukning og bladfald. 

Mekanisk renholdelse i rækkerne praktiseres stort set udelukkende i den økologiske 
produktion på grund af, at tidsforbrug og omkostningerne er så store, at det ikke er 
et realistisk alternativ i den konventionelle produktion. 

Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i æbler. 

Tokimbladet ukrudt
Her skrives teksten til emnet..

Græsukrudt
Her skrives teksten til emnet..

Rodukrudt
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Her skrives teksten til emnet..

Kemisk bekæmpelse
Her skrives teksten til emnet..

Mekanisk bekæmpelse
Her skrives teksten til emnet..

Sygdomme
En lang række sygdomme kan optræde i æbler. Der vurderes i hvert enkelt tilfælde, 
om der er behov for sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler. 
Blandt de vigtigste svampesygdomme kan nævnes skurv, frugttrækræft, meldug, 
gloeosporium, grå– og gul monilia samt ildsot. 

Forebyggelse
Sygdomme bør så vidt muligt forebygges. Den vigtigste forebyggende foranstaltning 
mod sygdomme er et sortsvalg, der sigter mod sunde sorter. Derudover bør der 
holdes en god hygiejne i plantagen, hvilket indebærer at: 

 kræft på stammen skæres bort, og grene med kræft klippes af året rundt og 
knuses  

 meldugangrebne skudspidser klippes af i løbet af foråret  
 æbler og skud angrebet af monilia fjernes fra træerne  
 træer med ildsot fældes og fjernes fra plantagen 

Skurv - forebyggelse
Som forebyggende foranstaltninger mod skurv kan man bruge nogle kulturtekniske 
metoder til at hæmme risikoen for infektion: 

 spindeltræer i svag vækst er mest modstandsdygtige mod skurv  
 sørg for, at træerne afslutter væksten i tide. Grønne skud er særligt udsatte for 

opformering af grenskurv   
 sørg for, at beskære træerne, så de er åbne. Derved tørrer de hurtigere op 

efter regn  
 sørg for god omsætning af bladene ved at have en god bestand af regnorme og 

ved at findele de nedfaldne blade. Bladene omsættes langt hurtigere i den 
biologiske nedbrydningsproces, når de er findelte. Samtidigt hæmmes 
svampens kønnede formering, hvor sæksporerne dannes, når bladene er 
nedbrudte og trukket ned i jorden af regnorme  

 sprøjt med urea ved bladfald om efteråret. Det øger bladenes omsætning og 
hæmmer derved udviklingen af sæksporer 

Sygdom 3
Her skrives teksten til emnet..

Bekæmpelsesstrategi
Med et skurvvarslingsværktøj er det muligt for den enkelte æbleproducent at 
bekæmpe skurv på de mest optimale tidspunkter. Det øger både effekten og 
nedsætter forbruget af pesticider. Skurvvarsling forudsætter en vejrstation opsat på 
ejendommen kombineret med et PC-skurvvarslingsprogram. Da alle 
skurvvarslingsmodellerne bygger på Mill’s skurvtabel, kan man ved aflæsning af 
temperatur, timer med våde blade og luftfugtighed selv danne sig et overblik over 
skurvsmittetrykket i plantagen. Har der været skurv i udbrud året før, er der et 
forhøjet smittetryk i plantagen. 

Læs mere om skurvvarsling. 

Følgende svampemidler er godkendt i æbler. 

Valg af midler
Her skrives teksten til emnet..

Skadedyr
De vigtigste skadedyr i æbler er spindemider, æblebladgalmider (rustmider), 
æblebladhvepse samt forskellige lusearter (æbleknopbladlus, blodlus, grøn 
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æblebladlus, rød æblebladlus, rødflammende æblebladlus), viklere (æblevikler, 
hækvikler, rød knopvikler, skarpspidset frugtvikler), målere og uglelarver. 

Skadegørere i æbler. 

Ved integreret plantebeskyttelse (Dansk IP) lægges der vægt på bekæmpelse med 
nyttedyr og biologiske bekæmpelsesmetoder. 

Antallet af skadedyr, især larver, kan mindskes ved opsætning af fuglekasser til 
blåmejser og musvitter.  
Høje siddepinde til rovfugle vil øge jagten på mus og mosegrise, som gør stor skade 
på æbletræer om vinteren. 

