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� 0,25 kg Cymbal ved overskredet sprøjteinterval

� 0,25 kg Cymbal som ekstra sikkerhed ved højt skimmeltryk

� Altid i blanding med andet skimmelmiddel 

� Cymbal har ingen effekt på synlige angreb af skimmel 

Indhold: Cymoxanil 450 g/kg
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infektion
indtil 24 timer

efter smitte

Tilsættes når det kniber
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LEdEr

AF CArL HEISELBErG

ForMANd For dANSKe KArToFler

Fra 
0,3 til 765 hektar
Velkommen til alle nye medlemmer både de, 
som selv har meldt sig og de, som kollektivt er 
meldt ind via stivelsesbranchen. 

Dette gør, at vi som brancheforening dæk-
ker 80-90 procent af danske kartoffelavlere 
med mere end fem hektar, ca. 65 procent af 
de pakkede spisekartofler samt de fleste læg-
gekartoffelsorter, som er repræsenteret ved 
sortsejere eller -repræsentanter. 

Vi har avler med 765 hektar kartofler, men 
vi har også avlere med 0,3 hektar, som sy-
nes, det er vigtigt at bakke op om omkring 
en brancheforening. Det er vi rigtig glade 
for. Kun ved fælles hjælp og med én kartof-
felstemme kan vi flytte os. 

For mere end 30 år siden var det karantæ-
neskadegøreren ringbakteriose som foranle-
digede, at landbo- og husmandsforeningerne 
sammen med Landbrugsministeriet opret-
tede Specialudvalget for Kartofler. Det var 
nok oprindeligt tænkt som et adhoc-udvalg 
og fik derfor ingen pengekasse. Men arbej-
det i udvalget fortsatte og har i alle årerne 
efter været finansieret af det, der dengang 
hed  Landskontoret for Planteavl – nu Seges. 

Der har altid været fuld opbakning til ar-
bejdet for kartoflerne, men i en specialiseret 
planteproduktion som kartofler er det nød-
vendigt, at vi har vores egen økonomi som ek-
sempelvis brancheforeningerne for roer og frø. 

Derfor oprettede vi Danske Kartofler, som 
kan rumme både virksomheder og avlere, og 
hvor kontingenterne gerne skulle række til at 
kunne forbedre rammevilkårene for danske 
kartoffelavl. 

Lige nu arbejdes der intenst med EU-
harmonisering af certificeringssystemet for 
lægge kartofler, som bliver en realitet i 2016. 
De sidste knaster er ved at blive sat på plads. 
Det er vigtigt, at vi passer på vores opforme-
ringssystem, der i ti år har sikret, at vi har 
været uden ringbakteriose. 

Ligeledes forsøger vi sammen med alle 
erhvervets parter at sikre en praktisk løs-
ning på broksituationen. Det er lykkedes at 
skabe dialog mellem avlere, industri, Natur-
Erhvervstyrelsen og Aarhus Universitet, og vi 
venter nu snart at kunne slå det sidste søm i 
den endelige model. 

Efter nogle år i denne branche ved man alt 
for godt, hvad der sker, når myndighederne 
ikke får ét fælles input. Så bliver det ofte la-
veste fællesnævner, som ikke altid er til gavn 
for erhvervet på den lange bane. Hvis ikke 
vi i Danske Kartofler kommer med en fælles 
holdning, vil myndighederne ofte være nød-
saget til at holde sig strikt til EU-direktiver, 
som ofte har meget lavere toleranceregler for 
kvalitet, som ikke er til gavn for hverken eks-
porten eller den hjemlige produktion. Det 
er derfor af yderste vigtighed, at vi kan opnå 
enighed og komme med et forsvarligt plante-
sundhedsmæssigt indspil – som eksempelvis 
broksituationen har tydeliggjort. 

Skulle der være spørgsmål eller kommen-
tarer er min mail eller mobil altid åben. 

I ønskes alle en god kartoffelsæson. 

“
Der har altiD 
været fulD opbak-
ning til arbejDet 
for kartoflerne, 
men i en specia-
liseret plante-
proDuktion som 
kartofler er Det 
nøDvenDigt, at vi 
har vores egen 
økonomi som 
eksempelvis bran-
cheforeningerne 
for roer og frø.
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TEMA: SkIMMELSTyrING

Det er næsten 20 år siden AKV Langholt 
begyndte med skimmelvarsling, og i 
dag følger 95 procent af AKV’s avlere den 
ugentlige rådgivning. 

aKV skimmelvarsling består af:
-  En graf, der viser aktuelle betingelser 

for skimmel 
-  En kommentar til situationen 
-  Aktuel anbefaling for behandling samt
-  Aktuel information om andre emner, 

hvis der er noget, der rører sig

Aktuelt fra AKV udsendes hver mandag 
i hele sprøjtesæsonen og nogle gange 
med en ekstra udgave, hvis situationen 
ændrer sig markant. Udsendelsen sker 
i dag udelukkende på mail og sendes til 
melavlere til AKV, disses medhjælpere 
samt en række konsulenter.

enkel strategi
AKV’s skimmelstrategi er enkel. Der 
sprøjtes en gang om ugen med et af 
midlerne Ranman Top, Revus eller 
Banjo Forte (nyt i 2015). Den anvendte 
mængde er som udgangspunkt 1/2 do-
sis. Hvis vejret er eller har været gunstigt 
for skimmel, anvendes 3/4 dosis, og hvis 
der skulle være en længere periode med 
meget lille risiko, kan der reduceres til 
1/3 dosis – men der sprøjtes altid en gang 
om ugen. Hvis der kommer skimmel, an-
vendes Proxanil en til to gange afhængig 

af vejrforhold og udbredelsen 
af angrebet. Dithane har ikke 
været en del af strategien, 

da midlet har dår-
lig regn-

fasthed og hurtigt nedbrydes. I dag er 
Dithane for dyrt til skimmelbehandling.

Hvornår skal der startes?
Vi har rimeligt styr på, hvornår der er 
skimmelvejr, og specielt fra 2014, hvor 
UV-indstrålingen er kommet med i risi-
kovurderingen, giver de daglige risikotal 
og skimmelindexet et godt fingerpeg om 
risikoen. 

Men den store joker er, hvornår man 
skal starte. Jordsmitten har vi desværre 
ikke styr på. Den opstår hos nogle av-
lere, i nogle områder og kun i nogle år. Vi 
ved, at en af faktorerne er en vis mængde 
nedbør til omkring fremspiringen, og 
der skal også være et par perioder med 

skimmelgunstigt vejr, men 
i grove træk er det en 

fornemmelses-
sag, hvornår 
vi sætter be-
handlingerne 
i gang. Hoved-
reglen er, at det 

sker, når de første i Danmark har fundet 
skimmel, der har været to perioder med 
skimmelgunstigt vejr, og der er udsigt til 
en tredje periode med skimmelvejr. Men 
der ligger en stor besparelse i at trække 
starttidspunktet for sprøjtningerne. (se 
figur 3 side 7)

Virker det?
Ja, ellers var der nok ikke så mange, der 
fulgte varslingen! I praksis må man leve 
med, at der kan komme lidt skimmel på 
et tidspunkt, men har man overholdt den 
ugentlige behandling, er der som regel 
styr på det. I gennemsnit bruger en nord-
jysk melavler ca. 8-9 normalbehandlin-
ger fordelt over 12-13 behandlinger, og 
der har været enkelte år, hvor der samlet 
har været under 6 normalbehandlinger.

Det er dog vigtigt at understrege, at 
systemet kun virker, hvis avlerne er ak-
tive medspillere, hvilket vil sige, at man 
holder øje med skimmel og indberetter 
til AKV, når der findes angreb, og ikke 
mindst overholder de 7 dage +/- en dag. n

AF heNriK PederSeN
AGroCHEF, AkV LANGHoLTStyring af kartoffelskimmel

– på nordjysk

Infektionstrykket er et udtryk for risikoen for skimmelsmitte. Vores erfaring siger,  
at der er reel fare for skimmel, når infektionstrykket er omkring 40.

Det grønne felt angiver dage, der udelukkende er baseret på vejrprognoser,  
og skal dermed tages med forbehold.

Aktuelt infektionstryk for kartoffelskimmel
(Kilde LandbrugsInfo)
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Grundlaget for den nye app til at se skimmelfund er et 
fællesnordisk registreringsnet for kartoffelskimmel. En 
kombination af registreringer af skimmel og beregninger 
af den vejrbetingede risiko for skimmeludvikling har vist 
sig som en god vejledning om, hvornår man skal starte en 
rettidig forebyggende bekæmpelse af kartoffelskimmel.

Figur 1. Registreringsnet på mobiltelefon.

Figur 2. Skimmelsituationen 18. juni, 2014. 
Grøn prik betyder, at der er observeret men 
ikke fundet skimmel (kun Norge bruger den-
ne metode). Blå prik betyder at der er fundet 
skimmel, men at fundet er gjort for mere end 
10 dage siden. Rød prik betyder, at der er fun-
det skimmel inden for de seneste 10 dage.

JeNS grøNbech hANSeN,
AArHuS uNIVErSITET

Se skimmelfund
og infektionstryk på ny app

Hvad viser resultaterne. 2000-2014
 I 2014 blev der fundet meget tidlig skim-
mel i både Danmark og Sverige sidst i 
maj. Observationerne tyder på, at smitte-
kilden i mange marker var oosporer. Den 
18. juni var der udbredte angreb specielt i 
det midt-sydjyske samt i det sydlige Sve-
rige (Figur 2). 

For at vurdere tidligheden af skimmel 
i den nordiske region har vi analyseret 
data fra registreringsnettet 2000-2014. I 
tabel 1 er vist den gennemsnitlige dato 
(medianen) for det absolut tidligste fund 
samt hvornår der er fundet skimmel i 
fem eller flere konventionelle marker. For 
hver af disse indikatorer er der angivet 
den tidligste og seneste observation for 
de 15 år.  

