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Velkommen til AGRO MAGASINET 2021
Velkommen til Agro Magasinet, som er et nyt, fælles projekt imellem Karups, Brandes, Toftlunds og
KMC’s Agro-afdelinger.
Den aktuelle situation med Covid-19 har gjort
det vanskeligere at arrangere møder, hvor vi kan
informere om kartoffel-faglige emner. Vi har derfor
ment det kunne være en god idé at supplere Dansk
Kartoffelstivelse med et decideret agro-blad, hvor
vi kan gå lidt mere i dybden med bestemte emner.
Desuden giver det os mulighed for at præsentere
relevante forsøgsresultater, som har betydning for
vores avl af stivelses- og pulverkartofler. Det indgår
som en del af vores fælles strategi om at lave forsøg, som peger direkte imod at gøre produktionen
af kartofler endnu bedre og bæredygtig.
Det er ikke vores hensigt, at komme omkring alle
emner i dette magasin. F. eks. har vi intet med om
optagning og lagring, da vi vurderer, at vi alligevel vil
følge op på de emner på et senere tidspunkt.

I forlængelse af tiltaget med Agro Magasinet har
vi desuden overvejet at udvide information via
avlerinfo.dk yderligere, således der i selve vækst
sæsonen vil komme flere aktuelle indlæg fra dén
side også. Det bliver en udvidelse på linje med websitets eksisterende og meget brugte værktøjer som
f.eks. Skimmelvarsling og Sortsinfo.
De nye tiltag betyder så også, at vi nok ikke vil
skrive helt så meget om dyrkningsfaglige emner i de
kommende numre af Dansk Kartoffelstivelse, men I
skal ikke regne med at I slipper helt.
Det er vores håb, at initiativet vil blive godt modtaget, og at du fra tid til anden vil tage Agro Magasinet frem for at blive opdateret på aktuelle emner
i løbet af sæsonen.
God læselyst.
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Læggekartofler
– modtagelse, håndtering og forvarmning

H

vad enten man anvender indkøbte læggekartofler eller egen
opformering, er perioden fra sortering frem til lægning af kartoflerne en
vigtig tid, da der er risiko for at tabe en
stor del af udbyttepotentialet, hvis ikke
tingene gøres korrekt.

Kartoflerne bør derfor have en hvileperiode fra sortering til lægning på min. 10
dage, hvilket man også skal huske, når
man indkøber læggekartofler.
Ved køb af læggekartofler fra KMC
vil der som regel være angivet en sorteringsdato på partiet.

Vent med at
lægge ny-sorterede kartofler
Ved sortering af kartofler igangsættes
fysiologiske processer i kartoflen, bl.a. til
sårheling, hvorved ny-sorterede kartofler er i “fysiologisk ubalance”. Kartofler
spirer ikke optimalt, når de er i fysiologisk ubalance, og derfor bør de have tid
til at komme sig efter sortering, inden
de lægges.
Ved lægning af ny-sorterede kartofler risikerer man, at der går lang tid inden
de spirer. I den tid de ligger i jorden uden
at spire, er de særligt udsatte for angreb
af skadegører som f.eks. fritlevende nematoder og rodfiltsvamp. Man risikerer
desuden, at ny-sorterede kartofler spirer
dårligt og ujævnt frem, hvilket vanskeliggør ukrudtsbekæmpelsen.

Hold kartoflerne tørre
I hvileperioden fra sortering frem til lægning er det – som altid – vigtigt at holde
kartoflerne tørre og vel-ventilerede. Når
kartofler sorteres vil der opstå fugt, som
trækker ud fra små sår og spireender,
men også kondensfugt kan forekomme.
Et fugtigt miljø giver risiko for indtrængning af bakterier og svampe gennem såråbninger, hvilket forringer/ødelægger kvaliteten af læggekartoflerne.
Indkøber man læggekartofler vil de
være tørre inden de udleveres fra læggekartoffelavleren. Dog kan der opstå
fugt ved opbevaring, så også her skal
man have fokus på ventilation.
Køber man kartofler i storsække,
skal man være opmærksom på, at disse
sække kun er lavet til transport. Ventila-
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tionen i storsække kan være utilstrækkelig til opbevaring i længere tid.
Forvarmning af spiretræge sorter
Ved at hæve kartoflernes opbevaringstemperatur den sidste tid inden
lægning, vil man starte/speede de fysiologiske processer, der gør, at kartoflerne
spirer hurtigere, når de bliver lagt i jorden.
En udfordring ved forvarmning kan
dog være, at kartoflerne ikke bliver lagt
til den planlagte tid, f.eks. pga. dårligt
vejr. Dermed kan spirene blive for lange
og brække af ved lægning, hvilket i stedet giver en langsom og uens fremspiring.
Der findes ikke opdateret viden om
optimal metode til – og udbyttet af –
at forvarme stivelseskartofler, og det
er derfor et af de emner, vi vil arbejde
videre med i KMC Agro.
Indtil videre anbefaler vi forvarmning
af spiretræge sorter som f.eks. Avarna,
Festien og Kuras i ca. 14 dage. Se i øvrigt
Sortsinfo (http://avlerinfo.dk/sortsinfo/) for information om sorternes behov
for forvarmning. 
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Udbytteeffekt af
stødskader i læggekartofler

N

år kartofler optages, håndteres
og sorteres, er det uundgåeligt,
at der kommer små sår, skader
og stød. Der er sortsforskelle på, hvor
disponeret en sort er for stødskader,
f.eks. er Stratos mere disponeret for
stødskader end Kuras.
Der er dog ikke tilstrækkeligt viden
om, hvad disse stødskader i læggekartofler betyder for udbyttet året efter.
En hypotese er, at den energi, der bruges
på at sårhele en stødskade vil mangle til
fremspiring og vitalitet året efter. Det vil
resultere i lavere udbytter hvis læggekartoflerne har fået stød, sammenlignet
med, hvis de ikke har.
Forsøg med stødskader i ’19 og ’20
For at undersøge udbytteeffekten af
stødskader i læggekartofler, har KMC
Agro i 2019 og 2020 udført egne forsøg
med stødskader af læggekartofler i sorterne Kuras og Stratos.
Formålet var at se på udbytteeffekten året efter ved tre behandlinger af
læggekartofler:
1: Skånsom optagning/håndtering (ingen
stød).
2: Stød om efteråret.
3: Stød om foråret.
Stød om efteråret og foråret skulle
simulere hårdhændet håndtering ved
henholdsvis optagning og sortering.
Håndopgravede og håndlagte
Kartoflerne til forsøgene blev alle håndopgravede i efteråret forud for dyrkningssæsonen i forsøgene.
Kartoflerne til behandlingen “stød
efterår” fik umiddelbart efter opgravning
stød ved at lade dem falde ca. 1 m. Derefter blev kartoflerne til alle tre behandlinger tørret, nedkølet og lagret på køl.
Kartoflerne til behandlingen “stød
forår” fik ca. 4 uger inden lægning lige-

ledes et fald på ca. 1 m. Herefter blev
kartoflerne fra alle tre behandlinger
håndlagt i forsøgsmarken i parceller på
4 rækker a 10 m. Hver behandling blev
lagt i 3 gentagelser i både 2019 og 2020.
Kartoflerne blev herefter dyrket ens
gennem vækstsæsonen efter normal
dyrkningspraksis på den jordtype (JB1),
forsøget var placeret.
De to midterste rækker i parcellerne
blev efter afmodning høstet, og der blev
målt knoldudbytte og stivelsesprocent.
Stivelsesudbyttet pr. hektar er herefter
beregnet.
Effekt af stød
Af Figur 1 fremgår stivelsesudbyttet og
stivelsesprocenten i Kuras og Stratos
ved de tre forsøgsbehandlinger. Resul-

taterne i Figur 1 er et gennemsnit af de 3
gentagelser i de to forsøgsår. Der er lavet
statistisk behandling af data ud fra en
passende statistisk model.
Resultaterne af den statistiske analyse for stivelsesudbyttet (søjler i Figur
1) viste, at Stratos på tværs af behandlingerne gav et højere stivelsudbytte end
Kuras.
Hverken inden for, eller på tværs
af sort, var der en sikker effekt af behandlingen på stivelsesudbyttet. Det
var overraskende, da det var forventet,
at stød ville påvirke stivelsesudbyttet
negativt.
Et overraskende resultat
Analysen af stivelsesprocenten (punkter
i Figur 1) viste ligeledes, at Stratos som

Eksempel på stødskader i Stratos. Foto er ikke relateret til det omtalte forsøg “Udbytte
effekt af stødskader i læggekartofler”. Foto: Per T. Christensen, KMC Agro.
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Statistisk analyse:
Stivelsesudbytte: Psort=0.04, Pbeh=0.65
Stivelsesprocent: Psort<0.01, Pbeh=0.05
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Figur 1: Stivelsesudbytte i hkg/ha (søjler) og stivelsesprocent (punkter) for henholdsvis Kuras og Stratos ved de 3 behandlinger: ingen stød,
stød forår og stød efterår som gennemsnit af 3 gentagelser over 2 år i forsøget “Udbytteeffekt af stødskader i læggekartofler”.
Fejllinjer: standard fejl. Statistisk analyse Psort: effekt af sort på tværs af behandling, Pbeh: effekt af behandling på tværs af sort. S
 tatistisk
sikkerhed ved værdi af P ≤ 0,05.

helhed havde en højere stivelsesprocent end Kuras, hvilket var forventet.
På tværs af sorter var der sikker effekt
af behandlingen, men ikke inden for sort.
Effekten var dog modsat forventet,
da kartoflerne, der fik et stød om efteråret, havde en højere stivelsesprocent
end dem, som ikke havde fået stød.
Det er dog vigtigt at huske, at denne
effekt udelukkende kunne vises på stivelsesprocenten og ikke på det totale
stivelsesudbytte, men alligevel et overraskende resultat.
Ændrer ikke på anbefalingen
Forsøget med udbytteeffekt af stødskader i læggekartofler har efter 2 års

forsøg vist, at stødskader i sig selv ikke
påvirker stivelsesudbyttet negativt, hvilket ellers var forventet.
Det skal dog bemærkes, at stød og
sår er indfaldsveje for svampe og bakterier som bl.a. fusarium og sortben.
Infektion med svampe og bakterier vil
resultere i forringelse af læggekartoflernes kvalitet, fremspiring og udbyttepotentiale.
Læggekartoflerne i dette forsøg
blev, bortset fra selve stødbehandlingerne, håndteret skånsomt og opbevaret
optimalt fra optagning til lægning. Herved kan man antage, at betingelserne
for infektion med svampe og bakterier
ikke har været til stede i forsøget.
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At forsøget viste, at stød i efteråret ligefrem gav en højere stivelsesprocent
kan muligvis også tilskrives den optimale
håndtering og opbevaring af læggekartoflerne. Hvis læggekartoflerne i forsøget var “fysiologiske unge”, kan stød i
efteråret have påvirket den fysiologiske
alder, resulterende i en højere stivelsesprocent.
Da man i praksis ikke kan have så
optimale forhold til tørring, opbevaring
og håndtering som man havde i dette
forsøg, ændrer forsøgets resultater ikke
på anbefalingen om, at læggekartofler
skal håndteres så skånsomt som muligt.

