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UDFORDRING
Æbleskurv og pæreskurv er meget agressive svampesygdomme, som kan 
føre til total-skade af frugten. Skurv ses som matte, sorte pletter. Æbleskurv 
og pæreskurv er to forskellige arter, men har næsten identisk biologi. Skurv 
angriber både blade og frugter. I alvorlige tilfælde kan skurv også angribe 
unge skud. Pære er mest udsat for grenskurv.

SÅDAN GØR DU
1. Brug sunde sorter
Der er meget stor forskel på, hvor let sorterne angribes af skurv. Plantes sor-
ter, som er følsomme for skurv, vil det være nødvendigt at sprøjte mere mod 
skurv, end hvis der plantes modstandsdygtige sorter. Der findes resistente 
sorter, som kun behøver få sprøjtninger.

Relativt 
modstandsdygtige Følsomme Meget 

følsomme

Æbler

Discovery
Holsteiner Cox
Aroma
Boskoop
Ingrid Marie

Delcorf
Gala
Pigeon
Rød Elstar
Rød Gråsten

Mutsu
Gloster
Summerred
Rubens
Rød Jonagold

Pærer Conference
Concorde

Clara Frijs Clapps Favorite

5. Brug varsling
Der skal enten sprøjtes forebyggen-
de før eller kurativt efter en infek-
tionsperiode. Programmet RIMpro 
og Fruitweb varsler, hvornår der er 
fare for infektion og kan hjælpe dig 
med at beslutte, hvornår der skal 
behandles. 

3. Reducér smitten
Skurv overvintrer på blade på 
jorden, og er der mange blade med 
skurv, vil der være større risiko for 
infektion om foråret. 
• Udbring to gange 20-25 kg urea 

pr. ha ved bladfald om efteråret. 
• Slå græsset efter bladfald og 

tidligt forår, så bladene omsættes 
hurtigere. 

• Hold kobber-tilførslen på et mini-
mum. Så skåner du regnormene, 
der omsætter bladene.

4. Bekæmp ved regn
Bekæmp skurv fra tidligt om foråret, 
når den første grønne spids i knop-
pen er synlig (billedet til venstre).  
Skurvens sporer er afhængige af 
regn for at kunne inficere. På bille-
det til højre ses, hvor meget fugt, 
der sidder tilbage i knopperne efter 
en byge. Så pas på ikke at undervu-
dere, hvor lang tid bladene er våde. 
Jo varmere det er, jo kortere tid skal 
bladene være fugtige, for at der kan 
ske en infektion.

2. Hold væksten i ro
Jo mere vækst der er i træerne, jo 
længere skud og jo flere blade vil 
der være, som skurven kan angribe.
Tiltag, som fremmer rolig vækst, 
modvirker derfor skurv:
• Rodbeskær
• Undgå for høj kvælstoftilførsel
Udover at påvirke væksten, øger for 
høj kvælstoftilførsel også modtage-
ligheden for skurv. 
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