Resultaterne viser, at meget tidlig 
skimmel i gennemsnit findes i Danmark 
13. juni, og at fund af skimmel i fem eller 
flere konventionelle marker i gennem-
snit af årene er 24. juni i Danmark. Ser 
man på de enkelte år blev det tidligste 
skimmel fundet 25. maj i 2014 (Tabel 1 
og Figur 3). 

Den seneste dato for første fund er 2. 
juli, i 2008 (Figur 3). Den tidligste etab-
lering af skimmel i fem eller flere kon-
ventionelle marker var 2. juni i 2014. Den 
tilsvarende seneste etablering var 17. juli 
i 2008. 

Jo tidligere skimmelen etableres ud-
bredt, jo mere bekæmpelse skal der også 

I Danmark kan der mellem årene være 
1½ måneds forskel på, hvornår skimme-
len etablerer sig i konventionelle marker 
(Figur 3). Dermed er der også en økono-
misk og en miljømæssig gevinst ved at 
starte bekæmpelse efter behov.  

På baggrund af viden om fremspiring 
og beregninger af infektionstrykket kan 
vi i dag sige, hvornår man skal starte med 
at kigge efter tidlig skimmel. Den infor-
mation kommer ud via konsulenterne. 

Det er vigtigt, at avlerne selv hjælper 
med til at kigge efter meget tidlige an-
greb. Hvis du finder skimmel, skal du 
kontakte din konsulent, som vil foreta-
ge en indrapportering. For de allerfør-
ste fund indsendes en prøve til Seges i 
Skejby til verificering. Efterfølgende fund 
sendes via en mail fra konsulenterne til 
Seges. Fra 2015 vil det være muligt at 
indrapportere fund via en app (Blight-
Tracker) som findes både til Android og 
Apple telefoner og tablets. 

Man skal dog være registreret som 
deltager i registreringsnettet for at kunne 
indrapportere, men alle kan downloade 
app’en og se kortet med skimmelfund 
samt infektionstryk per postnummer 
uden login.  

Seges har ansvaret for at organisere 
indrapporteringen samt at verificere de 
fund, som indrapporteres. Systemet er 
udviklet af Aarhus Universitet i samar-
bejde med nordiske partnere.

TEMA: SkIMMELSTyrING
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danmark Sverige Norge Finland

Fund af tidlig skimmel 13.06 02.06 02.06 20.06

Tidligste / seneste 25.05 / 2.07 04.05 / 17.06 19.05 / 14.07 28.05 / 4.07

I > 5 konventionelle  
marker

24.06 26.06 01.07 10.07

Tidligste / seneste 27.05 / 17.07 08.06 / 28.07 16.06 / 21.07 28.06 / 24.07

Tabel 1. Gennemsnit (median) af årene 2000-2014 hvor-
når der tidligst er fundet skimmel i registreringsnettet 
i de Nordiske lande. Se tekst for yderligere forklaring.

REGN MED FASTERHOLT

• 2 års garanti 
• Høj driftssikkerhed

Fasterholt vandingsmaskiner, op til 1000 meter. Bording vandingsmaskiner, op til 750 meter.

Vi henviser til nærmeste forhandler

Ejstrupvej 22 · Fasterholt · 7330 Brande · Tlf. 97 18 80 66 . www.fasterholt.dk

• Dansk kvalitet
• God gensalgsværdi

Figur 3. Fund af skimmel i registreringsnettet i Danmark 2000-2014. 
Cirklerne indikerer hvornår det tidligste angreb er fundet. Trekanterne 
viser hvornår der er fundet skimmel i 5 eller flere konventionelle marker.

Kartoffelteknik
74830083

• Transport bånd • Friktionsbånd • Samlere • Centerbåndssamlere 
• Nittesamlinger • Stavovertræk • Medbringer • Tandhjul • Trækhjul 
• Ruller • Befæstigelses komponenter • Støbe komponenter

RESERVEDELE TIL KONKURRENCEDYGTIGE PRISER
Ring til Kresten på

4025 3238 

og få et godt tilbud!

VI SERVICERER ALLE MÆRKER!

til hvis vejret fortsat er skimmel favorabelt. Som sådan kan 
man udpege 2002, 2003, 2005, 2007, 2011 og 2014 som år, hvor 
skimmelen etablerede sig relativt tidligt (Figur 3). Betragtes alle 
resultater for 2000-2014 ser 2014 ud til at være et ekstremt år.

I Norge og Sverige er de allerførste fund tidligere end i Dan-
mark. Det skyldes, at de konsekvent også indrapporterer, når 
der findes skimmel i plastikdækkede kartofler. Til gengæld kan 
man også se, at der i gennemsnit går 3-4 uger før skimmelen 
findes i fem eller flere konventionelle marker. Skimmelen etab-
leres i gennemsnit tidligst i Danmark, 24. juni, to dage senere i 
Sverige, 1. juli i Norge og 10. juli i Finland.  

Hvis skimmelen er tidlig i Danmark er den så også tidlig i 
de andre lande? Ja, specielt for Sverige, i mindre grad når vi 
sammenligner os med Norge og Finland. n

/ januar7



TEMA: SkIMMELSTyrING

Smittekilder 
Den primære kartoffelskimmel kan 
komme fra flere forskellige smittekilder. 
Kartoffelskimmel overvintrer på lager 
i inficerede kartoffelknolde (voksende 
mycelium) og i jorden som inaktive hvi-
lesporer (0,03 mm oosporer). Risikoen 
for sekundær spredning og angreb fra 
inficerede planter afhænger af antallet 
af sporer i luften, de klimatiske forhold, 

sorternes resistens og effektiviteten af 
svampemidlerne – risikoen er altså en 
sum af faktorer.

Knoldsmitte
Skimmelmycelium fra inficerede mo-
derknolde vokser op gennem stænglen 
og sporulerer stænglens yderside. Ha-
stigheden hvormed svampen vokser op 
gennem stænglen er primært påvirket af 

klimaet men også af plantens vækststa-
die. Et parti læggekartofler med 0,1 pct. 
skimmelinficerede knolde vil teoretisk 
set kunne give anledning til ét primær-
angreb pr. ha.  

Jordsmitte
Hvis der er mindre end 3-4 år mellem 
dyrkning af kartofler i sædskiftet, er der 
risiko for infektioner med sporangier fra 

 og bekæmpelsesmidler

Skimmel forårsaget af jordsmitte i forbindelse med spiring.Typiske symptomer på kartoffelskimmel.

AF lArS bødKer
LANdSkoNSuLENT

og beNT J. NielSeN
AArHuS uNIVErSISTET Kartoffelskimmel

– smittekilder

/ maj 8



skimlens overvintrende hvilelegemer 
(oosporer) i jorden allerede ved frem-
spiring (Figur 1). Finske studier har vist, 
at der i gennemsnit kommer skimmel 
i marker med kartofler som forfrugt ni 
dage tidligere sammenlignet med mar-
ker, hvor der ikke er kartofler som for-
frugt. Risikoen forøges især, hvis der er 
kraftig nedbør omkring kartoflernes 
fremspiring. 

Kartoflerne kan også inficeres efter 
fremspiring, når bladene rører jorden 
og smitstof plasker op på bladene. Man 
kan ikke forebygge primærangreb fra 
jordsmitte med svampemidler, da plan-
terne kan være inficeret før fremspirin-
gen. Ved tidlige angreb er det vigtigt, at 
hele marken behandles med et effektivt 
kurativt middel (tabel 1). Kun de aller-
nærmeste nabomarker bør behandles, 
da der sjældent dannes store mængder 
smitstof fra planter med jordsmitte og 
dette kun i skimmelfavorable perioder.

andre smittekilder
Gengroninger/spildkartofler kan være 
smittekilde. Sandsynligheden for et pri-
mærangreb vil næppe være større end 
for læggekartoflerne. Sandsynligheden 
for at finde primærangreb af kartoffel-
skimmel i affaldsdynger er væsentlig 
større. Samtidig vil temperaturen i af-
faldsdyngen ofte være højere og give an-
ledning til tidlig fremspiring af kartofler. 
Affaldsdynger bør derfor være afdæk-
ket med sort plast, før kartoflerne spirer 
frem på markerne eller sprøjtes ned med 
Reglone. 

Plastdækning
Plastdækning af tidlige kartofler med-
virker til at skabe et optimalt klima for 
udvikling af kartoffelskimmel. Disse 
angreb kommer dog normalt så tidligt, 
at der endnu ikke er skimmelfavorable 
forhold i de ikke plastdækkede kartofler 
på grund af lave nattemperaturer. 

Økologiske marker
Økologiske marker kan være smittekilde 
til andre kartoffelmarker. Smittetrykket 
er som regel meget kortvarigt, da spise-
sorter som regel har lav sortsresistens og 
derfor hurtigt visner ned. Nabomarker 
med konventionelle kartofler skal være 
mere opmærksom på en effektiv beskyt-
telse ved kraftig forekomst af kartoffel-
skimmel i den økologiske dyrkede mark. 

"Skimmelvejr" 
Primær smitte fra knoldene vokser med 
op fra knolden indeni plantens stængel. 
Når vejret er skimmelfavorabelt dannes 
sporer, som kan spredes sekundært til 
andre planter. Sporedannelsen sker om 
natten. Optimal temp. er ca. 16-21 ºC. 
Kræver som tommelfingerregel mere end 
10 timer med dug eller høj luftfugtighed > 
88 % og temperatur over 10  ºC. 

Nyere resultater viser dog, at spo-
ruleringen i mindre grad kan foregå ved 
lavere temperatur helt ned til 6 grader. I 
praksis har det vist sig, at modellen med 
10 grader fungerer. Hvis det har været 
tørt og varmt en periode, så skal der 
mindst to sammenhængende døgn til 
med skimmelvejr for at udløse sporule-

ring. Hvis der er aktivt skimmel, kan der 
produceres nyt smitstof på ét døgn med 
skimmelfavorabelt vejr! 

Regn og vanding
Svampemidler er normalt regnfaste 1-2 
timer efter sprøjtning. Dithane NT og 
lignende produkter afvaskes i nogen grad 
ved en vandmængde på >40 mm. Van-
ding i beskyttelsesperioden synes ikke 
at svække midlernes effektivitet.