GGEKA
LÆGNING l LÆGNING l LÆGNING l LÆGNING l LÆGNING l LÆ
Henrik Kjærgaard Rasmussen,
agrorådgiver, AKS

Bjarne Thisgaard,
agrochef, AKS

Jordbearbejdning
& stenstrenglægning
K
artofler skal have god, løs jord i
25 cm dybde. Kartoflers rødder
arbejder meget overligt og er kun
i de øverste 50 cm – derfor er en løs jord
nødvendig for at opnå god optagelse af
vand og næring. Det opnås ved grundig
pløjning uden pløjesål, dyb harvning eller
stenstrenglægning.
Ved sammenkørt jord kan jordløsning/grubning være nødvendig.
Forarbejdet skal være i orden
Ved mange sten vil det være en fordel at
stenstrenglægge. Kravet til det bearbejdede bed er, at der efter stenstrenglæg-

ning er 22-25 cm med løs, bekvem jord at
lægge kartoflerne i.
For at kunne lave et ordentligt arbejde med stenstrenglæggeren, skal forarbejdet med bedploven være i orden.
God pløjning eller opharvning vil være et
krav for at kunne lave et godt resultat
med bedploven. Bredden på bedene skal
være 2 x rækkeafstanden og højden på
det opfurede bed skal være ca. 40-50 cm.
Det er vigtigt at sørge for at der er
god plads til sten og skidt. Og at der altid
er jord nok at arbejde med ved lægning,
så der ikke kommer til at mangle jord på
ydersiden.

Tag hånd om ukrudt og efterafgrøder
Sørg for at have en proaktiv ukrudtsstrategi op til at der skal dyrkes kartofler. Der skal tages hånd om rodukrudt,
tokimbladet ukrudt og græsukrudt i
afgrøderne inden kartofler. Det gælder
især de afgrøder der kan give udfordringer med gråbynke, hvidmelet gåsefod,
sort natskygge, rapgræsser og kvik.
Hav også en strategi for hvilke efterafgrøder der skal etableres inden
kartofler, og hvordan de skal destrueres
igen. Især stenstrenglæggeren kan tabe
kapacitet ved ukrudt og efterafgrøder,
som der ikke er taget hånd om inden. 

Plantetal og læggedybde

S

om udgangspunkt skal der i stivelseskartofler lægges et sted
mellem 22-25 hkg/ha. Det giver
et plantetal i nærheden af 40.000 pl./
ha, som i en 20-30 år har været en standard, når man snakker udsædsmængde
i stivelseskartofler.
For at prøve at komme nærmere et
specifikt optimum for plantetallet har
KMC lavet forsøg med læggeafstand i
2019 og 2020. I forsøget blev der lagt fra
20.000 pl./ha stigende til 50.000 pl./ha.
Der har været overraskende lille variation

mellem om der er lagt 20.000 pl. eller
50.000 pl./ha.
Den foreløbige konklusion er, at
man kommer rigtigt langt med sundt
og godt læggemateriale som det, der
blev anvendt i forsøget. Her har der ikke
været spring i rækkerne, og derved er
pladsen udnyttet bedst muligt, og dermed også opnået en god ukrudtskonkurrence.
Hvad bestemmer plantetallet?
Der er flere faktorer der spiller ind, når

man gerne vil finde det optimale plantetal.
• Sortens knoldsætning: Laver den mange knolde eller sætter den få? Evner
den at udnytte den ekstra plads?
• Tidspunkt for levering: Skal der leveres
tidlig eller sent? Ved tidlig levering skal
plantetallet øges, da knoldene ikke når
at udvikle sig færdig inden levering. Så
for at opretholde udbyttet skal der bruges flere knolde/ha. Det modsatte gør
sig gældende ved sen levering, her kan
plantetallet sænkes fordi der kompen-
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Sort

Plantetal pr. ha
33-37.000 38-42.000 43-47.000

Seresta

•

Oleva

•

Avenue

•

Kardal

•

Aventra

•

Stratos

•

Kuras

•

Eurogrande

Rækkeafstand på læggeren er afgørende for læggeafstand, da antallet
af løbende meter ændrer sig.
I dette eksemplet anvendes 75 cm rækkeafstand:
13.333 m pr. ha / 38.000 planter. pr. ha x 100 cm pr. m = 35 cm
•

•

Rækkeafstand

Meter/ha

•

75 cm

13.333

80 cm

12.500

82,5 cm

12.121

Avenance

•

Festien

•

Ydun

•

Eksempel på en beregning af udsædsmængde:
Hvis 10 knolde vejer 630 g, vejer hver knold 63 g i gennemsnit.
38.000 pl. pr. ha x 63 g = 2.394.000 g /100.000 g pr. hkg = 24 hkg pr. ha

•

Sarion

•

Saprodi

•

Avarna

•

Wotan

•

•

•

Supporter

•

Thor

•

Det vurderede optimale plantetal pr. sort til stivelsesproduktion, opdelt på 3 intervaller for plantetal. Vigtigt
at vurdere bl.a. leverings- og læggetidspunkt, knoldstørrelse, og sortens evne til knoldsætning.

Tabellen viser sammenhængen mellem den gennemsnitlige knoldvægt af læggekartofler, ønsket plantetal pr. ha,
hvilket giver et behov for læggekartofler i hkg pr. ha.

Gram pr. knold i gennemsnit
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75

33.000

17
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23

25

34.000

17

19

20

22

24

26

35.000

18

19

21

23

25

26

36.000

18

20

22

23

25

27

37.000

19

20

22

24

26

28

38.000

19
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27

29

39.000
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21

23
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27

29

40.000

20
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28

30

41.000

21

23

25

27

29

31

42.000

21

23

25

27

29

32

43.000

22

24

26

28

30

32

44.000

22

24

26

29

31

33

45.000

23

25

27

29

32

34

46.000

23

25

28

30

32

35

47.000

24

26

28

31

33

35

Plantetal

65

Hkg/ha

seres for det lavere plantetal ved at
knoldene via en lang vækstsæson
udnytter den ekstra plads i kammen, får lov til at gro af og derved
udvikle sig færdig.
• Tidspunkt for lægning: Kommer
man i en situation hvor lægningen
bliver sen, så hæves plantetallet også så man er sikker på at få
knolde nok i kammen til at opnå et
godt udbytte.
• Knoldstørrelsen på lægge materialet: En stor kartoffel vil give
mange, men små knolde, hvor en
lille læggekartoffel vil give få, men
store knolde. Småfaldne knolde vil
ligge på 50-55 g pr. knold (1.8001.900 knolde hkg) Storfaldne partier vil ligge på 70-75 g pr. knold
(1.400-1.500 knolde hkg).
Beregning af udsædsmængden
Når det ønskede plantetal er fundet,
så er næste skridt at finde læggematerialets gennemsnitlige knoldvægt. Det gøres ved at veje 100
knolde af partiet, eller veje 10 knolde
flere gange fra forskellige steder i
partiet, så man finder et repræsentativt udsnit. Se boksen øverst på
siden om beregningen af udsæden.
Korrekt temperatur
og læggedybde
Kartoflerne skal lægges når såbedet
er tjenligt og temperaturen er 8° C.
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Lægningen kan også påbegyndes
ved en jordtemperatur på 6°, men
her skal der være udsigt til godt
vejr og stigende jordtemperatur, og
læggekartoflerne skal være klar til
at gro.
Kartoflen skal lægges, så den ligger fra 0-2 cm over plan overflade
når man planer kammene ud, eller
gerne 10-12 cm nede i kammen.
På de lettere jordtyper og under
tørre forhold kan det godt være en
udfordring at få dannet sådan en
kam. Hvis der skal hyppes eller laves
en mekanisk rensning skal det selvfølgelig tages med i betragtning, når
der laves kam-størrelse.
Risiko for langsom fremspiring
For høj placering af knolden gør, at
der er større risiko for udtørring, og
det kan nedsætte spireevnen ved
lave temperaturer. Det giver forsinket fremspiring og derved også øget
risiko for angreb af rodfiltsvamp og
fritlevende nematoder.
Får man lagt knoldene for dybt
giver det forsinket fremspiring, da
knoldene har længere vej til over
fladen. Det resulterer i en generel
mere uens fremspiring.
Lægger man i fugtig jord/lave
arealer eller bruger småt lægge
materiale, så må knoldene ikke
lægges for dybt, da det giver en for
langsom fremspiring. 
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Bejdsning af læggekartofler

D

er er til kommende sæson ikke
længere mulighed for at købe
pulverbejdse mod rodfiltsvamp
til sine læggekartofler. Derfor er der
fremadrettet kun den flydende bejdsning til rådighed. Dog kan pulverbejdse
man har på lager lovligt anvendes i kommende sæson.
Monceren-produkter (flydende og
pulver) udgår, og har sidste anvendelsesog opbevaringsfrist d. 1-11-2021. Rizolex
pulverbejdse må opbevares og anvendes
indtil d. 2-3-2022.
Merudbytte ved bejdsning
Derfor er der i 2020 lavet forsøg med en
række alternative bejdsemidler (se tabel).

Der er opnået merudbytter ved at bejdse
mod rodfiltsvamp, som dog ikke er statistisk sikre. Man skal også tage med i
betragtning, at her kun er resultater for
2 forsøg i 2020.
I forsøg fra 2015-2016 (4 forsøg),
dog med Monceren som bejdsemiddel,
var der 1.290 kr. i merudbytte i forhold
til ubehandlede parceller. Serenade var
også med her, og havde også et positivt
merudbytte på 1.080 kr./ha.
Det vigtigste våben
er et sundt sædskifte
Rodfiltsvamp er en jordbåren sygdom,
som overlever i jorden på døde planterester. Smitten kan også overføres

Effekt af biologisk og kemisk bejdsemiddel
Stivelseskartofler 2020
2 forsøg

via læggematerialet, og det er netop
derfor vi bejdser læggeknoldene. Svampen kan under optimale betingelser –
som i våde og kolde forår – give store
udbyttetab.
Raps, roer, rodfrugter, frøgræs og
kløvergræs fremmer rodfilsvamp, hvilket
også gælder tilførsel af store mængder
organisk materiale. Derfor kan det være
en fordel at fjerne halmen i den foregående afgrøde, inden kartoflerne.
Det vigtigste er dog at man har et
sundt sædskifte, og at man får bekæmpet spildkartofler. Dermed undgår man
falsk sædskifte i årene mellem kartofler er hovedafgrøde hvor jorden skulle
saneres.

