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Levering på bestillingen ”Nedvisning af kartofler”. 

Miljøstyrelsen (MST) har i en bestilling sendt den 24. august 2020, bedt DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug – om at foretage en vurdering af de resultater, 

der opnås i et projekt, som MST har indgået kontrakt med SEGES om, vedr. afprøvning 

og demonstration af alternativer til Reglone, til nedvisning af kartofler. 

På baggrund af dette forsøg/demonstration, skal der udarbejdes en rapport, der be-

skriver de gennemførte forsøg, resultaterne og konkluderer på resultaterne.  

Rapporten skal danne baggrund for det videre arbejde med vurdering af alternativer 

til Reglone til nedvisning af kartofler herunder sammenligning af effektivitet af disse 

alternativer til brug ved vurdering af fremtidige potentielle ansøgninger om dispensa-

tion til kemiske nedvisningsmidler, herunder hvorvidt mekaniske metoder udgør rime-

lige alternativer - evt. i kombination med godkendte nedvisningsmidler. 

 

Besvarelsen i form af vedlagte rapport erstatter den første foreløbige version leveret 

den 16. december 2020. Denne endelige version indeholder tilføjelse af knoldstørrel-

sesfordelingsdata og data for skindfasthed og råd på lager, som først er blevet til-

gængelige i begyndelsen af 2021. Nærværende rapport, er udarbejdet af Professor 

Per Kudsk fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Solvejg 

Kopp Mathiassen fra samme Institut, har været fagfællebedømmer, og rapporten er 

revideret i lyset af hendes kommentarer.  

 

Til rapporten hører et excel-ark med resultater fra demonstrationerne, som kan rekvi-

reres ved ønske herom.  

 

Som en del af denne opgave er der indsamlet og behandlet nye data, og rapporten 

præsenterer resultater, som ikke ved rapportens udgivelse har været i eksternt peer 

review eller er publiceret andre steder. Ved en evt. senere publicering i tidsskrifter med 

eksternt peer review, vil der derfor kunne forekomme ændringer. 

 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-

hedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Aarhus Univer-

sitet” under ID 1.25 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2023”.  
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1 Baggrund 

Foranlediget af at nedvisningsmidlet Reglone fra og med 2020 ikke længere er godkendt, udbød 

Miljøstyrelsen et projekt, hvor formålet var at undersøge effekten af alternative kemiske nedvisnings-

midler og mekaniske metoder i forskellige relevante kombinationer til vækststandsning af grønne 

kartofler i stadie BBCH 48-89. Projektudbuddet blev vundet af SEGES. Projektets bestod i en koordi-

neret gennemførelse af i alt 30 demonstrationer. Planerne blev udarbejdet af SEGES i samråd med 

Institut for Agroøkologi (AGRO). Demonstrationerne er udført og bedømt af en række af de aktører, 

som tilbyder forsøgsaktiviteter i kartofler. SEGES har indsamlet data og videresendt materialet til 

AGRO, som er blevet bedt om at sammenstille resultaterne. Rapporten er udarbejdet som led i Ram-

meaftalen om forskningsbaseret myndighedsbetjening mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeri under Ydelsesaftalen Planteproduktion. Foruden resultaterne i denne rapport er der blevet 

lavet et antal videoer, som informerer om demonstrationerne og de problemstillinger, som forbuddet 

imod anvendelse af Reglone medfører.       

2 Indledning 

En effektiv vækststandsning forud for høst er en forudsætning for, at de høstede kartofler er lagerfa-

ste. I Danmark er det især læggekartofler og kartofler til procesindustrien, som skal kunne lagres, men 

også mange spisekartofler lagres. For læggekartofler gælder endvidere, at en effektiv vækststands-

ning kan være nødvendig for at undgå virusinfektioner, som overføres med bladlus. For spisekartofler 

er det vigtigt at opnå en korrekt kogefasthed, og en forudsætning for dette er, at der er mulighed for 

effektivt at kunne standse væksten, når kogefastheden er optimal.  