Bekæmpelse af skimmel
Skimmelsporerne spredes i morgen- 
og formiddagstimerne, når solen 
begynder at varme planterne op og 
luftfugtigheden falder. Sporerne kan 
flyve flere kilometer, men ødelægges 
hurtigt af UV-lys på dage med klar sol. 
Spredning over kort afstand har nor-
malt størst betydning. Sporespiring 
(infektion) sker, når bladoverfladen 
bliver fugtig. Sporangier som lander på 
planterne kan kun spire, hvis de lander 
i frit vand f.eks. fra nedbør eller dug-
dannelse. Den optimale temperatur er 
12  ºC, og det kræver kun en-to timer 
med frit vand. Vigtigst er derfor spore-
dannelsen, da der næsten altid findes 
gunstige infektionsbetingelser. Siden 
2009 er der arbejdet med udvikling og 
afprøvning af et prognose-/varslings-
system ”Skimmelstyring”, som kan an-
vendes til at justere dosering og mindre 
grad interval se side 20-23.

Skimmelmidler
Valget af midler afhænger af ovenståen-

Figur 1. En undersøgelse ved AKV Langholt i 1999-2001 viste en tydelig sammenhæng mellem (A) antal år mellem 
kartofler og procent marker med tidlig skimmel (Frequency) og (B) angrebsgraden af skimmel (Disease severity).

>>
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TEMA: SkIMMELSTyrING

Midlernes effekt 

Middel dosering Blad
(0-5)

knold
0-5)

ny-vækst stængel fore-
byggende

kurativt Anti-spor-
ulering

regn-
fasthed

Bladplet Mobilitet

Dimethomorph 
+ mancozeb 

2,4 kg 3,0 - - ()  ()   () - T+K

Dimethomorph 
+ fluazinam

1,0 l 3,7 3,3   ()   () - T+K

Fenamidon  
+ propamocarb

2,0 l 2,5 - ()  ()     S+T

Cymoxanil  
+ mancozeb

2,2 kg - - - ()     - T+K

Mancozeb 2 kg 2,0 0 -   0 0 ()  K

Propamocarp + 
cymoxanil

2,0 l - - - - () () () - - S+T

(Propamocarp 
+ cymoxanil) +  
 cyazofamid

2,0 l +  
0,5 l

- 4,6 - - - - - - - S+T+K

Cyazofamid 0,5 l 3,8 3,8    0 0  - K

Mandipropamid 
0,6 l

0,6 4,0  ()   ()  T

Fluazinam 0,4 l 2,9 - -   0 0 () () K

1)  Vurdering af virkning: 0 Ingen virkning,  no-

gen virkning,  god virkning,  meget 
god virkning. Hvor intet er anført, anbefales 
ikke eller der findes ingen oplysninger.  
”Nyvækst”: Midlets evne til at beskytte ny-
vækst/uudviklede blade.  
 
”Forebyggende”: Midlets samlede fremadret-
tede effekt, når det er udbragt før infektion. 
”Kurativ”: Vurdering af midlernes effekt, hvis 
der sprøjtes efter infektion (12-24 timer).  
”Antisporulerende effekt”: Effekt på svampens 
evne til at sporulere (danne sporangier). 

”Regnfasthed”: Vurdering af midlernes regn-
fasthed ca. en time efter sprøjtning.  
”Bladplet”: Vurdering af midlernes effekt på 
kartoffelbladplet (Alternaria). 
 
 ”Mobilitet”: T= translaminær middel (går 
gennem bladet), K=kontaktmiddel (beskytter 
den behandlede overflade og S = systemisk 
middel (trænger ind og delvis rundt i bladet). 
Midlernes effekt er beregnet ved gentagen 
(ugentlig) behandling igennem hele vækst-
sæsonen.

Tabel 1. Oversigt over effekten af svampe-
midler over for skimmel og bladplet i kartof-
ler vurderet i en europæisk arbejdsgruppe 
(publiceret ved Euroblight Workshop, Limas-
sol, Cypern 2013, men opdateret 10. februar 
2015). I tabellen fremgår aktivstofferne i en 
dosering af det oprindelige handelsprodukt. 
Handelsnavnene indeholdende aktivstof-
ferne kan findes i www.middeldatabasen.dk

Der er mange former for affaldsdynger, her en stendynge, hvor kartofler fint kan spire frem.

de forhold, men skal som princip vælges 
ud fra "det billigste til opgaven". Midler-
nes effekt er vurderet i en international 
arbejdsgruppe (tabel 1). Svampemidlerne 
inddeles på forskellig vis efter deres egen-
skaber:

•  Kontaktfungicider (eksempelvis Ditha-
ne, Shirlan, Ranman Top): Forhindrer 
spiring af sporerne. Har ingen effekt, når 
først skimmelsvampen er trængt ind i 
bladet.

•  Lokal systemiske midler (eksempel-
vis Revus, Cymbal):En vis optagelse af 
svampemidlet lige under selve dråben, 
men ingen fordeling i bladet. 

•  Systemiske midler (eksempelvis Proxa-
nil): Midlet optages i bladet og fordeles i 
bladet med vandstrømmen. Virkningen 
er bedst de første 1-2 dage efter infektion. n
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MArkEdSFørING

FRIGORTEK 
kompakt køleunits sikrer optimal produkt kvalitet og mindst 
mulig energiforbrug ved lagring kartofler, løg & gulerødder. 

DANSK PRODUCEREDE KØLE LØSNINGER TIL LANDBRUG & GARTNERI 

FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT :

GRIMME SKANDINAVIEN, ARJEN BAARS 40 28 13 61 
FRIGORTEK COOLING SYSTEMS, PER GULDBRAND 70 23 48 11

WWW.FRIGORTEK.DK

MINI-BLOK COMBI-VENT BULK-LINE

NYHED!

NY SERIE ZETA KOMPAKT UNITS 

til små lager behov

300 PoSer
kartofler fulgte 
øko-køerne på græs

Da de økologiske køer blev sluppet ud på græs søndag den 19. 
april under meget stor publikumsinteresse, blev der samtidig 
slået på tromme for danske spisekartofler på en bedrift ved Give.

Bent Søndergaard, Give, der er spisekartoffelavler, havde 
allieret sig med DanOrganic i Sdr. Felding, som leverede 300 
poser med hver et kg læggekartofler.

- Jeg havde fået lov at opstille en bod, hvor jeg præsenterede 
de danske, økologiske læggekartofler. Her kunne vi få nogle af 
de mange besøgende i tale og få en god snak om kartofler. Der 
var mellem 4.000 og 5.000 besøgende på bedriften, og der var 
også stor interesse for at få en pose gratis certificerede lægge-
kartofler med hjem, fortæller Bent Søndergaard, der måtte 
melde udsolgt.

- Jeg fik mange gode samtaler om kartofler med de besøgen-
de, og jeg kan kun opfordre andre til at tage initiativ til at gøre 
lidt reklame for vores kartofler. Det går selvfølgelig nogle timer 
med det, men jeg tror, den tid er givet godt ud – både for en selv 
og for hele branchen, siger Bent Søndergaard, der havde lånt 
en af Danske Kartoflers rulleplancher i dagens anledning. n

Bent Søndergaard, Give, mener at tiden er givet 
godt ud til at gøre reklame for danske kartofler.

•  Landets stærkeste kartoffelrådgivning  
•  Danmarks bedst afprøvede  

- og virkende vækststimuleringsmidler 
•  Crop-Set og Stub-Set sikre blandings - 

partnere ved bejdsning 
•  Proradix til bejdsning, når du vil avle  

kvalitetsvarer - også til økologiske kartofler

 
Nyhed:
•  Ny gødningsteknologi  

– Fosforgødning til flydende bejdseudstyr 
•  Generelt markedets mest effektive  

gødninger til flydende udbringning 
Vi har den rigtige løsning til den rigtige pris 
Ring på tlf. 40 18 55 08

Vi tænker anderledes 
Vorbassevej 2 - 6682 Hovborg
Tlf. 75 19 15 80 - www.bj-agro.dk
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Sammenlignet med landene syd for grænsen anvender vi fortsat 
en væsentlig mindre mængde svampemidler i kartofler i danmark, 
og alt tyder på, at vi nu har nået et maksimum.

AF lArS bødKer
LANdkoNSuLENT, SEGES

stiger forbruget
hvorfor

af svampemidler i kartofler?

ring samt fremkomsten af mere effek-
tive svampemidler burde vi forvente, at 
forbruget af svampemidler udtrykt ved 
behandlingshyppighed burde falde og 
ikke stige!

Hvad er der så sket i de sidste 20 år? 
Der er flere forhold som spiller ind. I 
modsætning til hvad vi tror, er der ifølge 
Aarhus Universitet ikke sket en markant 
klimaændring i vækstsæsonen, som gi-
ver mere skimmelfavorabelt vejr men:
•  Fra midten af 1990érne begyndte vi 

at se meget tidlige angreb allerede 
omkring fremspiring, som er tillagt 
jordsmitte. 

•  Kartoffelskimmel er blevet mere ag-
gressiv – engelske studier har vist, at 
sorternes resistens er faldet, så rimme-
lig resistente sorter med resistenskarak-
teren 7-8 nu er faldet til 3-5.

•  Lægningen af kartofler sker nu tidli-
gere, i nogle år allerede i slutningen af 
marts. De først anlagte marker nærmer 
sig rækkelukning, når de sidste spirer 
frem. Ved angreb af jordsmitte i de først 
anlagte er avlerne nødt til at sprøjte de 
sidst lagte tidligere.