Nytteinsekter er vigtige i kampen mod skadedyr. Bestanden af guldøjer, 
snyltehvepse og svirrefluer kan fremmes ved at sørge for blomstrende vegetation i 
plantagen, f.eks. ved at undlade at sprøjte tokimbladede planter væk i græsbanerne 
og/eller ved at så bælter med blomstrende urter. Undgå kraftig jordbehandling i 
foråret, da det giver færre ørentviste, som fortærer bladlus, æg og unge larver m.fl. 

Frugttræspindemider og æblebladgalmider (rustmider) kan under gunstige 
betingelser bekæmpes ved hjælp af rovmiden Typhlodromus pyri. Rovmiderne 
forsendes i 'rovmidebånd', som er et stykke filt med voksne rovmidehunner i 
dvaletilstand. De voksne rovmider kommer frem af båndene i april-maj og etablerer 
sig på træerne. 1. år spreder rovmiderne sig og opformeres. 2. år efter udsætning 
vil der normalt være balance mellem rovmider, rustmider og spindemider. For at 
den biologiske bekæmpelse skal lykkes, skal man blandt andet i strategien for 
skurvbekæmpelse vælge midler, som er skånsomme overfor rovmider og andre 
nytteinsekter. 

Næbtægearterne almindelig næbtæge (Anthocoris nemorum) og pærenæbtæge 
(Anthocoris nemoralis) er almindelige rovinsekter i frugtplantager. Næbtæger 
overvintrer som voksne under bark og vissent løv og kommer frem, så snart 
forholdene er gunstige. De æder bladlopper, bladlus, spindemider, sommerfugleæg 
og små larver. Mens pærenæbtægen især angriber bladlopper, er almindelig 
næbtæge mere altædende. De træer, hvor overvintrende, voksne næbtægehunner 
om foråret vælger at lægge deres æg, får gavn af næbtægernes nymfer, fordi de 
ikke kan flyve væk og derfor må leve af, hvad de kan finde i nærheden. På trods af 
at begge næbtægearter kan finde egnet bytte i både æble og pære, betyder deres 
forkærlighed for henholdsvis æble og pære, at én art, nemlig almindelig næbtæge, 
vil være den art, der har betydning for biologisk bekæmpelse i æble, mens 
pærenæbtæge tilsvarende kan anvendes i pæreplantager. Hvis man vil øge 
bestanden, kan udsætning af næbtæger ske i slutningen af maj eller begyndelsen af 
juni. 

Ved kemisk bekæmpelse af skadedyr bør der altid vælges de midler og den 
dosering, der er mest skånsom mod nyttedyrene. 

Optimal regulering af skadedyrene kræver en rettidig bekæmpelse. Til det formål er 
det nødvendigt at opsætte varslingsværktøjer i plantagen. 

Æblebladhvepse: Til registrering af æblebladhvepse opsættes hvide limplader 
under blomstringen. 

Viklere: Til registrering af viklere opsættes feromonfælder i forsommeren. 
Fælderne aflæses ugentligt og giver et billede af, om der er behov for bekæmpelse 
og i givet fald, hvornår den bedst foretages. 

Varslingsfælderne kan købes ved GartneriRådgivningen, tlf. 87 40 66 32 
(www.gartneriraadgivningen.dk). 

Følgende insektmidler er godkendt i æbler. Vær opmærksom på behandlingsfristen 
for de anvendte midler.  

I www.middeldatabasen.dk er det muligt at finde informationer om alle 
bekæmpelsesmidler herunder links til etikettetekster og leverandørdokumenter.

Skadedyr 1
Her skrives teksten til emnet..

Skadedyr 2
Her skrives teksten til emnet..
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Skadedyr 3
Her skrives teksten til emnet..

Bekæmpelsesstrategi
Her skrives teksten til emnet..

Valg af midler
Her skrives teksten til emnet..

Kimsik frugtudtynding
Udtynding er nødvendig for at opnå en tilfredsstillende frugtstørrelse og kvalitet. 
Æbler udtyndes med Pomoxon eller ATS (ammoniumthiosulfat). Dosering afhænger 
af sorten, træernes vækstforhold og klimaet. Det er en god idé altid at undlade at 
sprøjte 10 træer for at kontrollere virkningen af midlet. Det er sjældent, at 
udtyndingsmidlerne virker tilstrækkeligt, og derfor må der ofte suppleres med en 
håndudtynding, hvor der først og fremmest fjernes små og beskadigede frugter. 

