
Teknologi i forhold til økologi, 
Opgave fået fra Andres Larsen via Frank W. Oudshoorn 
Område Frugt og Bær. 
 
Kære Anders dette er mit bidrag, som endnu ikke er koordineret/tilpasset med mine havebrugs 
kollegaer. Men jeg synes det hører sammen med de andre ting vi talte om i tirsdags og som kommentar 
på de papirer, du har fra konsulenter og Poul Rytter Larsen. 
 
Hovedbudskaber som ønskes fra min side: 
1. Teknologi udvikling er ikke den største barriere i økologisk frugt og bær i DK. De største barrierer er 
udbytteniveau og sikkerhed i produktionen. 
2. Der er meget teknologi udvikling i frugt og bær i udlandet, som vi kan tilpasse og implementere i dk, 
dette kræver selvfølgelig også en del forskning og udvikling, men ikke basis teknologiudvikling. En del 
opgaver er i gang eller ligger klar, se liste over igangværende aktiviteter. 
3. Med begrænsede forskningsresurser på området synes jeg ikke teknologien skal trækkes frem som et 
hovedemne i økologisk frugt og bær. Selvfølgelig kan man tænke meget spændende, hvis der var 
ubegrænsede resurser, men her tror jeg fokus fra de største barrierer ville forsvinde. 
4. Frugt og bær og specielt Økologisk Frugt og Bær i Danmark er en lille sektor. Jeg synes ikke det er 
den bedste brug af resurser, hvis området skal trække dyr basis udvikling af special maskiner. Til 
gengæld synes jeg godt, der må være mere fokus på tilpasning og råderum til implementering af 
allerede udviklet basis teknologi i Danmark. Herunder at der kan bruges resurser på at følge med i 
udviklingen, så personer i Danmark er orienteret om den globale udvikling på området. 
 
Status. 
Inden for området bruges der: 
1. Teknologi til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, hvor der findes talrige sideforskudte maskiner til 
forskellige behov og priser. 
2. Beslutningsstøtte system/varsling baseret på klimadata til brug mod æbleskurv og æblevikler. 
Igangværende: 
1. Elektrisk selvkørende robot til mekanisk ukrudtsbekæmpelse, inklusive græsslåning. SDU/AaU, 
Havebrug. 
2. Maskiner til mekanisk udtynding af æbler. Hos konventionelle avlere. 
3. Sortermaskine til sortering for ydre skader (f.eks. Æbleskurv og hagl) og indre kvalitet (sukker og 
fasthed), AaU, Havebrug. 
4. Varmtvandsmaskine til dypning af frugt for at forebygge lagersygdomme. Både maskine til dypning 
og børste/overbrusning maskine. AaU, Havebrug. 
5. UV-behandling som alternativ til sprøjtning. AaU, Havebrug. 
6. Regntag/tunnel til vejrbeskyttelse og mindske angreb af svampesygdomme i hindbær, jordbær, 
solbær, ribs, stikkelsbær. AaU. Havebrug. 
7. Overbrusning med svovl i æbler i stedet for udbringning med traktor og sprøjte. AaU, Havebrug. 
8. Mekanisk æblehøst, SDU. 
9. Sensor detektering af svampesygdomme på blade i kombination med sprøjtning. EU-projekt, ISA-
fruit. EU, Koordineret fra AaU. Havebrug.   
10. Beslutningsstøtte system/varsling baseret på klimadata til varsling af Vinskimmel, 
kirsebærbladplet, sod- og flueplet er under udvikling. Holland og AaU, Havebrug. 



 
Der har været afholdt Tech Trans med emnet: Kortlagte problemområder for IK Automation i 
Økologisk Planteproduktion. Ud af disse møder og workshops blev der ikke igangsat initiativer på 
Frugt og Bær. 
 
Potentialer: 
Der er en stor teknologisk udvikling og implementering i gang i Danmark. Den væsentligste udfordring 
i økologisk Frugt og Bær er at øge udbyttet og skaffe dyrkningssikkerhed, specielt mht. skadevoldere i 
produktionerne. Hvis teknologi kan bidrage afgørende til dette har det stort potentiale. 
 
Anbefalinger: 
Området Frugt og Bær er økonomisk lille i Danmark. Det anbefales at holde øje med udenlandsk 
teknologi og overføre dette til Danske forhold og ikke bruge store resurser til ny udvikling nationalt. 
Implementering af nye teknologier specielt relevante for økologisk produktion anbefales.  
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