•  Strukturændringen i kartoffelavlen har 
medført, at hver bedrift nu har store 
arealer og flere ansatte. Sprøjtning af 
hele kartoffelarealet tager op til to dage 

I Thøger Frederiksens bog ”Kartoflen” 
fra 1944 fremgår det, at ”der skal sprøjtes 
med en 2 % Bordeauxvæske umiddelbart 
før skimmelen kommer, og som regel kan 
man regne med at første sprøjtning skal 
foretages omkring 8.- 20. juli og anden 
sprøjtning en snes dage senere”. I Møl-
ler Eriksens bog ”Avl af eksport kartofler” 
fra 1962 fremgår det ligeledes, at ”det har 
været lønnende at sprøjte to gange med 
det nye middel Dithane Z-78, men årsva-
riationen har vist, at der vanskeligt forud 
kan fastsættes en dato for sprøjtning. Det 
må være vejrforholdene og tidspunkt for 
1. sprøjtning, der bestemmer datoen for 
2. sprøjtning”. 

I figur 1 ses behandlingshyppighed 
af svampemidler i kartofler i perioden 
1992 til 2013 udtrykt som antallet af be-
handlinger med normaldoseringer pr. 
år pr. hektar. Antallet af behandlinger er 
derfor steget fra 2 behandlinger i 1962, 
til ca. 4 i 1993 og til 10-11 behandlinger i 
2013. Behandlingshyppigheden bygger 
på tal for import og er derfor ikke udtryk 
for forbruget i det enkelte år. 

Når der skete en stor stigning i impor-
ten i eksempelvis 2012 er det udtryk for et 
meget skimmelfavorabelt år i 2011, hvor 
alle lagre blev brugt, både hos avleren 
og i grovvaren, samtidig med at der blev 
købt ekstra ind som følge af udsigten til 
afgiftsstigninger på eksempelvis Dithane 
NT/Tridex.

Med indførelse af det behovsbaserede 
prognose/varslingssystem Skimmelsty-

BehAnDlingshyppigheD

Figur 1. Behandlingshyppigheden (BH) samt et glidende gennemsnit af BH over de sidste tre 

år i perioden 1992 til 2013. 

TEMA: SkIMMELSTyrING
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EKKO maskiner A/S  •  Pottemagervej 14  •  7100 Vejle  •  75 88 19 11  •  ekko@ekkoas.dk  •  www.ekkoas.dk

Siden 1979 har EKKO A/S 
leveret produktions anlæg 
for grøntsager til frisk
markedet. 
I 2012 tog vi skridtet ind i
procesindustrien med 
overtagelsen af det  finske 
selskab Formit, med mere 
end 20 års erfaring i kniv
skrælning og profilering af 
rodfrugter.

Vi udvikler og bygger selv vore maskiner. Så vi kan tage ansvaret 
for hele produktionslinier. For yderligere oplysninger, kontakt os:

Kim Petersen
23 22 79 93
kp@ekkoas.dk

Uffe Christiansen
23 22 79 96
uch@ekkoas.dk

Uffe Nielsen
23 22 79 92
un@ekkoas.dk

“-Vi har Anlæg for Rodfrugter”

stiger forbruget og skal lægges i et fastlagt skema. 
•  Fokus på skimmel har medført at av-

lerne nu i højere grad behandlinger i 
ugeintervaller og ikke som tidligere i 
7-10 (12) dages intervaller.

•  Tidligere blev Ridomil anvendt som et 
effektivt kurativt middel. Der er ud-
bredt Ridomilresistens i hele Europa 
og Ridomil er ikke længere tilladt i Dan-
mark. Den forebyggende behandling 
skal derfor være mere sikker, hvilket 

forudsætter højere doser og kortere in-
tervaller.

•  Kartoffelbladplet er et stigende problem 
– ligeledes i hele Europa – og som skal 
behandles med specifikke svampe-
midler. Bladpletmidlerne indgår også 
i den totale mængde af svampemidler 
i kartofler. 

Hvor vil det ende?
Den opadgående trend i forbruget af 

svampemidler gælder for alle lande i 
Europa. Men sammenlignet med lan-
dene syd for grænsen, anvender vi fort-
sat en væsentlig mindre mængde svam-
pemidler i Danmark. Alt tyder på, at vi 
i Danmark nu har nået et maksimum. 
Men det er vigtigt, at vi fortsat optimerer 
vores systemer til prognose/varsling, og 
følger med i, hvad der sker i udlandet, så 
vi har de bedste værktøjer ved hånden. n

Kragkærsprøjten (Thøger Frederiksen 1944) Ti-rækkers sprøjte (Møller Eriksen, 1962)
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Landmænd i Midtjylland har gennem en 
lang periode haft tradition for at anvende 
Mancozeb midler som Maneb, Tridex 
og Dithane. Mancozeb har altid været 
garanti for god beskyttelse af bladene, 
sikker virkning og samtidigt har der væ-
ret den psykologiske virkning, at man 
kunne se, at der var sprøjtet. 

Det har gennem alle årene været et 
billigt produkt, men det har også stillet 
krav om, at sprøjteintervallet på 7 dage 
skulle overholdes.

Nu er der så kommet nye midler på 
markedet, og flere af dem har en endnu 
bedre virkning mod skimmelen. 

 Halv dosering af disse midler har 
nogenlunde samme virkning som fuld 

dosering af Mancozebmidlerne. At skabe 
den fulde tillid til, at de nye midler virker 
på denne måde, kræver flere års erfa-
ring og gerne ved selvsyn. Anerkendel-
sesforsøgene, der tidligere blev lavet på 
AU Flakkebjerg, har gennem flere år vist 
den super gode effekt af de nye midler.

Mancozeb midlerne har heller ikke i 
den lange brugsperiode været genstand 
for resistensrisiko, selv om de har været an-
vendt igennem en lang årrække. Man har 
vidst, hvad man fik for pengene, og man 
havde en god erfaring med at det virkede. 

Med Mancozebmidlerne får man også 
tildelt rigeligt mangan til kartoflerne og 
samtidigt er der nogen virkning over for 
kartoffelbladplet.

I Midtjylland ser vi ofte, at der er en 
lang periode hen over sommeren, hvor 
der er noget klimabetinget (fastlandslig-
nende = varmt og tørt), der gør, at skim-
len ikke rigtig udvikler sig. 

Det tørre og varme sand, som ofte når 
højere temperaturer end længere ude 
mod kysterne, giver ikke de betingelser, 
der skal til for at skimmelen kan leve. I 
disse perioder er der sund fornuft i at 
anvende den billigste beskyttelse. Sam-
tidigt kører vandingsmaskinerne også på 
fuld tryk, og med den dårlige regnfast-
hed som Mancozeb midlerne har haft, 
er det nødvendigt med den ugentlige 
behandling.

AF ANNeTTe dAM JeNSeN
koNSuLENT, kMC

Hvad betyder tradition
FOR ValG aF SKimmelSTRaTeGi
OG -miDDel?

Med Mancozeb-midlerne har man vidst, hvad man fik for pengene. Nu er der kommet 
nye midler på markedet som har endnu bedre virkning, så hvad skal der vælges?

Kartofler behandlet med 2 kg Dithane.Kartofler behandlet med 0,2 l Ranman.

TEMA: SkIMMELSTyrING
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Skimmelvarslingskort
De seneste år er der arbejdet kraftigt på 
at få Skimmelstyring udbredt, så land-
manden har et system til hjælp til at 
kunne træffe beslutning om middelvalg 
og dosis. 

Som konsulent for KMC skal vi råd-
give alle vore avlere. Disse bor i et stort 
område, der dækker fra Limfjorden i 
nord og til grænsen i syd. 

Det kan være svært at komme ned i de 
lave doseringer, da der er mange lokale 
klimapåvirkninger, der spiller ind. 

KMC har lavet et skimmelvarslings-
kort, hvor man med samme principper 
som i Skimmelstyring med et tal kan 
sige, om risikoen for skimmelspredning 
er stor eller lille. Tallene er højeste fæl-

lesnævner for varsling af 2-4 postnumre 
omkring punktet. Vælger man dosis ud 
fra skimmelvarsling vil jeg påstå, at in-
den for stivelseskartofler anvender både 
livrem og seler med en dosering valgt ud 
fra kortet, med mindre der sker kraftig 
omslag i vejret, som man selvfølgelig al-
drig kan gardere sig imod.

Kan blive for dyrt
At de nye aktivmidler virker bedre end 
Mancozeb, betyder ikke at Macozeb 
virker ringere end det tidligere gjorde. 
Med omlægning af pesticidafgiften må 
vi konstatere, at kartoffelavlere også tæn-
ker økonomi, også selv om der er en lang 
tradition for at anvende Mancozebmidler 
og med en god effekt. 

Men bliver prisen tilstrækkelig høj så 
må vi mange gange bare sige at ”Money 
talks”, og det billigste middel med den 
bedst virkning vinder. n

YaraVita®

Markedets mest koncentrerede produkt med flest nærings- 
stoffer til prisen - se priser på www.yara.dk

Du kan bestille direkte ved henvendelse til Kristian Nielsen 
på telefon 22 82 62 00 eller for råd og vejledning.

YaraVita® KOMBIPHOS™ - fremmer knolddannelse og knoldvækst i 
kartofler med sin optimale sammensætning af næringsstoffer.

Ved at anvende forskellige tildelingstidspunkter kan du stimulere knold-
dannelse og vækst. Dette påvirker både antal og størrelse på knoldene og 
dermed optimerer du dit udbytte.

Yara Danmark Gødning A/S

Skimmelkort 2014.
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Skimmeltruslen lurer hele tiden over av-
len - specielt i spisekartofler, men også 
i andre typer som chips- og læggekar-
tofler, hvor vi reelt har ”nul-tolerance”, 
og det skal beskyttelsesstrategien være 
tilpasset til.

Og som svar til overskriften - i denne 
type kartofler gælder det ikke om, hvor 
langt vi kan ”komme ned i dosis” eller 
lignende, men om at vi kan nå rigtigt 
langt i retning af skimmelfrie kartofler, 
hvis vi griber det rigtigt an. 