Mikanisk frugtudtynding
Mekanisk udtynding er ved at udvikle sig som en vigtig metode som supplement til 
den kemiske. I 2007 opnåede man hos KOB Bavendorf tilfredsstillende virkning af 
maskinel udtynding med ’Darwin’. Beskadigelse af kronen skete kun ved ekstrem 
træbygning eller forkert indstilling af maskinen. Træform med stærke sidegrene er 
uegnet til denne form for udtynding. Udtyndingseffekten afhang af rystelserne i 
kronen Udtydning før fuld blomst er bedst, idet det er mest skånsomt for træerne 
og maskinen. Flere praktiske erfaringer er ønskelige. I de kommende år vil man 
prøve at bruge udtyndingsredskabet ’Typ Bonn’ til udtyndning i stenfrugt. Der er i 
øjeblikket 3-4 af disse maskiner i brug i Danmark. 

Læs mere i artiklen Maskinel udtynding i kernefrugt. Se også dyrkningsvejledning 
for pærer. 

Sprøjteteknik
Læhegn omkring plantagen vil øge antallet af gode sprøjtedage. Tågesprøjten bør 
kontrolleres jævnligt. Spredebilledet kan kontrolleres ved at sætte vandfølsomt 
papir op i træerne. 

Det er væsentligt for effekten, at midlerne afsættes jævnt fordelt på bladene og 
grenene. 

Det er ofte muligt at nedsætte doseringen af plantebeskyttelsesmidler uden at 
nedsætte effekten, hvis der anvendes optimal sprøjteteknik på et optimalt 
sprøjtetidspunkt. Vedrørende nedsat dosering for de enkelte midler kan man rådføre 
sig med en frugtavlskonsulent. 

Beskæring
For at opnå en tilfredsstillende kvalitet af frugter er beskæring nødvendigt. Hvor 
meget der skal beskæres afhænger af sort, jordbund og planteafstand. Beskæringen 
i de første år består kun af en formning af træerne, så man får dannet et træ med 
en lodret og gennemgående stamme. Beskæringsstrategi er altid et emne, der kan 
diskuteres. Derfor er det en god ide at deltage i beskæringsdemonstrationerne i 
løbet af vinteren.

Høst
Det er vigtigt at høste på det rette tidspunkt for at opnå den optimale frugtkvalitet 
og den bedste holdbarhed. Rækkefølgen i høsttidspunktet mellem sorterne er den 
samme fra år til år, men den optimale høsttid for den enkelte sort er påvirket af 
ydre forhold som klima, indholdsstoffer og beskæring. Der er stor forskel på 
udbytterne fra år til år, men de ligger normalt mellem 20-40 ton/ha. 

På hjemmesiden www.gartneriraadgivningen.dk kan der under Viden på Nettet > 
Frugt og bær læses mere om målemetoder og modenhedskriterier for æbler. Her 
kan man også finde plukkevejledning på forskellige sprog. 
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Udbytte
Her skrives teksten til emnet..

Opbevaring
De sene æblesorter lagres ofte indtil forår. Avlerne kan enten tilknytte sig et 
fælleslager, eller man kan selv etablere lager- og kølefaciliteter. Æbler opbevares 
både i almindeligt kølerum og i rum med kontrolleret atmosfære (CA- og ULO-
lagre), der i særlig grad hæmmer æblernes modning. Under og efter en lang 
lagringsperiode kan der komme et udbrud af svampesygdomme, som har inficeret 
frugterne i plantagen. Lagersprøjtning bør man udføre i slutningen af sæsonen. 
Forudsætningen for langtidslagring er, at der er foretaget svampebekæmpelse 
gennem sæsonen.

Kvalitet
Her skrives teksten til emnet..

Afsætning
Inden etablering af plantagen er det vigtigt at overveje og undersøge 
afsætningsmulighederne, idet det kan have stor betydning for sortsvalg, 
plantageform m.m. Der findes flere afsætningsorganisationer. Selvpluk er en 
mulighed, ligesom salg direkte fra ”stalddøren” er indtægtsgivende for nogle avlere. 

 
Yderligere information kan fås ved GartneriRådgivningens frugtkonsulenter.  

Økonomi
Her skrives teksten til emnet..
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