Rodfiltsvamp,
% planter,
før nedvisning

Stivelse,
%

Kartofler hkg/ha,
udbytte
merudbytte

Stivelse hkg/ha,
udbytte
merudbytte

Ubehandlet

2,0

21,7

565,4

122,6

0,75 l Rizolex 50 FW

0,5

22,3

7,8

4,8

0,625 l Maxim 100 FS

0,0

22,5

9,3

6,3

5 l Serenade ASO

1,4

21,9

-1,7

0,9

0,375 l Rizolex 50 FW + 5 l Serenade ASO

0,6

22,1

30,7

9,0

0,625 l Maxim 100 FS + 5 l Serenade ASO

1,6

21,8

15,3

4,0

0,5

ns

ns

LSD1

Strategi for lægning

V

ær meget kritisk omkring dit læggemateriale. Er kvaliteten dårlig,
så øg plantetallet og læg partiet
til sidst pga. risikoen for smittespredning
i læggeren. Er kvaliteten alt for dårlig,
skal partiet kasseres i stedet.
Såbedet skal være tjenligt, og der
skal være udsigt til at jordtemperaturen er stigende mod de 8-10° C, så
kartoflerne får en god og hurtig fremspiring. Er jorden klar, så skal lægning

af kartofler opprioriteres, om man så
er færdig med at så korn eller ej.
Arealer til tidlig levering, og sorter
der skal have lang vækstsæson, prioriteres her først.
Find det
optimale plantetal
Brug noget tid på at få målt og vejet dine partier af læggemateriale, så
der ud fra de andre faktorer (som le-

veringstidspunkt og sort) findes det
optimale plantetal.
Hvis der skal eksperimenteres med
at anvende et lavt plantetal, så SKAL der
bruges sundt og godt lægge materiale,
der skal være gode lægge betingelser og
udsigt til lang vækstsæson på arealet.
Forsøg at holde læggeren tør og ren,
så smitte spredes mindst mulig og der
opnås ensartethed uden spring i rækkerne.
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Henrik Kjærgaard Rasmussen,
agrorådgiver, AKS

F

orud for den gode gødningsplan skal der
tages jordprøver. Prøverne skal bruges
til at tage højde for kalitallet på den
enkelte mark.
Yderligere skal prøverne bruges til at tage
højde for reaktions-, fosfor-, og magnesiumtallet.
Husk eventuelle eftervirkninger
I kartofler tildeles kvælstofgødningen mellem
70-100 % fra start, alt efter om man vælger
en delt gødskningsstrategi.
Derudover skal der være fokus på om de
sortsspecifikke egenskaber gør, at der skal
ændres i tildeling af kvælstof.
I gødningsplanen herunder er der taget
udgangspunkt i 10 ton stivelse/ha på en JB 1
med et kalital på 5.
Yderligere skal der på de enkelte jorde tages højde for eftervirkning af efterafgrøder
og historikken for tilførelse af husdyrgødning.
Der kan som udgangspunkt nævnes at jo bedre jord, jo større påvirkning har efterafgrøder
og husdyrgødning i eftervirkning.
Hvorfor betyder kvælstof noget?
Kvælstof er vigtigt for at kunne opretholde
et højt udbytte og sikre at planten har mulighed for at opretholde en lang vækstsæson.
Her kan anvendes enten flydende ammoniak,
ammonium eller man kan anvende gødninger med nitrifikationshæmmere, som frigiver
kvælstof senere.
Nitrat, som der findes i de fleste gødninger, er ved udbringningstidspunktet klar til
at planten kan optage det gennem rødderne.
Det betyder, at den tildelte mængde er fuldt
ud tilgængelig på et tidspunkt, hvor kartoflerne først er ved at etablere et rodnet.
Derfor anbefales det at supplere gødningsplanen med gødninger, der har en senere
omdannelse til nitrat, såsom ammoniak eller
ammonium.
Ammoniak og ammonium binder sig på
udbringningstidspunktet til jordvæske pga.
at de er positiv ladede ioner. Derved bliver
ammoniak og ammonium senere omdannet
til nitrit gennem nitrifikationsprocessen, og
dernæst til nitrat, hvilket er en følge af bakteriers og mikroorganismers omsætning. 

Frederik Jensen,
agrorådgiver, AKS

Kvælstofgødskning
– hvad skal der til?

Anvendte sorter:
Sort

Niveua af kvælstof

Egenskaber

Leveringstidspunkt

Avenue

Middel

Direkte

Tidlig/middel

Seresta

Høj

Direkte

Tidlig

Saprodi

Middel

Direkte

Middel/sen

Stratos

Høj

Direkte

Middel/sen

Ydun

Middel

Direkte

Sen

Avarna

Middel

Lager

Sen

Kuras

Middel

Lager

Sen

Sortsspecifikke egenskaber i forhold til kvælstoftildeling og levering.

P

30 kg

K

N
210 kg
I gødningsplanen er
der taget udgangspunkt i 10 t stivelse/
ha på en JB 1 med et
kalital på 5
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Mg
20 kg

215 kg

S

30 kg

NG l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKN

Delt
kvælstofgødskning

V

24,0

140

23,5

120

23,0

100

22,5

80

22,0

60

21,5

40

21,0

20

20,5

0
Stivelse hkg/ha
Stivelse %

0 kg N
Ubeh.

140 kg N
Placeret

190 kg N
Placeret

93

141

143

149

21,6

22

21,5

22,5

Stivelse hkg/ha

Positive resultater forsøg Arnborg

190 kg N
50 kg N 25 def

Stivelsespct.

160

20,0

Tabellen
viser effekten
af delt gødskning
i stivelseskartofler,
fra Arnborg,
Landsforsøg
2020.

160

24,0

140

23,5

120

23,0

100

22,5

80

22,0

60

21,5

40

21,0

20

20,5

0

0 kg N

180 kg N

230 kg N

180 kg N
50 kg N 25 def

Placeret

Placeret

Stivelse hkg/ha

81

141

151

148

Stivelse %

22

23,1

22,2

22,6

Aksetitel

Tildeles bedst fra 19. til 25. juni
Forsøg med delt gødskning i 2020 har vist,
at den optimale periode for tildeling af
kvælstof er fra d. 19.-25. juni. Det er meget
afhængigt af vejret efter en eventuel spredning af fastgødning. Det mest optimale
tidspunkt for at udbringe faste gødninger
vil være forud for en regnbyge, for at sikre
tilgængeligheden til rodnettet.
Derudover er det blevet påvist, at flydende gødninger, f.eks. Flex Foliar N-18, kan
være med til at afhjælpe en tidligere afmodning. Det kræver, at der bliver anvendt små
mængder, under 10 kg N, for at undgå svidninger.
Der er dog ikke signifikante merudbytter
ved at anvende flydende gødninger. Det er
vist i forsøgsårene 2018-2020.

20,0

Stivelse %

Stivelse hkg/ha

Tabellen
viser effekten
af delt gødskning
i stivelseskartofler,
fra Dronninglund,
Landsforsøg
2020.
Positive resultater forsøg Dronninglund

ed at bruge en strategi, hvor 30-40
% af kvælstoffet deles, opnår man
effekter i form af optimal afmodning, mindre udvaskning og undgår stor
topvækst.
Nogle sorter har gavn af en delt gødningsstrategi. F.eks. en sort som Avarna, der
kan sætte mindre top, og Verdi, der kan få
brug for gødningen på et senere tidspunkt
til knoldvækst.
Til at hjælpe med at vurdere behovet for
delt gødskning, kan en Horiba-tester anvendes. Den måler indholdet af nitrat i bladsaften, og det skal gøres løbende i perioden fra
30-60 dage efter fremspiring.
Omkring 15. juli skal det målte indhold
af nitrat gerne være omkring 4.500-5.000
ppm for marker, som skal gro til midten af
oktober.

Sengødskning med flydende gødning
I forsøg med sengødskning med flydende
gødning fra Arnborg og Dronninglund er der
blevet tildelt små mængder, under 10 kg N/
gang, frem til medio august. Forsøgene har
vist små positive resultater på udbyttet i
Dronninglund og Arnborg.
Hvis man vælger at bruge denne sene
tildeling, kan den være med til at hæve udbyttet og være med til at holde stivelseudbytte oppe.
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P Fosfor

Stivelse hkg/ha

Fosforoptimum i stivelseskartofler

Positiv effekt på rodudvikling og
knolddannelse
Behovet for fosfor afhænger meget af
jordens P-tal. Ved lave P-tal vil behovet
for fosfor være større end ved jorde med
høje P-tal. Et middel P-tal ligger mellem
2-4.
Fosfor er rigtigt vigtigt, da det giver
tidlig vækst og bladdannelse, og det har
en positiv effekt på rodudvikling og tidlig
knolddannelse Derudover indgår fosfor
Nettomerudbytte kr./ha

Stivelse hkg/ha

125

1.400

124

1.200

123

1.000

122

800

121

600

120

400

119
118

Nettomerudbytte kr./ha

S

tivelseskartofler vil i løbet af vækstsæsonen bruge et sted mellem 2540 kg P/ha. Derfor skal en stivelseskartoffelmark tildeles minimum 30 kg P/ha,
eller hvad bedriftens fosforloft tillader.
Kartofler responderer godt på øget
tilførsel af fosfor. Så hvis der er luft i forhold til fosforloftet, eller der kan trækkes fosfor fra bedriftens andre afgrøder,
så vil det være første prioritet at tildele
det til kartoflerne.

200
119

122

124

124

124

121

Ingen fosfor

30 kg P i TSP
Bredspredt

60 kg P i TSP
Bredspredt

30 kg P i TSP
Placeret

60 kg P i TSP
Placeret

30 kg P i TSP
I læggerille

0

Fosforoptimum i stivelseskartofler ved forskellige mængder tripelsuperfosfat (TSP) og
udbringningsmetode. Oversigt over landsforsøgene 2015-19, 9 forsøg.

P-tal

0-2

2-4

4-5

>6

Fosfor kg/ha

60

50

40

30

som en vigtig del i indlejringen af stivelse
i kartofler, da fosfor er med i processen
til at omdanne sukker til stivelse.
Fosfor er meget immobilt, og derfor
er placering af P i nærheden af knoldene
en rigtig god løsning.
6,5 som den optimale Rt-værdi
Fosfor optages af planten som fosfat.
Fosfat optages indenfor 2 mm fra plantens rødder gennem jordvæsken, hvor
kun 0,01 % af den tilgængelige fosformængde er fosfat. Når det er opbrugt,
frigives der mere fosfat fra mineraler til
jordvæsken.
Fosfor er mest opløseligt ved Rt på
6,5-7. Ved lave Rt bindes fosfor til jern og
aluminiumsholdige mineraler, hvorimod
fosfor ved høje Rt bindes til calciumholdige forbindelser.
Ser vi på tværs af alle næringsstoffer samt mikronæringsstoffer, så vil et
optimalt Rt være 6,5, da det er her flest
næringsstoffer er tilgængelige. På bedrifter med meget vårbyg i sædskiftet
og sandede, lette jorde, kan det være en
fordel at ramme lidt lavere Rt omkring
6,2 for at optimere på tilgængelighed af
mangan, da høje Rt forværrer manganmangel. 