Fem forudsætninger for succes mod 
skimmel:

1. Planlægning (sædskifte, spildkartof-
ler, kvalitet af læggemateriale, gødsk-
ning, ”naboer” mv.).

2. Start beskyttelsessprøjtning rettidigt 
= tidligt.

3. Anvend effektive midler og skift efter 
behov.

4. Overhold intervaller og tilpas doser 
til forhold.

5. Slut rigtigt af.

Planlægning
Sædskiftets indflydelse på skimmel er 
velkendt, og det gælder også for spisekar-
tofler, hvor markens forhistorie kan dril-
le. Hvis der i marken tidligere har stået 
en kartoffelafgrøde med skimmel i flere 
uger, eller der har været en del spildkar-
tofler i de mellemliggende afgrøder, er 
der risiko for, at der er dannet Oosporer 
og dermed fare for jordsmitte. 

Knoldsmitte er også en kendt risiko, 
som kræver stor omhyggelighed med 
skimmelbeskyttelsen i læggematerialet, 
dyrket året før. Herunder også at lægge-
kartoflerne ikke er gødet så hårdt, at de 
ikke vil visne ned, men står med skim-
melangrebne stængler mv. 

Ved planlægning af strategi tages også 
hensyn til ”naboerne”. Vær opmærksom 
på, om der dyrkes tidlige kartofler under 
plast i marker eller haver eller ubeskyt-
tede øko-kartofler, indenfor de nærmeste 
kilometer, og hvor de ligger i forhold til 
vindretningen.

Rettidig start
Start tidligt - er der først skimmel i kar-
toflerne, koster det alt for meget, både 

Finansiering
fra

0,95 %

En helt ny serie af vandingsmaskiner fra Bauer.
Den høje og velkendte kvalitet, ti l en meget att rakti v pris.

 

 

 

 

 

 

 

                   Flavia         Verdi                                   
                   Princess   Mirage                           
                   Rafaela   Asparges              
                   Romera               mange flere 
                     
  

Kvalitets kartofler 

+45 75 73 47 84 

– hvor langt kan man gå?

i dag har vi så mange relativt effektive midler til at 
beskytte kartoflerne, at vi glemmer lidt, at skimmel  
er en af de allerstørste trusler mod kartoffelavlen.   

Skimmelbekæmpelse
AF beNNy JeNSeN
dIrEkTør, BJ-AGro i spisekartofler 

TEMA: SkIMMELSTyrING
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i kemi, stress og i potentiel udbytte- og 
kvalitetstab. Det er især omkring timin-
gen af starten, at faktorer som sædskifte 
og naboer kommer ind. 

Risiko for jordsmitte hænger sammen 
med nedbør, jo hyppigere og jo krafti-
gere nedbør i fremspiringsperioden og 
frem, des større er faren for jordsmitte.  
Så i disse risikoarealer startes reelt første 
gang, der er skimmelvejr efter fremspi-
ring, hvis der er faldet meget nedbør i 
den forudgående periode.

Tilsvarende hvis der er tidlige kartof-
ler med skimmel i området, startes skim-
melbeskyttelsen i sene kartofler uanset 
størrelse, når vejret giver fare for smitte-
spredning fra risikomarker/haver i om-
rådet. Læg især mærke til vindretningen, 
når smittespredningen sker, for så kan 
skimmelen spredes adskillige kilometer.

Hvis ovennævnte risikofaktorer ikke 
udløser start af skimmelbeskyttelsen, 
skal der som minimum altid startes i god 
tid inden rækkelukning - uanset vejret 
- for på det tidspunkt vil eventuel skim-
melsmitte fra læggeknolde springe frem. 

Målet er at beskytte kartoflerne så 
godt, at det bliver ved enkelte spredte 
angrebne planter i marken, som dør hen 
uden at skabe en epidemi. 

effektive midler
Bortset fra mancozebmidlerne er alle 
andre godkendte midler på markedet i 
dag velegnede til skimmelbeskyttelse i 
spisekartofler, men de skal bruges rigtigt. 
De vigtigste basismidler er fortsat Revus 
og Ranman Top. 

På arealer med risiko for jordsmitte 
på blade, der rører jorden, er Revus den 
bedste løsning i de første behandlinger, 
da den translaminære effekt også giver 
beskyttelse på undersiden af bladene, 
men ellers er begge midler velegnede i 
perioder med toptilvækst. 

Ved højrisiko for skimmel tages yder-
ligere hjælpemidler ind i strategien. Det 
mest kurative middel vi har er Proxanil, 
der i blanding med Ranman Top har en 
rimelig effekt mod nyetableret skimmel. 
Også et middel som Cymbal blandet med 
Ranman Top har en vis helbredende ef-
fekt men er ikke systemisk som Proxanil 
og er derfor mere velegnet i sidste del af 
sæsonen, hvor der ikke længere er top-
tilvækst. 

intervaller og dosis
Næst efter at komme i gang i tide, er den 

vigtigste forudsætning for succes, at 
intervallet mellem sprøjtningerne ikke 
bliver for lange. Som hovedregel max. 7 
dage, men er der kørt med reduceret do-
sis, kan det især ved bygevejr være nød-
vendigt med tættere interval. Omvendt 
må intervallet ikke bare forlænges, fordi 
der er kørt med fuld dosis. 

Dosis kan erfaringsvist varieres en del 
efter forholdene, men med nul-tolerance 
er der grænser for hvor langt man kan ri-
sikere at gå ned. Som hovedregel bør der 
køres i intervallet 0,4-0,6 Revus og 0,35-0,5 
Ranman Top, hvor de laveste dosis kun 
gælder ved lavt skimmeltryk.

afslut rigtigt
Når skimmelbeskyttelsen ellers har kørt 
godt gennem sæsonen, er det vigtigt, at 
der også sluttes rigtigt af, så kartoflerne 
ikke rådner på lager eller i butik. 

I tidligt modne og andre kartofler som 
høstes med grøn top, fortsættes beskyt-
telsen helt hen til høst - dvs. der anven-
des 0,4-0,6 Revus, der har en sprøjtefrist 
på kun tre dage. 

I kartofler til lager anvendes 0,5 Ran-
man Top i de sidste to-tre sprøjtninger, 
inklusiv sammen med Reglone ved ned-
visning for at minimere knoldskimmel 
mest muligt. 

Ud over ovenstående betragtninger 
kunne man gå meget mere i dybden 
med, hvordan vejrforhold påvirker do-
sis og middelvalg, ligesom emner som 
stop-sprøjtninger mod skimmelfund og 
kombinationen med beskyttelse mod 
bladplet i sig selv kræver mere spalte-
plads. Så for denne gang - hvis vi griber 
strategien rigtigt an, har vi mange gode 
kort på hånden til at sikre succes mod 
skimmel i kvalitetskartofler. n

Tlf.: 75 34 33 00 www.hovensmede.dk

Leverandør af maskiner til danske 
kartoffelavlere

Vi har Danmarks største reservedelslager til grønne kartoffelmaskiner
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Jørn Willumsen, Kjargaarden ved Ikast, 
har fået meget ud af at lære at bruge pro-
grammet Skimmelstyring. Han har væ-
ret skeptisk undervejs, men han har nu 
praktiseret det i fire år i enkelte marker, 
og det har betydet, at han har fået stor 
føling med, hvordan og hvornår kartof-
felskimmel udvikler sig.

- Jeg følger varslingerne tæt og kombi-
nerer det med min mavefornemmelse og 
sunde fornuft. Ved at støtte mig til pro-
grammet kan jeg se, at det kan hjælpe 
mig med at spare på forbruget af skim-
melmidler på en sikker måde. Tidligere 
kunne jeg slet ikke tåle at se skimmel i 
marken. Det kan jeg godt nu, men vi har 

også fået bedre sorter og midler. Fra i år 
regner jeg med at bruge programmet i 
alle 500 hektar med kartofler, siger Jørn.

Et mindre forbrug af skimmelmid-
ler betyder en del for økonomien i Kjar-
gaarden. Jørn har de senere år skiftet 
Dithane ud med mere nye og mere ef-
fektive midler som Revus og Ranman, 

AF bodil PederSeN,
koNSuLENT, 

PLANTEr & MILJø, SEGES

Jeg kombinerer
programmet 
Skimmelstyring med sund fornuft

Jørn Willumsen bruger Skimmelstyring på 500 hektar med kartofler og er blevet 
dus med programmet, som forventes at reducere kemikalieregningen. 

Vi er medlem af

www.cheminova.dk

Stærk over for knoldskimmel 

Nyt afgiftsystem  
- Nye valg af skimmelprodukter 

Ansvarlig resistens strategi:  
-  Flere aktivstoffer i sprøjteprogrammet med  
forskellige virkemåder; mindre resistensrisiko  

Hindrer skimmelsporerne i at spire  
på kartoffelbladene - sporedræbende

Zignal® 500 SC

Scan koden og læs mere om 
Zignal® 500 SC

TEMA: SkIMMELSTyrING

MAGASINET

TeMA Nr. 4 

Optagning
generelt samt optagning  

og lagring af læggekartofler
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Læggekartofler
De største danske spisesorter: Sava, Folva og Fakse
Ring direkte på tlf. 8669 1328 og bestil sorterne NU!

Læs mere om DANESPO på www.danespo.com

DANESPO A/S  I  Ryttervangen 1  |  DK-7323 Give  |  Denmark  |  Tel: +45 7573 5900  |  Fax: +45 7573 5901  |  danespo@danespo.com  |  www.danespo.com

Quality from the Top of Europe

som han kan bruge i nedsat dosering i 
lavrisikoperioder. Her svarer besparel-
sen til ca. 150 kr. pr. ha.

- Men til andre vil jeg sige, at det er 
en udfordring af komme i gang med at 

bruge programmet. Man skal lære at 
vurdere, om der reelt er en høj eller lille 
risiko, men vi har en god vejledning nu, 
der gør det nemt at komme i gang. n

Jeg kombinerer
programmet 
Skimmelstyring med sund fornuft

KJArgAArdeN i/S

Jørn Willumsen har siden 2000 drevet 
Kjargaarden I/S sammen med tre an-
dre landmænd. Jørn Willumsen er an-
svarlig for markbruget. Han er ejer af 
gårdene Røjenbygård og St. Kildsgård 
på i alt 200 ha. Kjargaarden I/S driver 
1.410 ha og heraf 490 ha med kartofler 
til mel og pulver. Der er desuden en 
produktion af 3.500 slagtekalve og 
30.000 slagtesvin.
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Selvom kartoffelskimmel er en meget 
aggressiv plantesygdom, har vi heldigvis 
gode midler til rådighed, som kan begræn-
se opformering og spredning af svampen. 

