NYHETSBREV AUGUSTI/SEPTEMBER 2020

Sommaren 2020 går mot sitt slut och skördetiden närmar sig. Hur
ser det ut nere i Äppeldalen?
Under hela växtsäsongen har väderleken skiftat mellan värme,
kyla, torka och fukt. Blomningen klarade sig från frost,
pollineringen var OK och i många träd var kartsättningen god.
Vad vi nu ser är att äpplena mognar ett par veckor tidigare än vad
som är vanligt. Flera äpplen har ramlat av i förtid då skaften inte
klarat belastningen.
Samtidigt har en stor del av skörden skadats av Rönnbärsmal. Angreppen var att vänta
eftersom rönnarnas blomning uteblev och larverna sökte sig till äppelkarten. De
feromonfällor som satts ut fungerade inte, inga malar hamnade i klistret. Under senaste
veckan har trastfåglar fått smak för äpplena och fågelskrämmor satts upp.

Ändå: Aplarna i Äppeldalen har växt till sig under sommaren och ser fina ut. Det lovar gott
inför kommande år. Väderleken rår vi inte på och skadorna i övrigt får vi se till att minimera.

Kallelse: Alla medlemmar är välkomna till en höstbeskärning lördag 26 september med
början kl 11. Ta gärna med fikakorg.

Snabba ryck: De som kan och vill börja beskära sina träd är välkomna nu på lördag 5
september med start kl 11. Ta med fikakorgen då också!

Vilken sort?: De flesta fruktutställningar i landet är inställda. Du som vill ha dina äpplen
sortbestämda: plocka fem äpplen av varje okänd sort, lägg i en papperspåse plus en tjuga
för besväret. Lämna in till Gärdets Musteri söndagar mellan kl 12 – 16 eller lämna till Sven
på Torpet. Se Apelkonsults hemsida för mer info www.apelkonsult.se.

I nästa månadsbrev för oktober/november kommer besked om datum för invintring samt
årsmöte.
Glöm inte att hålla dig uppdaterad på www.appeldalen.se och via vår Facebookgrupp.

En skön höst önskas alla!
Styrelsen/Sven Levin
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