K Kalium

S

om udgangspunkt skal stivelseskartofler tildeles omkring 200-220 kg
K/ha i dyrkningssæsonen. Men tildelingen skal justeres til i forhold til jordens
Kt, det forventede udbytteniveau og jordens bonitet. Kaligødningen skal være
klorfri, da klor har negativ indflydelse på
stivelsesprocenten.
Tag jordprøver forud for kartoflerne
Middel Kt vil på JB1-3 være i niveauet
5-8, hvor Kt på bedre boniteter skal ligge

mellem 7-10 for at kunne betegnes som
værende middel. Optimale Rt-tal vil ligge
mellem 6-6,5. I dette interval vil kalium
være mest tilgængelig.
Inden der skal dyrkes kartofler i marken bør der tages jordprøver i dyrkningsåret. Det bør gøres i januar-februar, hvor
det giver det mest retvisende billede af
kaliumindholdet i jorden. Kalium udvaskes let især på sandjord, hvor der er
færre lerpartikler, som kalium kan binde
sig til.
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Hverken for lidt eller for meget
Det er vigtigt at ramme den optimale
tilførsel af kalium, da overgødskning vil
medføre et lavere optag af magnesium
og calcium. Samtidig vil for meget kalium forsinke omsætningen af sukker til
stivelse, som gør at stivelsesprocenten
vil falde.
Kalium har derudover betydning for
kvaliteten, effekt på energitransport
i planten og derved også udbytte potentialet. Dog skal siges, at det bedre

NG l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKN

K
med en lille overforsyning af kali end underforsyning, hvilket kommer af store
markvariationer i Kt. Det kan sikres ved
at have en kaliforsyning på 110 % ift.
hvad jordprøverne viser er nødvendigt.

Jordens Kt
JB1
JB2
JB3
JB4
JB11

Udbytte

1

2

Hvis f.eks. en JB 1 sandjord, Kt på 5, skal
gødes med 215 kg kali/ha. + 10 %, så må
marken maksimalt få 236 kg kali/ha.
Kalium er vigtig for kartoffelplantens tørketolerence. Så på uvandede

3

4

5

6

7

8

arealer er det værd at have med som et
vigtigt fokuspunkt i gødningsplanen, at
sørge for disse arealer ikke kommer til at
mangle kalium. 

9

10

11

12

15

20

500

315

290

265

240

215

190

165

140

125

110

95

80

35

0

600

350

325

300

275

250

225

200

175

160

145

130

115

70

0

500

290

265

240

215

190

165

140

115

100

85

70

55

0

0

600

325

300

275

250

225

200

175

150

135

120

105

90

45

0

700

360

335

310

285

260

235

210

185

170

155

140

125

80

0

500

275

250

225

200

175

150

125

100

85

70

55

40

0

0

600

310

285

260

235

210

185

160

135

120

105

90

75

30

0

700

345

320

295

270

245

220

195

170

155

140

125

110

65

0

JB5

500

255

230

205

180

155

130

105

80

65

50

35

20

0

0

JB6

600

290

265

240

215

190

165

140

115

100

85

70

55

0

0

JB7

700

325

300

275

250

225

200

175

150

135

120

105

90

45

0

Kali-tal. Vejledende kaliumtilførsel opdelt efter jordtype, forventet udbytte og jordens kalital.

Mg Magnesium

Magnesium påvirker lageregenskaber
Et middel magnesiumtal i jorden ligger
mellem 4-8, hvor den største tilgængelighed af magnesium i jorden er ved Rt
tal over 7. Herfra falder tilgængeligheden
i takt med Rt.
Magnesium bindes til overfladen af
organisk materiale og ler ligesom kali.
Magnesium har betydning for udbyttet,
tørstofindholdet, indlagring af stivelse
og knoldenes robusthed, som gavner
lageregenskaberne.

Risiko for luksusoptag
Nye forsøgsresultater fra 2018-2020
viser, at den største gevinst opnås ved
en tilførsel på 20-25 kg Mg, ved Mgt
der ligger omkring 4,5. Hvis man tilfører

større mængder magnesium, kan der
opstå luksusoptag, der går det ind og
blokere for optaget af kalium. 

Mg-tal

1

2

3

4

5

>6

Magnesium kg/ha

35

30

25

20

15

0

Tildeling af magnesium til stivelseskartofler

Stivelse hkg/ha

Nettomerudbytte kr./ha

150

1.000

140

500

130

0

120

-500

110

-1.000

100

7 kg Mg

25 kg Mg

50 kg Mg

75 kg Mg

Nettomerudbytte, kr./ha

tivelseskartofler vil have et forbrug
på ca. 10-15 kg magnesium pr. ha,
alt efter udbytteniveauet og forholdene
i sæsonen. Stivelseskartofler skal som
udgangspunkt tilføres et sted mellem
20-25 kg magnesium/ha, men det skal
tilpasses i forhold til markens magnesiumtal (Mgt).

Stivelse hkg/ha

S

-1.500

Magnesiumforsøg 2018-20, hvor tildeling af 25 kg magnesium har givet bedste resultat.
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S Svovl

S

tivelseskartofler skal tilføres 30 kg
svovl/ha. Svovl har stor betydning
for plantens evne til at optage kvælstof,
derfor er det vigtigt ikke at glemme
svovl når der laves gødningsplan.
Det vil især være ejendomme hvor
ammoniak og protamylasse fylder me-

get i gødningsplanen, der kan komme til
at mangle lidt svovl.
Forsøg med svovl på vej
Svovl er mindre mobilt i planten end
kvælstof, og derfor vil mangelsymptomer ses på de yngre blade. Svovl bindes

ikke i jorden og vil i regnfulde efterår og
vintre derfor udvaskes fra jordpuljen.
Der findes ingen nyere forsøg i stivelseskartofler hvad angår tildeling
af svovl, men i 2021 etableres der forsøg, der skal forsøge at synliggøre et
svovloptimum i stivelseskartofler.

Cl Klor

V

ed tilførsel af gødning med indhold af klor påvirkes stivelsesprocenten negativt.
Uddraget fra et internt forsøg (se
tabellen og figuren) med 4 gentagelser
er, at stivelsesprocenten bliver påvirket
af større mængder af klor.
Som tommelfingerregel falder stivelsesindholdet med en halv procent hvis
der bliver tilført 50 kg klor/ha, og ved
150 kg klor ha falder stivelsesprocenten
med én procent. Det er også på linje med
tidligere beretninger i 1970-74 fra Askov
forsøgsstation, hvor det også blev undersøgt forhold gældende gødninger
indeholdende klor.

Middel

Kartofler hkg/ha

Stivelse %

Stivelse hkg/ha

0 kg Cl

613

22,6

138

50 kg Cl

638

22,1

141

100 kg Cl

602

21,7

131

200 kg Cl

606

21,6

131

Stivelse, tendenslinjer

Stivelse hkg/ha

150

23

22
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Stivelse %

Stivelse hkg/ha

140
Hvorfor påvirker klor stivelsen?
Klor er et mikronæringsstof og indgår i
enzymer, og det betyder, at der ikke skal
meget til for at opfylde plantens behov.
Klor har indvirkning på plantens evne til
130
at udvikle ilt under fotosyntese.
Derudover kan klor i større mængder, evt. i form af natriumclorid, være
giftig for kartofler. Den større mængde
bevirker, at kartoffelplanten ikke kan op120
tage andre essentielle næringsstoffer
0 kg Cl
50 kg Cl
100 kg Cl
200 kg Cl
grundet klors høje evne til at binde andre
grundstoffer, ligesom vi kender det fra
forholdet mellem kalium og magnesium. Internt forsøg. LSD: Kartofler hkg/ha: ns. Stivelse%: 0,32. Stivelse hkg/ha: ns.

Stivelse %

21

20

NG l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKNING l GØDSKN
Strategi 1: 3.700 kr./ha

Strategi

H

er er der 5 forskellige gødningsstrategier, der med fordel kan
anvendes i kartofler. Der tages
udgangspunkt i kartoflernes behov for
næringsstoffer i en JB 1 med et kalital
på 5.
Strategierne tager udgangspunkt i at
marken skal kunne gro til midten af oktober. Dertil er en del af gødningen tilført
som NS-gødning, der gør det muligt at
tildele en del af gødningen i slutningen
af juni måned. På den måde opnår man
en god forsikring hen over sæsonen. 

NPK - 14-3-15

700 kg/ha

N – 27

300 kg/ha

Strategi 2: 2.750 kr./ha

Protamylasse

2-3 ton/ha

N - 27

450 kg/ha

DAP NP – 18-20

110 kg/ha

Protamylasse

4 ton/ha

Tildeling, kg pr. ha
N

P

K

Mg

S

217

29

221

26

96

435 kg/ha

Protamylasse, oprørt

2 ton/ha

Tildeling, kg pr. ha
N

P

K

Mg

S

220

29

213

16

29

K

Mg

S

212

37

215

15

37

215 kg

S

20 kg

NS - 27 -4

P

K

N
210 kg

Strategi 5: 2.000 kr./ha
20 tons/ha

N

P

30 kg

Mg
Gylle

Tildeling, kg pr. ha

30 kg

Strategi 3: 2.270 kr./ha
Strategi 4: 2.172 kr./ha
N – 27

200 kg/ha

DAP -18-20

80 kg/ha

Ammoniak

100 kg/ha

Protamylasse

3,8 ton/ha

Tildeling, kg pr. ha
N

P

K

Mg

S

219

31

220

15

31

Protamylasse

Gylle

30 tons/ha

N - 27

400 kg/ha

Patentkali

300 kg/ha

Tildeling, kg pr. ha
N

P

K

Mg

S

210

32

220

9

51

Anja Ry Milton,
agro- og andelshaverassistent, AKM

P

Det er også en mulighed at iblande protamylasse i gyllen, men
det gøres helst umiddelbart før udkørsel, da det kan give lugtgener. Protamylasse bundfælder og der skal derfor være omrøring
i gylletanken.

Direkte udbringning eller i gylle
Protamylasse er kartoffelfrugtvand som er opkoncentreret,
men som stadig er flydende og pumpbart. Det kan bringes
ud med udbringervogne, specialfremstillet til formålet. Kartoffelmelsfabrikkerne tilbyder hver især forskellige løsninger
til at håndtere logistik og udbringning.