Hidtil er vækststandsning af kartofler blevet foretaget med aktivstoffet diquat (f.eks. Reglone). Diquat 

er et effektivt middel, som kan nedvisne både blade og stængler. I 2019 blev diquat forbudt i EU, og 

siden februar 2020 har det været forbudt at anvende aktivstoffet i Danmark. SEGES søgte på vegne 

af kartoffelbranchen dispensation til anvendelse af produktet Reglone i 2020 til vækststandsning af 

kartofler. I sommeren 2020 gav Miljøstyrelsen dispensation til anvendelse af 0,75 L/ha Reglone i kar-

tofler til lagring, dvs. i en betydelig lavere dosering end den hidtil godkendte maksimum dosering på 

5 L/ha. Samtidig med dispensationen til Reglone blev der givet dispensation til vækststandsning 

med midlet Gozai i kartofler til lagring i en dosering på 2 x 0,8 L/ha. Gozai indeholder aktivstoffet 

pyraflufen-ethyl. I 2020 har strategien i kartofler til lagring været at behandle med 0,75 L/ha Reglone 

til ”åbning” af kartoffeltoppen efterfulgt af 2 x 0,8 L/ha Gozai. I foråret 2020 blev produktet TopGun 

Finalsan Konc. indeholdende pelargonsyre godkendt til vækststandsning af kartofler. Prisen på dette 

produkt afholder imidlertid kartoffelavlerne fra at anvende midlet i den anbefalede dosering på 150 

L/ha, men i kombination med andre nedvisningsmidler eller ikke-kemiske metoder kan en lavere 

dosering TopGun Finalsan Konc. måske være af interesse for kartoffelavlerne i fremtiden.   

Med henblik på at finde alternativer til anvendelsen af Reglone udbød Miljøstyrelsen et projekt, hvor 

formålet var at undersøge effekten af alternative kemiske og mekaniske metoder. Projektudbuddet 

blev vundet af SEGES, som i projektperioden har koordineret gennemførelsen af i alt 30 demonstra-

tioner. Demonstrationerne er udført og bedømt af aktører med ekspertise i udførelse af kartoffelfor-

søg. SEGES har indsamlet data og videresendt materialet til AGRO, som har været ansvarlig for op-

gørelsen og publiceringen af resultaterne.  
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Nærværende rapport er en sammenstilling af resultaterne fra de 30 demonstrationer. Denne rapport 

erstatter den foreløbige version, leveret den 16. december 2020. Denne endelige version indeholder 

tilføjelse af knoldstørrelsesfordelingsdata og data for skindfasthed og råd på lager, som først er blevet 

tilgængelige i begyndelsen af 2021.  

3 Materialer og metode 

SEGES udarbejdede i samråd med AGRO fire planer for demonstrationer, som kunne belyse effekten 

af alternative metoder og strategier på vækststandsning af kartofler. Referencen i alle fire planer var 

2 x 0,8 L/ha Gozai uden forudgående sprøjtning eller aftopning. Den lave dosering af Reglone (0,75 

L/ha), der var blevet givet dispensation til, indgik ikke i planerne, fordi finansieringen kom fra midler, 

som var øremærket til afprøvning af alternativer. De fire planer for demonstrationer er vist nedenfor:  

 

1. Kemisk vs. mekanisk vækststandsning 

   
Formål: At sammenligne effekten af to redskaber til vækststandsning med effekten af kemisk nedvisning med 

Gozai. 

Led T1-3dage T1 T2 (ca. 7 dage efter T1) 
 

1 
 

0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

2 150 L/ha TopGun Finalsan Konc. 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

3 Topknusning  (20 cm stængel) Rema Toptrækning 
  

4 
 

Crown Crusher 
  

 
    

2. Kemisk og termisk vækststandsning 

   
Formål: At undersøge betydningen af forudgående behandlinger på effekten af kemisk nedvisning med Gozai 

Led T1-3dage T1 T2 (ca. 7 dage efter T1) 
 

1 
 

0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

2 75 L/ha TopGun Finalsan Konc. 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

3 150 L/ha TopGun Finalsan Konc. 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

4 Topknusning  (20 cm stængel) 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

5 Aftopning + fladebrænding 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

     
3. Logaritme topknusning 

   
Formål: At undersøge betydning af topknusningshøjde for effekten af kemisk nedvisning med Gozai 

 
Led T1-3dage T1 T2 

 
1 

 
0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 

 
2 Topknusning  (20 cm stængel) 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 

 
3 Topknusning  (50 cm stængel) 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
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4. Metoder til aftopning 

Formål: At undersøge betydningen af forudgående behandlinger på effekten af Gozai. 

Led T1-3dage T1 T2 
 

1 Ingen aftopning 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

2 150 L/ha TopGun Finalsan Konc. 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

3 Brakpudser el. lignende 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 
 

4 

Brakpudser+75 L/ha TopGun Fi-

nalsan Konc. 

