Nattefrost natten mellem 3 og 4 maj 2014 test af FrosTect.
Af Jens Madsen 1108.
Jeg havde ikke overskud til at se min druehøst forsvinde i kun arbejde med frostskader, der var resultatet af
vækstsæsonerne 2011 og 2012. Jeg har i længere tid søgt undersøgelser og resultater af Harpin proteins
virkning på gartneri og landbrugs produkter. Andre produkter har også været på bordet for forsøg. Dette
har indtil videre været det bedste og med laveste omkostninger for min tegnebog og så selvfølgelig
planterne. Min foreløbige konklusion er det kunne betale sig med simple midler at helgardere.
Redegørelsen ser du herunder:

Registrering på min lokalitet: 1 stk. transportabel termometer i 40 cm. over jorden og 1 i ca. 2 m. højde
placeret på grundens toppunkt. Der er ikke foretaget vejrstations aflæsning, men sammen ligning med
DMI´s vejrstationen i Vojens Lufthavn.
Citat DMI. Gennemsnit af 10 minutters intervaller.
Kl. 0200 40 cm. – 3,6
2 m. + 1,8
Kl. 01.00 – 02.00 -0,3
Kl. 3.15
- 2, 3
+ 0.8
02.00 – 03.00 -0,4
Kl. 4.20
- 2,1
- 1,4
03.00 – 04,00 - 1,1
Kl. 5.10
- 2,3
- 2,8
04.00 – 05.00 - 1,6
Kl. 7.30
- 0,3
+ 0.6
05.00 – 06.00 -2,2
06.00 – 07.00 -2,6
07.00 – 08.00 + 0,6

Godkendelse af Harpin protein for Messenger i USA på Cornell Uni.
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/biopest-biocont/bioprotein/harpin/messngr_mcl_1003.html
Harpin anvendes til en række gartneri produkter over hele verden, i særdeles i Asien. Både til kvalitets
forbedring, stærkere transport følsomhed mv. og reducerer insektskader.
Firmaet PlantHealthCare i England leverer blandt andet et program af produkter sammensat for
Viticulture.
http://www.planthealthcare.com/technology/harpin/
Her er tale om et protein produkt der giver planter en allergilignende reaktion( planten i stress ). Dette
medfører koncentreret tilførsel af næringsstoffer og stivelse for beskyttelse af de ny urteagtige skud.Lad os
lige kigge ind i hvad der sker i udspringsfasen eksemplet her er hentet i USA med tilladelse for redigering og
udgivelse :
Hele udspringet er styret af luftfugtighed, temperaturen i luft og jord og væsketrykket fra rødderne der
fylder planten op i de hulrum der blev produceret da planten gik i vinterhvile. Det er opfyldnigsprocesen
der forstærkes med Harpin Proteinet så frost tolerancen øges uden at det går ud over evt. økologien.
Læs hele artiklen omhandlende udsprings processen link er anført til sidst i denne artikel.

Jeg har anvendt FrosTect i en opløsning 200 gr. Pr. Ha. = 2 gr. I 10 L. vand applikeret til drypgrænsen. Der
skal applikeres ca. 36 timer før frosten indtræder for planten kan nå at reagere på denne.

OMKOSTNING:
200 gr. FrosTect indkøbt i England ca. 475,00 kr. kurerpost ca. 275,00 kr i alt 700,00 kr.
Applikering af 600 planter ca. 4,5 time med rygsprøjte.
Resultat absolut positivt, fotos optaget 10 dage efter frosten for kontrol resultat.
Her er en mutation af Zilga plantet lavest på grunden. Her er skud svedet, delvis svedet og et uden.

Det er skuddet fra øverste venstre hjørne i billedet
oven for.
Skuddet her er delvis svedet kan muligt overleve idet
svidningen kun er på blad 1 og spidsen af blad 2.
Blomsterknoppen ser ubeskadiget ud.

Her tvivlsomme premiere skud, sekondære er i live

Fra samme plante er blomsterknoppen frosset ?

Valiant en hårdfør ripariatype.

Her Michurinetz svedet på en knop der var i læ af
vindretningen og har undgået applikeringen, vandskuddene har overlevet.
Den 12 juni er den
tilsyneladende i gang.

Ved næste foto runde er den
død.

Her er Oceola Muscat, en sort jeg har haft meget svært med at slå ihjel, frosten kunne heller ikke.
Lav og mos skyldes frost sprængninger i barken = punkteringer så næringsvæske kunne trænge ud og samle
ammoniak fra gylle. Dette er sket i vækssæson 2011 og 2012. Den lille ny er plantet for evt. at erstatte den
gamle. Ingen er skadet af frosten.

Dette er den lille plante fra billedet oven over.

En knop af Kristaly – en
interspcifik (piwi) er heller ikke
skadet.

Her er resten af planten, lodret Cordon, placeret 3 m. fra termometeret 40
cm. over jorden og ubeskadiget.

Et perfekt skud fra Zilga 4 den fritstående plante.

Her er skadet blomsterknopper og skud med korte
internoder

Det er også positivt at finde inflorescences /
blomsterklaser i denne række der var hårdest
ramt.

Blade og skud skadet det ligner sommerfugle gnaveri, men er skader sket i BBCH stadie 2-3 uldstadiet.

L À Cadie Blanc V 53 261 var lidt senere på vej i udspring og er næsten ikke skadet pga. læ. Foto 12 juni

Det er ingen dødsannonce over en vinplante samling.
Sommeren 2014 forløb således:
Her Lemmermeyer ( synonym ) for en Italiensk interspezifik Vinefera der når lige at modne her hos mig.

Fundet hos Bach-Wagener i Thörnish Mosel. Referencer ingen.

Men der dukkede også vækstforstyrelser op.

Det lille skud er 2den og 3die knopper, den store er Premier med vækst forstyrrelse i 4 eller 5 node, men
med fine blomsterknopper.

Herunder er GM 57 318 en plante fra Geisenheim ikke længere i kataloget og taget retur fra Amerika ingen
skader og i fuld vigør.

Hasansky Sladky uden skader og stortrives.

K.W. 94-2 fra Nova Scotia 12 Juni

Lucy Kuhlmann 12 Juni 2 rækker med mængder af blomster

De 10 Castel planter der tog skade, var ikke til at se med det samme.

Der var dannet blomsterklaser men- -

De små bær solsortene tog var heller ikke til rødvin.

KW 94-2 ( Vindemere) første høst på 4 år gamle planter –her vendte optimismen tilbage. 62 Oechle
Disse planter har været frost skadet de to første leveår på plante stedet.

Hasansky Sladky ligeledes høstet 30 sept. 92 Oechle

LáCadie Blanc V53 261 høstet 10 okt. 72 Oechle

Marquette høstet 10 okt. 78 Oechle

Jeg håber dette kan blive til hjælp for alle med udsigt til Maj frost

Her er adressen for tilladelsen for brug af billedet af en vinplante knop i stadie BBCH 2-3 side 2

Martin C. Goffinet, Ph.D. og Timothy E. Martinson, Ph.D Cornell University,
Horticulture Section

New York State Agricultural Experiment Station.

Artiklen omhandler hele udsprings fasen: How Grapevines Reconnect in the Spring
link til denne artikel : http://grapesandwine.cals.cornell.edu/newsletters/appellationcornell/2012-newsletters/issue-9/how-grapevines-reconnect-spring