En effektiv kaligødning til kartoffelmarkerne
At anvende protamylasse som kali-kilde i gødningsplanen har
vist sig at have samme effekt som handelsgødning. Derudover
er prisen attraktiv, ift. at protamylasse indeholder en bred vifte
af næringsstoffer, såsom kvælstof, fosfor, svovl og magnesium.
Disse næringsstoffer er alle vigtige for udbyttet i kartoffelmarken og bør indgå i gødningsplanen.

rotamylasse er en klorfattig gødning, og er et godt
alternativ til kunstgødning, herunder Patentkali.
Der er stor efterspørgsel på protamylasse og ikke
uden grund, da det ikke kun er en stærk konkurrencepartner
når det gælder nærringstoffer, men også i forhold til prisen.
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Mikronærringsstoffer
– en varm kartoffel

G

ennem de senere år er der snakket rigtig meget om mikronæringsstoffer. Der er faktisk også
brugt rigtig mange mikronæringsstoffer,
for … – ja, hvorfor egentlig?
Vi kender alle Liebings kar, der viser,
det korteste bræt i karret får vandet
til at løbe over, svarende til at udbyttet ikke kan blive større på grund af en
begrænsende faktor. For at få mere udbytte må man forlænge brættet.
Derfor kan det godt give mening
med mikronæringsstoffer til kartofler,
for det skal jo ikke være et af mikronæringsstofferne der er begrænsende for
hvor stort udbyttet kan blive, og da slet
ikke når vi optimerer på samtlige andre
makronæringsstoffer.
Undersøgelse af behovet i kartofler
Der er lavet utallige forsøg i andre afgrøder med mikronæringsstoffer, og ofte
kommer de kun ud med et positivt resultat på ét enkelt næringsstof – nemlig
mangan. Der er sjældent udslag for andre
mikronæringsstoffer i blandingen.

Men med en højværdiafgrøde som kartofler, og med et forbrug af næringsstoffer der er væsentlig anderledes end
de øvrige afgrøder vi dyrker, kunne der
godt være et behov i netop kartoflerne.
Det er heldigvis undersøgt i foreløbig ét
års forsøg, hvor adskillige produkter er
sammenlignet – se tabellen.
Overvej
nøje inden tildeling
Som det kan ses af årets forsøg, så
er der ikke fundet merudbytter for at
anvende mikronæringsstoffer. Det bør
derfor være til grundig overvejelse inden
der puttes mikronæringsstoffer i tanken
på sprøjten.
Tidligere forsøg med Epso Microtop
har vist en tendens til at kunne hæve
stivelsesprocenten, og det er med baggrund i de forsøg at der i de foregående
år har været anbefalet at bruge 5 x 5 kg
Epso Microtop.
Men som dette års forsøg viser har
man heller ikke med dette produkt kunne opnå et merudbytte. Igen, man bør

derfor nøje overveje hvor og hvornår der
anvendes mikronæringsstoffer.
Det er bestemt ikke det samme som
at der aldrig er merudbytter for tildeling,
men variationen er meget stor, og i langt
de fleste tilfælde vil merudbyttet ikke
kunne betale for omkostningen.
Problemet er ikke nødvendigvis
mangel på næringsstoffer
Vi fastholder dog anbefalingen om 1-2
gange 2 kg mangansulfat til kartoflerne
når de er 15-20 cm høje.
Ydermere er det vigtigt at holde fast
i, at en normal sund, velgødet jord indeholder tilstrækkelig med mikronæringsstoffer til at kunne forsyne planterne, og
at tildelingen derfor ikke er nødvendig.
Er der f.eks. tale om kartofler der er
placeret i et dårligt sædskifte, så er det
ofte ikke manglen på mikronærringsstoffer der er det afgørende for udbyttet,
men derimod den pulje af sygdomme der
følger med det dårlige sædskifte. Her vil
der heller ikke være økonomi i at tildele
store mængder mikronæringsstoffer.

Gns. af 2 forsøg 2020. Kilde: Oversigt over landsforsøgene 2020 side 298.

Led Produkt

Mængde

Stivelses
procent

Udbytte
hkg knolde

Udbytte
hkg stivelse

22,7

581

132

1

Ubehandlet

2

Mangansulfat 32

4 x 1,5 kg

22,4

570

128

3

Epso Microtop

5 x 5 kg

22,4

590

132

4

Flex bladfosfor NP 7-6

3 x 10,9 kg

22,6

589

134

5

Profi kartoffel

6 x 0,3 kg

22,3

588

131

6

Yara Kombiphos

2 x 6,8 kg

22,3

570

127

7

Yara Kombiphos

3 x 2,7 kg

22,7

566

129

ns

ns
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Ukrudtsbekæmpelse i

2

2021

021 bliver 2. sæson hvor ukrudtsbekæmpelsen i kartofler skal
foregå helt uden Titus, der ikke
længere er lovligt at bruge.
De foregående sæsoner er der prøvet mange forskellige strategier af, med
mange kombinationer af midler. De er
prøvet af både hos avlere og i forsøg,
så vi er efterhånden ved at have et godt
billede af, hvilke løsninger der har en god
effekt, og hvilke løsninger der skuffer.
De planteværnsmidler der er til rådighed til ukrudtsbekæmpelse i dag er
alle nogle, hvor jordeffekten er ret afgørende. 60-80 % af midlernes effekt
kommer fra jordeffekt, og dét er vigtigt at have i baghovedet allerede ved
lægning. En god stabil kartoffelkam er
afgørende for effekten, og det samme
er rettidseffekten.
Kommen man bagud og kartoflerne
overrasker, er der stort set kun mekanisk
ukrudtsbekæmpelse tilbage, og selv her
har rettidseffekten stor betydning.

Strategier
Uanset hvilken strategi der skal følges
op med, er det vigtigt at både glyphosat og clomazon sprøjtes ud inden fremspiring. Som udgangspunkt bør første
sprøjtning være 5-7 dage før fremspiring, hvilket normalt er når kartoflerne
mangler 3-5 cm før de bryder igennem
jordoverfladen.
Både Fenix i høj dosis og Proman kan
anvendes lige omkring fremspiring, dvs.
når 0-2 % har brudt jordoverfladen. Det
kan også betyde, at der ved gode vejrforhold kan være meget få dage mellem 1.
og 2. sprøjtning.
Det er stadig vigtigt at dele sprøjtningen i to, da forsøgene har vist, at selv
3-5 dage mellem sprøjtningerne giver en
bedre effekt på f.eks. agerstedmoder.
Om der skal anvendes Proman eller
Fenix er lidt et prisspørgsmål, men der
findes dog især en enkelt ukrudtsart
der kan betyde, at Fenix skal vælges
frem for Proman. Ved store forekom-

ster af storke-/hejrenæb er det nødvendigt med fuld dosis Fenix.
Godkendte midler
Alle strategier er bygget op omkring
glyphosat. Uanset det øvrige middelvalg
er det vigtigt at få “nulstillet” marken
lige inden fremspiring med glyphosat.
• Desuden bør alle strategier indeholde
et clomazonmiddel som Command,
Centium eller Kalif. I sig selv ikke specielt stærke midler, men de har en meget god effekt når de blandes med et
af de andre midler, der er til rådighed. Vi
ser typisk en stærkt forbedret effekt
på pileurterne og sort natskygge når
clomazonmidlerne anvendes i blanding
med enten Fenix eller Proman. Alene er
det f.eks. på ærenpris midlet er stærkt.
• Proman er et relativt nyt middel, men
det har vist sig at være særdeles effektivt. Det virker samtidig på en meget
bred vifte af ukrudtsarter. Proman virker både ved svidning og som jordmid-

Strategier mod ukrudt 2021. Priskilde: Middeldatabasen.dk

1. sprøjtning, 5-7 dage før 2. sprøjtning, ved beg. frem- 3. sprøjtning, 5-7 dage
fremspiring
spiring (0-2 % fremspiret)
efter 2. sprøjtning

Pris inkl.
kørsel

Alm. ukrudt

1000 g glyphosat/ha
0,25 l clomazon/ha

2,0 l Proman/ha

1.151 kr./ha

Alm. ukrudt + melder

1000 g glyphosat/ha
0,25 l clomazon/ha

1,5 l Proman/ha

0,25 l Fenix/ha

1.210 kr./ha

Alm. ukrudt + få storkenæb

1000 g glyphosat/ha
0,25 l clomazon/ha

1,5 l Proman/ha
0,25 l Fenix/ha

0,25 l Fenix/ha

1.307 kr./ha

Alm. ukrudt + store
mængder storkenæb

1000 g glyphosat/ha
0,25 l clomazon/ha

2,0 l Fenix/ha

0,25 l Fenix/ha

1.512 kr./ha

UKRUDT | DANSK KARTOFFELSTIVELSE | AGRO MAGASINET 2021 17

UKRUDT l UKRUDT l UKRUDT l UKRUDT l UKRUDT l UKRUDT

Middel

Anvendelse

Dosis/ha

Agil

Flyvehavre, kvik, spildkorn

0,8 l/ha

Focus Ultra

Rajgræs, italiensk rajgræs, kvik

1-2 l/ha + 0,5 l Dash

Strategier mod græsukrudt.

del, og bør derfor ikke anvendes senere
end ved 0-2 % fremspiring. Da Proman
både er det billigste middel og har bredeste effekt, bør det være 1. valg til at
supplere glyphosat/clomazon sprøjtningen.
• Fenix vil sammen med blandingen
af clomazon have effekt på langt de
fleste almindelige ukrudtsarter, men
specielt ved store forekomster af storkenæb er Fenix at foretrække. Desuden
er Fenix godkendt med 0,25 l/ha efter
fremspiring. Her vil man opleve en særdeles god effekt på melder, som kan
være et problem på sandede jorde. Hvis
Fenix anvendes efter fremspiring, er
det meget vigtigt at der maks. er 8-10
dage mellem sprøjtningerne, da effekten ellers vil være stærkt aftagende.
Men overholdes dette interval vil man
opleve en rimelig effekt på især melder,
men også storkenæb og snerlepileurt.
• Boxer er også godkendt i kartofler,
men både effekt og pris taler ikke for
at anvende den til ukrudtsbekæmpelse
i melkartofler. Dog kan f.eks. et stort
problem med sort natskygge give be-

hov for behandling med Boxer når kartoflerne er 15 cm høje.
• Mod melder kan MCPA være en løsning.
Midlet er særdeles effektivt overfor
netop den ukrudtsart, men høje doser
sammen med varmt vejr kan give en
ukontrolabel effekt, som også kan gå
hårdt ud over kartoflerne. Vores anbefaling er derfor, at MCPA kun anvendes
hvis der virkeligt er behov for det.
Behov for nye
løsninger til græsser
Desuden vil der efterhånden også være
mange arealer, hvor der er behov for at
anvende græsmidler.
Det gælder arealer hvor der er kendte
problemer med flyvehavre eller kvik. Her
skal anvendes Agil, mens Focus Ultra
skal anvendes hvor det er rajgræs, der
giver problemer. Anvendes Focus Ultra
vil den også kunne bekæmpe de øvrige
græsser som flyvehavre – det er altså
ikke nødvendigt at køre med begge midler.
Tidligere har Titus ryddet mange af
de problemer af vejen, men med Titus
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ude af billedet er det nødvendigt at
supplere de almindelige strategier med
græsmidler, hvis der er behov.
Stadig problemer med
problemukrudt
Der er enkelte ukrudtsarter som kan
blive et problem med de nævnte strategier. Hverken Fenix eller Proman har
vist sig særlig gode til at bekæmpe f.eks.
lægejordrøg. Det er en ukrudtsart der
er i fremmarch, og som vi oplever giver
problemer flere og flere steder. Eneste
løsning ved massive forekomster er mekanisk ukrudtsbekæmpelse, men så kan
der også forventes en god effekt
Kamille og kornblomst er også
ukrudtsarter, som løsningerne ikke har
en helt optimal effekt på. Men ved rettidig sprøjtning vil effekten i langt de
fleste tilfælde være tilstrækkelig
Selv om strategierne er ændrede og
der nu anvendes langt dyrere midler, vil
der stadig ikke være en tilstrækkelig effekt på rodukrudt som gråbynke, tidsler
og svinemælk. Det er alle arter som skal
bekæmpes andre steder i sædskiftet.
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Sprøjteteknik