På www.landbrugsinfo.dk og www.skimmelstyring.dk er der 
forskellige modeller og information om vejrforhold, som kan 
bruges, når der skal tages beslutning om bekæmpelse.

De forskellige komponenter udgør en slags værktøjskasse, 
som vi samlet kalder Skimmelstyring. Her kan avlerne få et 
grundlag for at beslutte, hvornår skimmelen skal bekæmpes, 
med hvilket fungicid og hvilken dosis.

I det følgende gennemgås de forskellige komponenter i 
Skimmelstyring og hvordan de anvendes:

Registreringsnet for kartoffelskimmel
Registreringsnettet viser fund af kartoffelskimmel i Danmark 
indberettet af rådgivere, som færdes jævnligt i kartoffelmar-
kerne (fig 1). Registreringsnettet er omtalt på side 6-7 i dette 
temanummer. 

Systemet fortæller hvor der er fundet skimmel, hvornår, i 
hvilke sorter og på hvilket vækststadie. Denne information 
anvendes til at vurdere hvornår og hvordan man skal starte 
bekæmpelse. Informationerne fra Registreringsnettet bruges 
også som input til dosismodellen – se artikel her på siderne. 

infektionstryk af kartoffelskimmel 
De daglige risikotal viser antal timer pr. dag, hvor luftfugtig-
heden i mindst 10 sammenhængende timer er over 88 procent, 
og hvor temperaturen i denne periode er over 10 ºC (fig. 2).  

AF beNT J. NielSeN
og JeNS grøNbech hANSeN
AArHuS uNIVErSISTET

og lArS bødKer
LANdSkoNSuLENT, SEGES

Værktøjs- 
kasse
med skimmel-
styring  

Figur 1. Beslutningsstøttekomponenter i Skimmelstyring. Øverst 

registreringsnettet og den regionale nedbørsfordeling (mm) for Dan-

mark. Midt: Infektionstrykket (kurve) samt nedbør (søjler) Nederst: 

Infektionstrykket ved udvalgte stationer (stort kort) og de næste 5 

dage (små kort)

Det daglige risikotal er et udtryk for, hvor stor risiko der er 
pågældende dag for sporedannelse, spredning samt betingel-
ser for infektion. 

Der er større risiko for skimmeludvikling, hvis der er flere 
sammenhængende dage med skimmelrisiko. Derfor udregnes 
et infektionstryk (figur 3) som er en løbende sum af fem daglige 
risikoværdier (to dage tilbage, dags dato, to dage frem). 

Infektionstryk over 40 er højt, mens niveau 20-40 betegnes 
som medium og mindre end 20 som lavt. Forud for perioder 
med højt infektionstryk anvendes et effektivt middel og helst 
med en vis kurativ egenskab. Værdien af infektionstrykket 
indgår i beregningen af Dosismodellen (se nedenfor). 

Vejledning om start af bekæmpelse sker ved en samlet 
vurdering af nedbør under fremspiring (risiko for angreb fra 
jordsmitte i anstrengte sædskifter), fund af skimmel i registre-
ringsnettet og det aktuelle regionale infektionstryk. I eksem-
plet fra Karup i figur 3 ses et højt infektionstryk og samtidig 
megen nedbør 6.-14. maj. Det var nøjagtigt i mange marker i 
området ved fremspiring. 

Der blev udsendt varsling om risiko for tidlige angreb den 
22. maj, og de første angreb blev indrapporteret til registre-
ringsnettet den 25. maj. Allerede den 2. juni var der fundet 

TEMA: SkIMMELSTyrING
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Figur 2. Daglige risikotal for kartoffelskimmel ved Karup 2014. De 

daglige risikotal viser antallet af timer pr. dag, hvor luftfugtigheden er 

over 88 procent, og hvor temperaturen samtidig er over 10 C (i daglig 

tale ”skimmelfavorabelt  vejr”). www.landbrugsinfo.dk

Figur 3. Infektionstryk af kartoffelskimmel ved Karup 2014. Infekti-

onstrykket er en løbende sum af fem daglige risikoværdier. Nedbør 

er vist som blå søjler.  

Dosismodel anviser brug
af lavere doser i stivelseskartofler

Hvis der sprøjtes forebyggende før angreb, så har undersøgelser vist, at effektive 
svampemidler som f.eks. revus eller ranman Top har en rigtig god virkning selv ved  
lave doser. det er vist i forsøg med kartoffelskimmel i stivelseskartofler, men generelt  
også i forsøg med andre svampesygdomme, som f.eks. i korn. 

I Skimmelstyring er der udviklet en 
dosismodel, som tager udgangspunkt i 
muligheden for anvendelse af lave diffe-
rentierede doser i stivelseskatofler. Det er 
derfor vigtig at kunne forudsige, hvornår 
der er risiko for spredning og infektioner 
af skimmelsporer. 

I dosismodellen består risikovurde-
ringen af to forhold. Dels hvor tæt på ens 
mark, der er konstateret angreb (registre-
ringsnettet) og dels på om vejrforholdene 
i ens område faktisk giver mulighed for 
angreb. 

Vi har gennem årene arbejdet med 
flere modeller, og i tabel 1 er vist den 
model, der i forsøgene har vist sig at give 
en sikker tilpasning af dosis til smitte-
risiko.

Hvis der ikke er set skimmel i Dan-
mark, er der meget lille risiko for, at der 
er sporer i luften og dermed infektions-

risiko. Men for at være sikker anbefales i 
modellen, at der sprøjtes med halv dosis 
ved udsigt til høj skimmelrisiko. 

Når først der er set skimmel i landet 
rykker modellen til fase 2, og der anbefa-
les nu mindst sprøjtning med halv dosis. 

Det er kun ved meget høj risiko for in-
fektion i fase 2, at der anbefales ¾ dosis. 
I det øjeblik angreb af kartoffelskimmel 
rykker nærmere og ses i ens område (in-
den for 25-50 km) rykker modellen til 
fase 3, og der anbefales generelt højere 

udbredte angreb i mere end fem konventionelle marker i det 
midt-sydjyske område (jf. figur 3 i artiklen om registrerings-
nettet).    

egne erfaringer sammen med modellen
Infektionstrykket for de kommende dage sammenholdt med 
vejrudsigten giver et godt billede af risiko for angreb for de 
kommende fire dage. Hvor tæt kartoffelskimmel er på ens 
område eller mark kan være vanskeligere at afgøre, og er vel 
nok modellens største svaghed. Vi har kun de observationer 
som ligger i registreringsnettet, som må sammenholdes med 
egne erfaringer og observationer. n

INFEkTIoNSTryk

Fase 1
Ingen angreb 

i danmark

Fase 2
Angreb 

i danmark

Fase 3
Angreb 

i regionen
(25-50 km)

Fase 4
Angreb  meget 

tæt på 
eller i marken

> 60 MEGET HøJ 50 75 100 100

40-60 HøJ 50 50 100 100

20-39 ModErAT 0 50 75 100

1-19 LAV 0 50 50 75

0 INGEN rISIko 0 50 50 50

Tabel 1. Dosismodel til beregning af aktuel dosis af Ranman Top eller Revus ved sprøjtning hver 

uge i stivelseskartofler ud fra risiko for kartoffelskimmel i området (fase 1-4) og de aktuelle 

smitteforhold (infektionstryk) i marken.  Dosisangivelse (50-100) er i pct. af fuld dosering af 

Ranman Top (0.5 l/ha) eller Revus (0.6 l/ha). 

>>
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Der er de sidste seks år udført i alt 20 for-
søg med dosismodellen i stivelseskar-
tofler med anvendelse af Ranman Top 
og Revus. 

Ved brug af fuld dosis og ugeinterval 
er der i gennemsnit sprøjtet 12,7 gange, 
mens der med anvendelse af dosismo-
dellen er sprøjtet svarende til i gennem-
snit 10,1 behandlinger (fig. 5). Svampe-
indsatsen er således reduceret med 20 
procent, og som det fremgår af figuren, 
stort set med samme virkning mod kar-
toffelskimmel. 

Reduktion i anvendelse af svampe-
midler varierer efter hvor skimmelfa-
vorable de enkelte år har været. I meget 
skimmelfavorable år spares der ikke ret 
meget, mens der i mindre favorable år 
spares 30 procent i fungicidanvendelsen. 

Hvis der konsekvent er anvendt halv 
dosis gennem hele sæsonen, er der kun 
svagt mere angreb af kartoffelskimmel, 
men svampeindsatsen er halveret i for-
hold til fuld dosis. Resultaterne viser 
gennemsnitstal, og i år med høje infekti-
onstryk senere på sæsonen, kan der med 
rutinebehandling med halv dosis være 
for lidt effekt især sidst på sæsonen.  Med 
modellen følger dosis mere infektions-
trykket gennem sæsonen, hvilket giver 
en mere sikker bekæmpelse. 

doser ved bekæmpelsen. Allerede ved 
moderat infektionstryk (infektionstryk 
større end 20) anbefales at sprøjte med 
¾ dosis, og fuld dosis ved udsigt til høj 
infektionsrisiko. 

Hvis angreb af kartoffelskimmel 
rykker tæt på ens mark (fase 4), så skal 
marken følges meget nøje og der skal 
ved de ugentlige sprøjtninger anvendes 
fuld dosis. Kun ved udsigt til ingen eller 
lav risiko (infektionstryk mindre end 
20) kan det anbefales at sænke dose-
ringen som angivet i tabel 1.

Hvis der kommer angreb i marken
Hvis der ses kartoffelskimmel i marken 
i fase 4, eller hvis man er så uheldig, at 
der pludselig kommer angreb tidligere, 
så er det meget vigtigt, at der behandles 
med det samme og med midler, som 
har virkning mod etablerede angreb. 