F

or at få tilfredsstillende effekt
af ukrudtsbehandlingerne skal
der fokus på sprøjteteknik.
De helt grundlæggende forhold
som stabil sprøjtebom og gode dyser er naturligvis vigtige, men der
skal ved ukrudtssprøjtning være helt
vindstille. Ellers vil man opleve en
“læeffekt” af kammene, og ukrudtsbekæmpelsen vil kun bliver optimal
på den ene side af kammen.
Desuden har hverken nabo eller
natur gavn af midlerne, så kør kun
under optimale forhold.
Den bedste effekt af sprøjtningen
En af grundstenene i ukrudtsbekæmpelsen er glyphosat, og det er
vigtigt at få optimal effekt af den

sprøjtning så marken bliver 100 %
ren.
Glyphosat-sprøjtningen blandes
ofte med clomazon, som er et rent
jordmiddel. Derfor kan det være
fristende at gå op i vandmængde
for at få så god effekt som muligt
af dette middel, men det kan ikke
anbefales. Glyphosat kræver så lav
vandmængde som muligt, og gerne
helt ned på 100 l vand/ha. Det giver en markant forbedret effekt af
glyphosat med små vandmængder,
og jordmidlerne skal nok have en tilfredsstillende effekt til trods for den
lave vandmængde.
Husk desuden at kontrollere pHværdien af det vand, der benyttes til
glyphosatsprøjtningen.

Et godt billede på hvad ikke-optimale vejrforhold
betyder for sprøjtning. Venstre side af kammen er
helt fri for ukrudt, mens meget af ukrudtet i højre
side har overlevet ukrudtssprøjtningen.

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

D

er arbejdes i øjeblikket meget på at udvikle mekaniske
løsninger der kan holde kartoflerne fri for ukrudt, men som ikke
samtidig giver det udbyttetab, som
forsøg tidligere har vist mekanisk
ukrudtsbekæmpelse kan give.
De forsøg der tidligere er blevet lavet konkluderede, at mekanisk ukrudtsbekæmpelse godt kan
holde kartoflerne fri for ukrudt,
men at den lidt “hårdhændede ” behandling af jorden går ind og river i
kartoflernes rødder, der sidder helt
ude på siden af kammen.
Et alternativ
med et vist udbyttetab
Der er avlere, der i dag køre en kombination af kemisk og mekanisk
ukrudtsbekæmpelse, og her viser
det sig også, at kartoflerne godt
kan holdes fri for ukrudt. Men igen

vil selv en “gammeldags” hypper gå
ind og forstyrre kartoflernes rødder,
som har lukket rækkerne under jorden med deres rodnet allerede når
kartoflerne er 20-30 cm høje.
I de tilfælde hvor den almindelige ukrudtsbekæmpelse er slået fejl,
kan det bestemt være nødvendigt et
lave en mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Men som forsøgene viser, så
skal man samtidig være klar til at
acceptere en lille udbyttenedgang.
Nye maskiner til afprøvning
De maskiner til mekanisk bekæmpelse der udvikles i øjeblikket, vil givetvis kunne bekæmpe ukrudt. Så
det bliver spændende at få dem afprøvet i ukrudtsforsøg, hvor de kan
sammenlignes med de strategier vi
kender i dag.

Et billede af kartofler, der kun er 20-30 cm høje,
men hvor rødderne allerede sidder langt ude mellem kammene. Ødelægges disse rødder, begrænser det kartoflens mulighed for at samle vand og
næringsstoffer ude mellem kammene.
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Svampestrategi 2021

T

il behandlingssæson 2021 har vi i
skrivende stund ikke nye svampemidler at anvende, så strategien
beror på kendte midler.
Basismidlerne på skimmel vil fortsat være Ranman Top og Revus, som
kan suppleres med andre skimmelmidler som f.eks. Banjo Forte, Shirlan Ultra
eller andre Shirlan (fluazinam) holdlige
produkter, se tabellen (Se også afsnittet
“Det kan man gøre” på side 24 i artiklen
“Nye skimmeltyper i 2020”).

Proxanil anvendes ved forekomst af
skimmel (stopsprøjtning), eller som
forebyggende behandling i modtagelige
sorter som Eurogrande, Avenance eller
Kuras. Zorvec Enicade er fortsat ikke endelig godkendt, og det vides ikke om det
bliver godkendt til sæson 2021.

Der kan ikke alene kompenseres for
dårligt håndværk, ved at vælge middel
eller øge doseringen. Faktorerne timing,
dækning og korrekt sprøjteteknik er helt
afgørende for succes med skimmel- og
bladpletbehandlingerne.

Supplerende midler
Ved højrisiko for skimmel kan der med
fordel tilsættes Option eller Cymbal 45
(cymoxanil), som styrker bekæmpelsen
af skimmel.

Effekt af en behandling
Bomstabiliteten og bomstyring er helt
afgørende for en god sprøjtning og dækning af kartoflerne. Et fingerpeg for den
samlede effekt af sprøjtning kan opdeles
på følgende faktorer:
• Middel og dosering 50 %
• Timing 20 %
• Bomvariation og dækning 20 %
• Dyser og vandmængde 10 %

Vinklede dyser i kartoflerne
Overvej vinklede dyser til svampesprøjtning i kartofler. Der er efterhånden kommet mange forskellige typer, også typer
der kan overholde krav om afdrifts
reduktion. Forsøg tilbage fra 2006/07
giver en bedre effekt med vinklede dyser (fremad/bagud) end en traditionel
fladsprederdyse. I dag kan man få dobbeltviftedyser, som sprøjter 30 grader
fremad og bagud. 

Midler

Fokusområder

Hvornår kan dosis sættes ned?

• Ranman Top og Revus som basisprodukter (3/4 til 1/1 dosis)
• Flere behandlinger med Banjo Forte,
Shirlan Ultra eller Zignal
• + 0,20 l Option/0,25 l Cymbal 45
ved høj skimmelrisiko (i går, i dag,
de næste 3 dage) eller overskredet
sprøjteinterval. (Altid på lager!)
• + 2,0 l Proxanil ved STOP-sprøjtning
(Mindst til 30 % af areal på lager)

• Udgangspunkt er 7 dages intervaller
• Hellere 6 end 8 dage. (læs etiketten
for behandlingsintervaller)
• Gerne hovedvægt på Revus fra
start, og Ranman Top til slut
• Reducere intervallet i risikoperioder
ved sorter som Eurogrande, Avenance og Kuras
• Anti-resistensstrategi. Husk at skifte mellem midlerne

Når du kan svare ja til nedenstående:
• Lav risikoperiode for skimmel (tørt
vejr, ingen regn i sigte)
• Gode sprøjteforhold
• God sprøjteteknik og minimal bomvariation
• Alle hjørner er sprøjtet og ikke under
doserede
• Dosis langs hegn øges

Forslag til middelvalg og dosering under givne forhold er vist i tabellen.

Bladplet

K

artoffelbladplet er en svampesygdom, der er forårsaget af
svampene Alternaria solani og
Alternaria alternata. Det er en relativ ny
betydende svampesygdom i Danmark,
som blevet fundet i det sønderjyske i
begyndelsen af 00’erne.
Svampen angriber først plantens
nederste blade og bevæger sig herefter
videre op mod de øverste blade. Symptomerne er små mørkebrune til sorte

nekrotiske tørre pletter, der gradvist
nedbryder planten. Når pletterne bliver
større, opstår koncentriske ringe pga.
skiftende vækstforløb.
Varme og fugt giver bladplet mere
optimale betingelser til at udvikle sig,
og med fortsat udsigt til klimatiske ændringer mod varmere og vådere somre,
ser kartoffelbladplet ud til at få bedre og
bedre betingelser. 
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Bladplet primo september 2020, anvendt
til resistenstest.
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1/1 til ¾ dosis

Tidspunkt

Pressede sædskifter: 2 til 5 kartoffelfrie år

Sunde sædskifter: Over 5 kartoffelfrie år

Basismidler

Afmodning/optagning før 1. oktober

Afmodning/optag
ning efter 1. oktober

Afmodning/optagning før 1. oktober

Afmodning/optagning efter 1. oktober

Skimmel

Bladplet I

Bladplet II

Bladplet III

Bladplet IV

Start
v. varsling

Revus

Medio juni

Revus
Ranman Top
Revus

Primo juli

Opstart ved fuld blomstring eller varsling

Ranman Top
Revus

0,40 l Narita

0,40 l Narita

0,45 l Propulse

0,45 l Propulse

0,45 l Propulse

0,45 l Propulse

0,40 l Narita

0,40 l Narita

0,40 l Narita

0,40 l Narita

0,45 l Propulse

0,45 l Propulse

0,45 l Propulse

0,45 l Propulse

Ranman Top
Revus
Primo
august

Ranman Top
Banjo Forte
Revus
Banjo Forte

Primo
september

Ranman Top
Ranman Top

0,40 l Narita

0,40 l Narita

Behandlingsstrategi 2021 for skimmel og bladplet. Følg varsling på http://avlerinfo.dk/skimmelvarslinger

Bladpletstrategi & resistens

T

il behandling af bladplet i 2021, er
der de samme muligheder som i
2020, se tabellen. Her blev SDHImidlet Propulse godkendt, et nyt, stærkt
bladpletmiddel, som har en god langtidseffekt. For at modvirke resistens,
anbefales det dog kun at anvende SDHImidlerne maksimalt 2 gange pr. sæson.
Til de resterende behandlinger anvendes enten Narita eller Revus Top. Vær
opmærksom på at Revus Top maksimalt
må anvendes 2 gange og Narita 3 gange
pr. sæson, og her kan valg af strategi
være afgørende for valg af middel.
Bladplet og resistensudvikling
Indsamling og test af bladpletisolater
har vist en udbredt og nedsat følsomhed
for Amistar, hvorfor det ikke anbefales

at anvende Amistar-holdige produkter
i bladpletstrategien. Desværre er der
også stigende problemer med resistens
for boscalid (Signum), bl.a. i Holland, Belgien, Tyskland og Sverige, men nu også
Danmark. Firmaer, rådgivere og projektgruppe for BlightManager har indsamlet
isolater i den sidst del af sæsonen, og
undersøgelserne fra 2019 viste, at op til
50 % af de indsamlede isolater var resistente for Boscalid. I 2020 viste undersøgelserne, at op mod 85 % af de indsamlede isolater viste resistens for Boscalid.
Derfor anbefales det generelt ikke at
anvende Signum i bladpletstrategien.
Hvornår skal behandlingerne starte?
Der har været skrevet og talt meget
om korrekt opstart af bladpletbehand

lingerne. Men hvad ved vi? Opstart skal
ske inden de første synlige symptomer.
Udenlandske bladpletmodeller understøtter dette.
I Danmark er afprøvning af klima
modeller til forudsigelse af bladpletmodtagelighed i fuld gang, og vil kunne hjælpe med en bedre varsling i fremtiden.
Disse modeller er ved at blive indarbejdet
i det kommende BlightManager-modul i
CropManager, som skal give bedre varsling om skimmel og nu bladplet.
Vi ved, at kartoffelplantens naturlige resistens aftager med alderen, og
oftest begynder at aftage kraftigt ved
blomstring. Derfor anbefales opstart af
bladpletbehandlingerne ved fuld blomstring eller varsling i tætte sædskifter, og
senere i sunde sædskifter, se tabellen.
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Øget behov for behandling
Findes begge krydsningstyper i samme
skimmellæsion på enten blad, stængel
eller knold, vil der være mulighed for
kønnet formering med risiko for udvikling af jordsmitte og nye og mere aggressive skimmelracer (Se artiklen “Nye
skimmeltyper i 2020” på næste side).

Kuras

Saprodi

Kuras til venstre og Saprodi til højre for den hvide linje, primo september 2020. Kuras er
meget kraftigt angrebet af kartoffelskimmel.

B

ehovet for bekæmpelse af kartoffelskimmel har været stigende
igennem de seneste 50 år. I slutningen af 1970’erne spredte en ny skim-

melpopulation af krydsningstyperne A1
og A2 sig fra Mexico til de fleste kartoffelproducerende områder i verden, og er
nu også almindelig udbredt i hele Europa.

800

Risikotimer

600

400

200

2018

2019

28.sep

21.sep
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07.sep

31.aug

24.aug

17.aug

10.aug

03.aug

27.jul

20.jul

13.jul

06.jul

29.jun

22.jun

15.jun

08.jun

01.jun

0

2020

Akkumulering af skimmelrisikotimer for postnummer 7330 Brande i 2018, 2019 og 2020.
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Den gang det
stadig var de gode gamle dage
Både jordsmitte, og specielt nye og mere
aggressive skimmelracer, spiller en stor
rolle i den mere intensive behandling for
kartoffelskimmel, se billedet.
Ældre forsøgsresultater fra slut
1960’erne viser, “at det har været lønnende at sprøjte 2 gange, men årsvariationerne har vist, at der vanskeligt forud
kan fastsættes en dato for sprøjtning”
(N. Møller Eriksen, 1962). Det står i skærende kontrast til den virkelighed, som
behandlingen af kartoffelskimmel sker
under i dag.
Tilbageblik på
3 forskellige skimmelsæsoner
Vi har de seneste år set et stigende behov for behandling mod skimmel, og at
behandling af skimmel gik bedre i 2020
i forhold til 2019.
Forbedringen i 2020 skyldes bl.a. et
vejrskifte i juli måned til mere varmt og
stabilt sommervejr, hvor skimmelangrebene kom mere under kontrol, samt
færre angreb af knoldskimmel tidligt på
sæsonen, som gav en senere smitteopblomstring af skimmel.
Figur 1 viser en akkumulering af
skimmelrisikotimer for postnummer
7330 Brande for 2018, 2019 og 2020.
I 2018 var der lav skimmelrisiko helt
frem til begyndelsen af august måned,
hvor et vejrskifte og skimmelen kom.
Risikotimerne for 2019 og 2020 er ret
identiske, men har haft 2 meget forskellige angrebs- og udbredelsesforløb. Det
skyldes sandsynligvis forskellige vejr
betingelser, angreb af knoldskimmel og
at fund af jordsmitte var lav i 2020. 
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Nye skimmeltyper i 2020
– hvad betyder det og hvad kan man gøre?

I

2020 blev der i peroden 12. juni til 5.
oktober indsamlet 136 prøver af skimmel i Danmark til analyse for DNAprofil.
Der blev fundet 74 af typen “Andre”,
37 af typen EU41 og 25 af typen EU43.
Sidstnævnte er først blevet identificeret
og har fået navn i 2020. Lidt over halvdelen af skimmelen i 2020 var dermed
“Andre” (overvejende fra kønnet formering), og resten var en kombination af de
to kloner, EU41 og EU43 (Figur 1).
Viden til effektiv bekæmpelse
Grunden til at vi undersøger for skimmeltype er, at de forskellige typer har
forskellige egenskaber, som vi skal lære
at forstå for at kunne forebygge og bekæmpe angreb mest optimalt.
Nogle skimmeltyper er mere aggressive end andre (EU36), andre er
mindre følsomme overfor visse fungicider (EU37) og endnu andre overkommer hurtigere resistensen i de sorter vi
dyrker, eller de tilpasser sig sorterne over
tid (EU41).
Vigtig viden kræver kostbare analyser
Kartoffelskimmel er navnet på symptomet som vi ser i marken – de brune

pletter med hvid filt på undersiden af
bladene. Angrebene er forårsaget af en
organisme som hedder Phytophthora
infestans, og det er dén vi laver DNAanalyse på.
I dag er det relativt billigt at lave
DNA-profil af P. infestans (få hundrede
kroner pr. prøve).
Til gengæld koster det mange tusinde af kroner at undersøge, hvor effektivt
en bestemt type af P. infestans smitter,
hvor hurtigt det vokser i blade og stængler, hvor effektivt det laver nyt smitstof
(aggressivitet), hvor effektivt det kan
angribe sorter med forskellig resistens
(virulens) og om det er mindre følsomt
overfor nogle af fungiciderne (fungicid
resistens).
Den slags viden om patogenet er vigtig for at kunne målrette forebyggelse
og bekæmpelse af sygdomsangreb.
Kønnet formering
og kloner
Siden 1997 har vi haft en bestand af
P. infestans som kan lave oosporer via
kønnet formering. Oosporerne laves i
bladene men overvintrer i jorden, og de
kan give tidlige angreb under fremspiring
de kommende ca. 5 år. De P. infestans

sporer som frigives fra o
 osporerne er
genetisk næsten alle forskellige ind
byrdes, men også forskellige fra de
kendte kloner.
Den gruppe af isolater kalder vi derfor
“Andre”. Vi undersøger P. infestans på
12 forskellige steder på DNA’et, og bestemte kombinationer af resultater fra
de 12 steder giver en bestemt genotype.
De kombinationer som vi finder udbredt, og som vi kan genfinde over minimum tre år, får et navn, f.eks. EU41. Den
gruppe af genotyper overvintrer typisk
i høstede knolde, i affaldsdynger og i
spildkartofler, og vi kalder dem kloner.
De to kloner vi har i Danmark er begge startet i Danmark, og da vi har data
fra 2010 og frem, kan vi følge udviklingen over tid.
Udviklingen af
skimmeltyper fra 2013 til 2020
I 2013 blev der analyseret 106 isolater. Af
disse var 93 af gruppen “Andre”. Der blev
fundet ét (1) isolat af EU13 og 5 isolater
af EU41.
EU13 forsvandt fra Danmark fordi
Ridomil blev taget af markedet, og
fordi den kun var her, fordi netop dén
var mindre følsom overfor aktivstoffet

Figur 1. Skimmeltyper fundet i Danmark i 2020 i 139 prøver. Til venstre: “Andre”. I midten: EU41. Til højre: EU43.
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i Ridomil, og dermed havde den en konkurrencefordel.
EU41 blev fundet første gang i 2013,
og den er nu vokset i betydning, så den
i perioden 2017-2020 udgjorde 27-36 %.
Siden 2018 er andelen af EU41 faldet fra
36 % til 27 %, og en ny klon – EU43 – er
steget fra 7,5 % i 2018 til 18,4 % i 2020
(Fig. 2).
EU36 blev fundet i 2 marker i 2017 og
i tre marker i 2019, men slet ikke i 2018
og 2020.
Vi ved at EU41 er meget virulent, dvs.
at den kan overkomme flere forskellige
resistensgener end andre typer, og at den
samtidig er relativ aggressiv. Der er ingen
resultater på at den er mindre følsom
overfor de fungicider vi anvender. EU36
er en relativt meget aggressiv type, og
den har været stigende i Holland, England
og Wales sammen med EU37.
Gruppen af “Andre” er faldet fra 88
% i 2013 til 54 % i 2020 (Fig. 2). Dette
kan kun være på bekostning af de to
kloner EU41 og EU43, som er steget i
den samme periode. EU41 har siden 2013
spredt sig fra Danmark til Norge, Sverige,
Finland, Tyskland og Polen.

Ny type udkonkurrerer andre
EU43 er først blevet identificeret og
navngivet som en klon i 2020, fordi det
er først nu vi kan se, at den får en blivende betydning over et større område.
Når en ny skimmeltype stiger i betydning, kan det kun være fordi den kan
udkonkurrerer de andre typer, som er i
landet. Måske smitter den mere effektivt, måske laver den mere smitstof eller måske er den mindre følsom overfor
nogle af de fungicider, som vi bruger.
Det er stadig usikkert hvorfor de nye
kloner EU41 og EU43 stiger i hyppighed.
Det kan
man gøre som kartoffeavler
Som kartoffelavlere kan I bruge mere
resistente sorter, bruge sundt lægge
materiale, reducere primære smitte
kilder, have mange år mellem kartoflerne
og bruge et beslutningsstøttesystem til
forebyggelse og bekæmpelse af skimmelangreb efter behov.
Affaldsdynger og kulepladser kan
overdækkes med sort plastik eller destrueres på anden vis for at minimere
disse smittekilder.
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Figur 2. Udviklingen af skimmeltyper som hyppighed [%] fra 2013 til 2020. Der
Årer ingen
data for 2016, pga. meget få analyserede prøver.
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Skimmel på spildkartofler er muligvis en
væsentlig smittekilde. Derfor skal den
smittekilde kontrolleres også.
Der er ingen beviser på, at de skimmeltyper vi har i Danmark er mindre
følsomme overfor de tilgængelige fungicider. Men der er risiko for, at nye typer med mindre følsomhed kommer til
Danmark, eller at der i Danmark via mutationer eller kønnet formering opstår
fungicidresistente typer.
Derfor er det vigtigt at kombinere
fungiciderne smart, og at lave en antiresistens bekæmpelsesstrategi målrettet den enkelte avlers produktion.
Der er hjælp
at hente hos konsulenterne
Hvis I oplever at skimmelangreb er svære
at kontrollere, er det vigtigt at I kontakter jeres konsulent, som dels kan vejlede jer og dels kan indsamle en prøve
til DNA-test og evt. andre typer af undersøgelse.
Baseret på data fra registreringsnettet om sygdomsangreb, den vejrbetingede risiko for infektion og sortens resistens, kan I få hjælp af Skimmelstyring
til at vælge det rette middel, vælge den
rette dosis og det rette tidspunkt for
bekæmpelse.
Skimmelstyring er et beslutningsstøttesystem, som er udviklet i samarbejde mellem mange partnere i erhvervet og Aarhus Universitet. De fleste
konsulenter henviser til data fra registreringsnettet og infektionstrykket i
nyhedsbrevene til avlerne.
I GUDP projektet, BlightManager,
er vi ved at videreudvikle og forbedre
Skimmelstyring, og resultater af det
arbejde vil også blive implementeret i
CropManager ved SEGES.
Vil du vide mere
om skimmel og skimmeltyper
Om GUDP projektet BlightManager:
https://projects.au.dk/blightmanager/
Mere om skimmetyper, deres karakteristika og deres udbredelse i Europa:
https://agro.au.dk/forskning/internationale-platforme/euroblight/
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Nedvisning af kartofler 2021