Forsøg har vist, at Proxanil  kan be-
kæmpe begyndende angreb, hvis der 
sprøjtes inden for 1-2 dage efter infekti-
on, dvs meget tæt på selve infektionen. 
Det er derfor vigtigt, at bekæmpelsen 
sker så hurtigt som muligt efter kon-
stateret angreb. Proxanil anvendes 
med 2,0 l/ha og blandes med ½ dosis 
af enten Ranman Top eller Revus for at 
styrke den beskyttende virkning mod 
senere angreb. Proxanil kan anvendes 
op til 2,5 l/ha, hvis der er udbredt skim-
mel i marken. Der skal mindst være 7 
dage mellem behandlingerne.

Betydning af kurativ bekæmpelse på 
etablerede angreb er vist i forsøg 2014 
i sorten Dianella ved Aarhus Universi-
tet i Flakkebjerg. Der blev sprøjtet med 
forskellige midler, hvor der var omkring 
0,1% – 1% angreb af kartoffelskimmel 
(fig. 4)

Resultatet af forskellige 
behandlinger
I de parceller, hvor der ikke blev sprøj-
tet, udviklede angrebet sig kraftigt og 
nåede 99 procent den 25. september 
(ubehandlet i fig.4). 

Hvis der blev anvendt Revus og Ran-
man Top med ugeinterval, blev angre-
bet kun reduceret lidt (Revus-Ranman 
Top, fuld dosis ugentlig). 

Udvikling af skimmel blev bremset 
noget, hvis der ind imellem de to Revus-
behandlinger blev placeret en behand-
ling med Ranman Top. Angreb udvik-
lede sig dog senere (Revus-Ranman 
Top i fig. 4).  Kun hvor der blev anvendt 
midler med kurative egenskaber, lykke-
des det at få bremset udviklingen. Bedst 
virkning blev opnået, hvor der inden for 
samme uge blev anvendt Proxanil 2,5 
l/ha + Revus 0,3 l/ha efterfulgt af Ran-
man Top efter 3 dage og igen Proxanil 
2,5 l/ha + Revus 0,3 l/ha efter 3 dage (2 
x Proxanil). Cymbal (0,25 l/ha) anvendt 
på same måde (2 x Cymbal i fig. 4) holdt 
ikke helt så godt angrebet nede, men 
var dog bedre end midler uden kura-
tive egenskaber. Proxanil indeholder 
de virksomme stoffer propamocarb og 
cymoxanil, mens Cymbal kun indehol-
der cymoxanil. Bemærk, at der i dette 
forsøg er anvendt 2.5 l/ha af Proxanil 
(maks. anvendelsen) og at Cymbal er 
suppleret med fuld dosis af Revus. 

Dosismodellen er en forsøgsmodel, 
hvor dosis af effektive svampemidler er 
justeret efter infektionsrisiko. Model-
len angiver vejledende dosisniveauer 
i stivelseskartofler, og hvis der anven-
des nedsatte doser, er det vigtigt at 
følge med i vejrudsigten samt hvornår 
og hvordan kartoffelskimmel breder 
sig i landet, især hvornår den spredes 
til ens område. n

Figur 4. Udvikling af kartoffelskimmel i forsøgsparceller, hvor der den 12. august er sprøjtet 

med forskellige stopstrategier på etableret angreb (0,1-1 % kartoffelskimmel). Proxanil 

og Cymbal er blandet med Revus hhv. 0,3 l/ha og 0,6 l/ha. Flakkebjerg 2014. Se tekst for 

forklaring.
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Reduktion i svampeindsatsen er ikke 
gået ud over udbyttet, og i forsøgene er 
der er høstet  næsten samme mængde 
stivelseskartofler ved de forskellige be-
handlinger (608 hkg/ha).

Figur 5. Resultat af 20 forsøg med anvendelse af Dosismodellen i 

stivelseskartofler (2009-2014). Figuren viser pct. bladareal angre-

bet af kartoffelskimmel (% skimmel) sidst på sæsonen og det antal 

gange der er behandlet svarende til fuld dosering (BI). Der er anvendt  

Dosismodel som beskrevet i tabel 1 eller justerede modeller tæt på 

den beskrevne model.  Modellen er afprøvet mod fuld dosis og halv 

dosis og ugebehandling. Der er alle år anvendt Revus og Ranman Top 

med skift 2 x Revus – 2 x Ranman Top osv. Forsøgene er udført i Kuras 

ved Dronninglund, Sunds og Flakkebjerg.
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deMoVerSioN

Der er en demoversion af alle kom-
ponenter i skimmelstyring på www.
skimmelstyring.dk, inklusive dosismo-
dellen. 

Registreringsnettet og infektions-
trykket findes også som en app til 
smartphones mv. Downloades som 
”BlightTracker”.

Dosismodelen er kun afprøvet i sti-
velseskartofler med en lang sæson. I 
spisekartofler, hvor udviklingen kan gå 
hurtigere, skal man være mere påpasse-
lig med anvendelse af reducerede doser. n

Geoteam A/S
Energivej 34
2750 Ballerup
Tlf: 77 33 22 33
Mail: landbrug@geoteam.dk

Autostyring af traktor og redskaber giver præcis 
rækkeafstand, og det er fundamentet for effektivt 
sprøjtearbejde med fuld dækning.
 
Med autostyringen Autopilot opnår du den højeste 
nøjagtighed række for række, og Autopilot kan 
monteres på traktorer af alle mærker, modeller og 
årgange. Du kan selv flytte din Autopilot imellem flere 
traktorer, så den kan bruges på flere maskiner. 
 
Autopilot kan kombineres med aktiv redskabsstyring 
af dine nuværende redskaber. Den aktive 
redskabs  styring  TrueTracker kommer til sin ret 
i kartoffelavlen. Den øger nemlig præcisionen i 
kartoffellægningen ved at sikre, at dine redskaber 
altid følger direkte efter traktoren, og både traktor 
og redskab kører derfor helt lige imellem rækkerne.  
 
Vagttelefon fra klokken 06:00 til 22:00
har vi hver dag fra 1. februar til 30. september.

* Det er den pris, som to specifikke kunder betalte for 
deres Autopilot, og prisen plejer at ligge der omkring. 
Vi har leveret over 700 autostyringer siden 2009. 
Autostyring kræver RTK-korrektioner fra GPSnet.dk, og 
det første år får du dem gratis. Er du interessert, så ring 
til 77 33 22 33 og tal med Bent Henneberg om dine behov. 

Autopilot monteret og klar

Autopilot på Fendt 112.500 kr.*
Den var forberedt til autostyring

Autopilot på Valtra 134.375 kr.*
Den var ikke forberedt til autostyring

Autostyring til alle traktorer og redskaber
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Omme ved laden hos Hover Vest I/S, der 
ejes af Kristian og Mads Sig ved Spjald, 
er der denne forårsdag gang i noget, som 
endnu er et særsyn i Danmark. Her står 
en stor vogn, der er ved at tippe kartofler-
ne over i en stor rød maskine, der skærer 
læggekartofler over. 

Forinden bliver de kommende læg-
gekartofler sorteret på et rullebord i tre 
størrelser. De mindste falder helt igen-
nem og bliver ikke skåret over, de lidt 
større falder ned på midterste plan og 
bliver skåret over i to dele. Og de største, 
der bliver på øverste rullebord bliver skå-
ret over i fire dele.

- Dermed rækker læggekartoflerne 
noget længere, når der efter overskærin-
gen er cirka dobbelt så mange helt af-
hængig af størrelsen. Om efteråret bety-
der det, at man kan lade kartoflerne gro 
en uge eller to mere end man ellers ville 
have gjort. Dermed får man større kar-
tofler, der kan skæres over, siger Morten 
Nielsen fra Agro Plus.

Det er et selskab, han har dannet 
sammen med Visti Møller, ejeren af Gl. 
Buurholt Hovedgaard ved Brønderslev. 

Agro Plus har købt en overskærings-
maskine, og i dag har de taget turen fra 
Brønderslev til Spjald med maskinen 

på en lastvognstrailer, men planen er at 
montere den på en lastbil. Efter samme 
princip har Gl. Buurholt Hovedgaard i 
flere år haft mobile anlæg, der kører ud 
og renser såsæd.

- Inspirationen til overskæringsma-
skinen kommer fra AKV, som for nogle 
år siden kørte forsøg med overskæring 
af kartofler med en mindre maskine. Vi 
har så taget springet og i USA købt denne 
overskæringsmaskine, som skulle være 
den største af sin slags i Vesteuropa, for-
tæller Morten Nielsen. I både USA, Ca-
nada og Australien er det meget benyttet 
at overskære læggekartoflerne.

Når én læggekartoffel

bliver til flere
inden lægning

  
Visti Møller, tv., og Morten 

Nielsen, Agro Plus, der 
har investering i den nye 

overskæringsmaskine. 
Fotos: Helge Lynggard.

Efter overskæringen bliver kartoflerne 
drysset med foderkridt.

Kartoflerne skal enten i jorden inden for 
et døgn eller sårhele og vente syv-ti dage.

AF helge lyNggAArd
rEdAkTør

Overskæring af læggekartofler er meget brugt i 
andre dele af verden, og nu også hos danske avlere.

LæGGEkArToFLEr
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- Den åbenlyse fordel er jo, at man 
som avler får et meget større læggema-
teriale, så man kan nedsætte sit areal 
med læggekartofler og i stedet bruge det 
til andre afgrøder, siger Morten Nielsen.

Han peger på, at der blot skal være spi-
reøjne på alle stykkerne, for at de vil gro.

 - Man taber ikke noget ved at skære 
dem over. Det viser forsøg, som AKV har 
foretaget. Og vi har også set, at den tid-
ligere forsøgsstation i Tylstrup i Nord-
jylland for hundrede år siden har lavet 
tilsvarende forsøg med at skære kartofler 

over. Dengang oplevede de heller ikke 
reduceret udbytte, siger Morten Nielsen.

Han fortæller, at det er en god ide at 
hæve temperaturen hos kartoflerne i et 
døgn inden overskæringen. Dermed er 
de ikke helt så sårbare overfor stød.

Inden kartoflerne kører gennem 
overskæringsmaskinen, bliver knivene 
sprøjtet med en desinficerende væske, 
så kartoflerne ikke smitter hinanden, når 
de er skåret over. Efter overskæringen 
bliver de overdrysset med foderkridt, 
for at de ikke skal klistre sammen, og så 

væske fra sår ikke kommer i kontakt med 
andre kartofler.

- Når kartoflerne er skåret over, skal 
de enten lægges i jorden inden for 24 ti-
mer eller også skal de have lov at sårhele 
og dermed vente syv-ti dage, før de læg-
ges, siger Morten Nielsen.

Den nye overskæringsmaskine har en 
kapacitet på 100-180 hkg i timen. I år har 
Agro Plus haft omkring 12.000 hkg igen-
nem maskinen næsten dobbelt så meget 
som sidste år.  n

Overskæringsmaskinen har en kapacitet på 100-180 hkg i timen.

“
man taber ikke noget 
veD at skære Dem over. 
Det viser forsøg, som 
akv har foretaget.

Banjo Forte er en unik kombination af aktivstoffer til bekæmpelse af 
svampesygdomme i kartofler. Kombinationen af flere aktivstoffer i Banjo Forte 
giver en effektiv systemisk og præventiv virkning. Formuleringen giver hurtig 
regnfasthed. Veldokumenteret effekt i Landforsøg 2012, 2013 & 2014.

Banjo® Forte,  
ekstra kraftig mod 
kartoffelskimmel

ADAMA Northern Europe B.V. | Lars Kruse Andersen Tlf. 51249070 | Niels Jacob Jakobsen Tlf. 20186017
adama.com | Læs altid etiketten før brug.

Bekæmper 
sygdomme
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VILdMoSEN

Hvert år synker tørvelaget i Store Vild-
mose, men selve hastigheden er ikke 
videnskabeligt undersøgt helt til bunds. 
Nu er en gruppe kartoffelavlere, rådgi-
vere fra LandboNord og Seges, Smagen af 
Nordjylland samt Aarhus Universitet ved 
at undersøge omfanget over en periode 
på foreløbig et år. Aarhus Universitet hå-
ber på at kunne fortsætte arbejdet.

Projekt Bæredygtige Vildmosekartof-
ler arbejder i flere spor for at bestemme 
den hastighed, som mosen synker med, 
og for at undersøge muligheder for at 
reducere nedsynkningshastigheden. 
Blandt andet undersøges udslippet af 
klimagasser fra mosen, tørvedybden, bo-
reprøver, vurdering af komprimering og 
dyrkning af biomasse til nedmuldning 
samt hævning af vandstanden.

 Tørvejordene er blevet en del af kli-
madebatten, og der er rigtig mange uaf-
klarede ting at forholde sig til. Hvis en 
tørvejord synker en centimeter pr. år, 
er forskernes bud, at dette svarer til en 
udledning på omkring 22 tons CO2 pr. 
hektar pr. år. Hvis nedsynkningen kan 
standses, vil det betyde, at der kan dyrkes 
Vildmosekartofler i flere år på arealerne, 
klimagasudledningen kan reduceres og 
samtidig fastholdes der 250 nordjyske 
arbejdspladser.

Hævning af vandstanden
I flere dele af verden forskes der i øjeblik-
ket intenst i, hvordan man kan udnytte 
tørvejorde så skånsomt som muligt. Nye 
erfaringer fra Finland tyder på, at det 
kan være en god ide at bruge kontrolleret 
dræning, en metode hvor drænvandet 
stuves bagud i drænsystemet ved hjælp 

af kontrolbrønde. Herved sænkes ned-
brydningshastigheden af tørvejorden og 
samtidig nedsættes udledning af klima-
gasser. Grunden er, at vandet fjerner ilten 
i jorden og herved standses omsætnin-
gen af tørvejorden.

I Finland anvender ca. 1.400 land-
mænd kontrolleret dræning. Det skyldes, 
at finske landmænd får udbetalt tilskud til 
de miljøtiltag, de anvender og ikke et til-
skud pr. hektar som i Danmark. Systemet 
anvendes i Finland kun i vækstsæsonen, 
da de er bange for at ligge inde med en is-
blok i jorden i det tidlige forår. I Danmark 
kan det måske anvendes hele året rundt. 
I tørre somre kan systemet måske virke 
som en slags vanding nedefra.

Kartoffelavler Jan Nørgaard har ind-
ledt de første forsøg på mosejord i Dan-
mark fredag den 27. marts 2015. En af de 
yderste grøfter i Vildmosen blev bloke-
ret med jord, en simpel efterligning af 
kontrolleret dræning. Det er vigtigt at 
få undersøget, om der kan køres på jor-

den med maskiner i vækstsæsonen, når 
vandstanden hæves omkring 0,3-0,5 me-
ter. I løbet af vækstsæsonen vil marken 
blive undersøgt med 12 piezometre, et 
instrument som kan læse vandstanden 
i jorden.

- Det bliver spændende at se resul-
tatet. Normalt dræner vi jorden, så det 
skaber de bedste dyrkningsbetingelser, 
men måske viser det sig at være en fordel 
at tænke utraditionelt, siger Jan Nørgaard 
fra Vildmose Kartoflen I/S.

Svenske forskere mener, at der skal fo-
kuseres mere på, at jorden skal ligge bar i 
mindst mulig tid samt på nedmuldning 
af organiske materialer. 

De svenske resultater tyder på, at kul-
stoflagringen kan stige med 12 kg C for 
hver kg handelsgødning, der tilføres. I 
projektet er der dyrket både hovedafgrø-
der og efterafgrøder for at se, om vildmo-
sen kan holdes ved lige ved at dyrke for-
skellige afgrøder. Vildmosen er dannet af 
ophobet plantemateriale gennem tiden.  
Majs og hamp gav den højeste biomasse-
produktion, mens efterafgrøderne skuf-
fede i forhold til at producere biomasse 
på denne jordtype. 

Kartoffelavlerne mener, at havre kan 
være en god efterafgrøde på jordtypen, 
som ovenikøbet er en god sygdomssa-
nerende afgrøde overfor mange skade-
gørere. Det er væsentligt at avle afgrøder 
med et højt indhold af ligning og et kraf-
tigt rodnet. På dette punkt har vi i dag 
for lidt viden.

Ud fra dyrkningsforsøgene med hamp 
der indtil nu er gennemført, er det vur-
deret, at en hamp mark kan levere en 
opbygning på 0,4 ton kulstof pr. år. sva-

ProJEkT 

Bæredygtige 
Vildmosekartofler

Kontrolleret dræning.  
Tegning af miljørådgiver 
Airi Kulmala fra Finland

Finsk kontrolbrønd som kan justeres fra mark-
niveau. Foto: Kristoffer Piil, Seges.

AF JAN NørgAArd, VILdMoSE kArToFLEN I/S, 

LANdkoNSuLENT I kArToFLEr lArS bødKer, 

koNSuLENT KriSToFFer Piil oG ProJEkTLEdEr FrANK boNdgAArd
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ProJEkT 

Bæredygtige 
Vildmosekartofler rende til en CO2 binding i jorden på 1,5 

tons CO2 pr. år.  Projektet er dog endnu 
på et stadie, hvor der ikke kan konklude-
res på hvilken afgrøde, der vil være bedst 
egnet til dyrkning på spagnumjord.

Alle hovedafgrøder og efterafgrø-
der blev nedmuldet sidst på året i 2014. 
I foråret 2015 skal der lægges kartofler 
i parceller iblandet de froskellige typer 
af organisk materiale. Efter optagning 

af kartoflerne i august/september skal 
kartoflernes kvalitet vurderes for at se 
hvordan udbyttet og kvaliteten af kartof-
lerne påvirkes af de forskellige organiske 
materialer. 

Projektet indeholder også et studie af 
klimagasudledningen (CO2 og lattergas) 
i en hel vækstperiode. Resultaterne af 
disse undersøgelser vil først være tilgæn-
gelig i begyndelse af 2016.

links til projektet:
https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/
projekter/Sider/pl_miljoe_baeredygtige_
vildmosekartofler_forside.aspx
 https://www.landbrugsinfo.dk/Miljoe/
projekter/Sider/pl_miljoe_baeredygtige_
vildmosekartofler_mere_viden.aspx  n

Hævning af vandstand i Vildmosen. Peter Küster Nielsen, Landbonord Majs og hamp gror rigtig godt i Store Vildmose. 
Foto Frank Bondgaard, Seges.

Løvhegnet 9-11 ● Rødkærsbro ● +45 8665 8499 ● grimme@grimme.dk ● www.grimme.dk  

Kontrol med hele processen.
Vi arbejder sammen med dig, for at du skal få det bedste udbytte og det 
optimale lagermiljø for dine produkter. Kontakt Arjen for mere information om 
digital overvågning af jordens fugtighed, og for at få mere viden om 
vores køle- og ventilationssystemer til løg, kartofler og gulerødder. 

Frigortek: 
Kølesystemer for lagring 

af kartofler, gulerødder og løg. 

Dacom: 
Digital overvågning af jordens

fugtighed, og varslings-
systemer mod sygdomme.

Agrovent: 
Effektive ventilations-

systemer for lagerhaller.

Arjen Baars
Rådgivning / salg 
4028 1361 
ab@grimme.dk
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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.

I gennemsnit af 6 Landsforsøg
fra 2013-14 mod kartoffelbladplet,
blev der med 4 x 0,25 kg Signum
pr. ha, opnået et nettomerudbytte
på 3.603 kr./ha.
Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2014

Behandlingen foretages
med 4 behandlinger

over 4 - 6 uger.
Signum skal anvendes

sammen med et
kartoffelskimmel produkt

f.eks. Acrobat New.

Mere end 3.500 kr. i nettomerudbytte

®Signum

Kartoffelbladplet,
der er svær at
opdage og kende,
kan give store
udbyttetab!

Signum K 210x297:Signum 176x250  14/04/15  16:21  Side 1