M

an skal være inde i dyrkning
af kartofler for at kende betydningen af en hurtig og fuldstændig nedvisning af alle kartofler, som
skal ligge på lager – og for at forstå, hvor
tæt vi var på den helt store katastrofe i
2020.
I foråret 2020 var Danmark det eneste land i Europa uden adgang til nogen
form for kemiske nedvisningsmidler,
hvilket satte erhvervet i en helt surreaGenvækst
listisk situation.
Registrering af
TopGun Finalsan (pelargonsyre)
Dispensationerne trækker ud, men den
26. juni 2020 foreligger der en registrering af pelargonsyre.
Top-Gun Finalsan er imidlertid kun
registreret i Danmark, og midlet anvendes ikke i andre EU-lande som følge af
enten manglende registrering eller utilstrækkelig dokumentation for virkning
samt logistiske, håndteringsmæssige
og opbevaringsmæssige udfordringer.
Topgun Finalsan Koncentrat viser sig
hurtigt
50 ikke at være et praktisk alterna-
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45
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tiv i Danmark. Dels på grund af den nuværende danske pris- og afgiftsstruktur,
hvor 2 x 150 liter pr. ha koster 15.000 kr.
pr. hektar, dels på grund af manglende
dokumentation for effekt på kartofler i
fortsat vækst.
Før TopGun Finalsan kan tages i
anvendelse er der behov for en afgiftsfritagelse, en prisreduktion, og – ikke
mindst – forsøg med lavere doseringer
i kombination med Gozai. Endelig er det
behov for udvikling af praktiske løsninger
på de logistiske og opbevaringsmæssige
udfordringer.
Dispensation
til brug af Gozai (pyraflufen)
Den 13. juli kommer dispensationen for
brug af 2 x 0,8 l pr. ha Gozai.
Gozai er enten registeret eller godkendt på dispensation i alle europæiske
lande med en betydende kartoffelproduktion, men hvor Reglone har effekt
på både blade og stængler, så er Gozai
primært et stængelmiddel, men nogen
blad-effekt. Gozai
har desuden en langGenvækst
sommere virkningstid
end Reglone.
Genvækst

40

50

I udlandet anvendes Gozai oftest i kombination med aftopning og Spotlight
Plus (carfentrazon).
Selvom Gozai i perioden 2018-2020
har vist god effekt hvor midlet anvendes alene på fuld top eller i kombination
med aftopning, er 2 x Gozai alene ikke
nok til at sikre en fuldstændig nedvisning i alle sorter og under alle dyrkningsforhold.
Dispensation til
brug af Reglone (diquat)
Efter afslag på anvendelse af 2 x 2,5 l
Reglone pr. hektar igangsætter Danske
Kartofler og SEGES nye beregninger i
løbet af foråret 2020. Beregningerne har
til formål at dokumentere sikker anvendelse overfor både sundhed, grundvand
og miljø ved brug af en lav dosering.
Det lykkes og den 17. juli kommer
dispensationen til brug af 0,75 l pr. ha
Reglone. Spørgsmålet er dog, om 0,75 l
pr. ha er nok, når Reglone anvendes som
topåbner.
Forsøgsplanerne blev hurtigt modificeret, og fire forsøg viser 100 % ned-
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Aftopningshøjde
Procent genvækst i Folva og Kuras bedømt ca. 1 månedFolva
efter aftopning.
Der er behandlet med 0,8 l Gozai 1-4 dage efter aftopning og 7
Kuras
dage senere. Den mindste genvækst er opnået ved en aftopningshøjre på 25-30 cm i demoerne 2020.
Folva Kuras
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Grøn top

10 cm aftopning

20 cm aftopning

30 cm aft

Folva

Kuras

visning ved brug af kombinationen af
0,75 l/ha Reglone og 2 x 0,8 l/ha Gozai.
Resultatet er dog i høj grad hjulpet på vej
af en stor lysindstråling og høj temperatur på behandlingstidspunktet.
Men på trods af den fuldstændige
nedvisning af blade og stængler er der
alligevel 1-2 procent genvækst. Forsøgene viser derfor et behov for en lidt højere
dosering af Reglone forud for behandlingerne med Gozai, da der må forventes en
lavere effekt af både Reglone og Gozai i
år med lav solindstråling på behandlingstidspunktet.
Forsøg med mekaniske,
termiske og elektriske metoder
Der er i 2019 og 2020 afprøvet flere
forskellige alternative metoder til
vækststandsning, herunder brug af høj-

spænding (Zasso Xpower), toptrækning
(Rema), mekaniske afklipning/knusning
af stængler i jordoverfladen (MSR Crown
Crusher), brænding (Envodan), varmebehandling (W-Jet) og forskellige former
for topknusning.
Nogle af metoderne anvendes allerede i mindre grad, men fælles for de
ikke-kemiske metoder er, at de enten er
under fortsat udvikling, har lav kapacitet, bruger store gasmængder (80-180
l pr. ha gas), forudsætter aftopning eller
har utilstrækkelig effekt eller kapacitet.
Danmark er det eneste land, som
målrettet arbejder med udvikling og afprøvning af mekanisk og termiske løsninger til vækst-standsning af kartofler.
Der er derfor behov for en længere overgangsperiode, hvor der kan anvendes
kemisk vækststandsning.

Behov for mere viden
Demonstrationsforsøgene i 2020 har
vist et stort potentiale i nogle af de alternative metoder. Men der er fortsat
behov for modifikationer og afdækning
af betydningen af en lang række faktorer. Det gælder f.eks. sort, gødnings
niveau, tidspunkt for behandling, betydning af solindstråling, jordtype, dosering
af pelargonsyre, udvikling af skindfasthed, tilvækst efter vækststandsning
med forskellige teknikker samt logistik,
opbevaring, effekt på udstyr, udbringning af gas og pelargonsyre etc.
Vækststandsning i 2021?
Gozai forventes først at kunne registreres i Nordzonen og Danmark i 2022 og vil
forhåbentlig blive det primære produkt
ved kemisk nedvisning af kartofler. Der
er indsendt en dispensationsansøgning
for brug af 2 x 0,8 l pr. ha Gozai i 2021, og
der er gode forhåbninger til, at ansøgningen kan imødekommes.
Men Gozai forudsætter i de fleste
sorter en aftopning, hvor der efterlades
25-30 cm stub med en specialaftopper, som er formet efter kammene.
Aftopning øger dog risikoen for spred-

Crown Crusher er et af budene på mekanisk
vækstsstandsning.
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topning

40 cm aftopning

ning af sortbensyge (Pectobacterium
og Dickeya), og aftopning forudsætter
oftest en optager med axialruller (modsatroterende valser til fjernelse af stængelstykker).
Aftopning kan også være problematisk på grund af trykskader (jordknolde
og erosion) og dannelsen af grønne og
skadede knolde ved kørsel i rækkerne.

50 cm aftopning

Der er derfor også indsendt en ansøgning på 2 x 0,9 l/ha Reglone ved brug af
dyser med 50 procent afdriftsreduktion
og maksimalt 90 liter vand pr. ha. Hvis
der gives dispensation til Reglone, må
det forventes kun at være i en kort overgangsperiode.
I tilfælde af at der opnås dispensation vil der være forskellige strategier for

Skadedyr

D

er er ikke umiddelbart ændringer til skadedyrsstrategien 2021. Tæger behandles
med en randbehandling med et godkendt pyrethroid (Karate 2,5 WG,
Lambex). Mospilan SG anvendes
som basismiddel til behandling af
cikader.
Der er lavet flere forsøg med cikadebehandling, som viser stor net-

Demo med 5 forskellige aftopningshøjder
udført d. 30. juli i Folva (spisekartofler) og
Kuras (stivelseskartofler) ved Arnborg,
som efterfølgende er behandlet med 0,8
l Gozai + 1,5 l Renol henholdsvis d. 31. juli
og 7. august. 25-30 cm aftopningshøjde
har været optimal i 2020. Dronefoto: Peter
Klemmensen, Nordisk Alkali.

anvendelse af Reglone og Gozai, afhængig af sortsvalg og effekt af nedvisning
med Gozai.
Der kan også anvendes mekaniske
og termiske løsninger (aftopning/brænding), men kun i begrænset omfang hos
de avlere, som har udstyr og erfaring
med anvendelsen.
Vækststandsning vil i de kommende år med stor sandsynlighed være en
kombination af flere metoder og redskaber. Det er afgørende for en fortsat
dansk kartoffelproduktion, at der sker
en intensiveret udvikling og afprøvning
af alternative metoder til vækststandsning. 

Kristian Elkjær, konsulent, KMC

toøkonomi ved behandling. Mospilan
SG har også effekt på bladlus, som kan
overføre virus i læggekartofler.
Øget registrering
giver bedre varsling
Grundstrategien er første behandling i
ugen op til Sankt Hans, og anden behandling i den sidste uge af juli. Udviklingen af cikader og nymfer er meget

temperaturbestemt, og kan skubbe på
de førnævnte anbefalinger.
For at forbedre behandlingsvarslingen, er der etableret et registreringsnet
til at følge indflyvningen af cikader og
udviklingen af cikadenymfer fra ultimo
maj til august.
Registreringsnettet var i 2020 med
til at udskyde anden behandling, da udviklingen af cikadenymfer var lav. 

Skadedyr

Løsninger

Bemærkninger

Tæger

0,30 kg Karate 2,5 WG*
0,30 kg Lamdex

Ved konstateret angreb.
Typisk er en randbehandling nok

Cikader

0,15 kg Mospilan SG
0,25 kg Mospilan SG

1. sprøjtning udføres i ugen op til Sankt Hans
2. sprøjtning udføres i sidste uge af juli

Ingen ændring i strategien til 2020. * Karate 2,5 WG må anvendes frem til 1/7-21, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.
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Det stærke ukrudtsmiddel i kartofler

Plantebeskyttelsesmidler
skal anvendes på forsvarlig
måde. Læs altid etiketten og
oplysninger om produktet før
anvendelse. Vær opmærksom på
de advarselssætninger og advarselssymboler, der fremgår af etiketten.
Nordisk Alkali er medlem af Dansk Planteværn.

Bredspektret ukrudtsmiddel
Alene eller i blanding med clomazon
Kan anvendes helt frem til fremspiring
(BBCH 9)

Nordisk Alkali Anemonevænget 2 4330 Hvalsø
Tlf. 4649 1171 info@nordiskalkali.dk www.nordiskalkali.dk
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