0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 

 
5 Specialiseret topknuser 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 0,8 L/ha Gozai + 1,5 L/ha Renol 

 
 

Som der fremgår af ovenstående planer, indgår der en behandling med 2 x 0,8 L/ha Gozai i alle led 

med undtagelse af de led, hvor der undersøges ikke-kemiske alternativer. Behandlingen med Gozai 

er gennemført uden forudgående behandling, efter behandling med TopGun Finalsan Konc., efter 

fladebrænding eller efter aftopning i forskellig højde. Foruden den kemiske vækststandsning med 

Gozai og TopGun Finalsan Konc. er der også afprøvet ikke-kemiske løsninger. Der er anvendt en 

Rema toptrækker, en ny maskine kaldet Crown Crusher og en fladebrænder. Rema toptrækker 

trækker toppen af og skærer rødderne over under kartoflerne. Rema toptrækker er undersøgt med 

og uden forudgående aftopning/knusning. Crown Crusher virker ved at skære kartoffeltoppen over 

lige under jordoverfladen og hypper efterfølgende jord op for at dække kartoflerne. For at sikre en 

ensartet afskæring kan det være nødvendigt at hyppe kartoflerne før afskæringen, og derfor blev 

Crown Crusher i nogle demonstrationer undersøgt både med og uden en forudgående hypning. 

Fladebrænderen er anvendt efter forudgående aftopning. 

Der er udført i alt 30 demonstrationer fordelt med henholdsvis 12, 2, 9 og 4 demonstrationer med de 

fire planer. Herudover er der udført tre demonstrationer, som ikke fulgte de beskrevne planer. I flere 

af demonstrationerne mangler der enten en af de planlagte behandlinger, eller også er den skiftet 

ud med en anden behandling. I enkelte tilfælde er der tilføjet en ekstra behandling. Ifølge vejled-

ningen skulle demonstrationerne udføres i kartofler med grøn top før begyndende afmodning (BBCH 

48-89). 

Vejledningen, som blev sendt til alle demonstrationsansvarlige, er vedlagt i bilag 1. Resultaterne fra 

demonstrationerne er vedlagt i bilag 2. Behandlingerne er udført med de maskiner, som var til rå-

dighed på de ejendomme, hvor demonstrationerne blev anlagt. Hvor der indgik mekaniske behand-

linger, har den ansvarlige person for demonstrationen selv taget kontakt til de relevante firmaer. 

Der er vurderet nedvisning af blade og stængler samt genvækst (procent skud med henholdsvis små 

og store blade) 3-4 uger efter den sidste behandling med Gozai. Ved høst er der målt knoldstørrel-

sesfordeling og bedømt skindfasthed. Efter høst er der udtaget en prøve på 15 kg kartofler, som er 

lagt på lager med henblik på at bedømme råd ultimo 2020. I forhold til den vejledning, der blev 

udsendt, er der foretaget færre visuelle bedømmelser af nedvisningen end planlagt, idet de første 

visuelle bedømmelser på grund af tidspres blev gjort frivillige.  
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I to demonstrationer (21 og 22) var der en formodning om, at der var anvendt en forkert dosering af 

Gozai i forbindelse med den første sprøjtning. Resultaterne af disse demonstrationer er udeladt af 

opgørelsen, da denne fejl vedrørte alle behandlinger (markeret med gult i bilag 2). I en demonstra-

tion (28) manglede der data for knoldstørrelsesfordeling, skindfasthed og råd på lager, men disse 

resultater er medtaget i opgørelsen. I en anden demonstration (6) blev der observeret en uventet 

dårlig nedvisning efter anvendelse af 2 x 0,8 L/ha Gozai uden forudgående behandling. Imidlertid 

var effekten af de behandlinger, hvor der var foretaget en forudgående behandling, tilfredsstillende, 

så disse resultater er ligeledes medtaget i opgørelsen.    

Foruden resultaterne af demonstrationerne er der blevet lavet et antal videoer, som informerer om 

demonstrationerne og de problemstillinger, som forbuddet imod Reglone medfører. Disse videoer er 

tilgængelige på SEGES hjemmeside (www.seges.dk) 

Forfatteren til nærværende rapport har besigtiget demonstrationer i Nordjylland, Midt- og Vestjylland 

samt på Lammefjorden.  

       

4 Resultater 

Da behandlingerne ikke bare varierede imellem de fire planer men også inden for de demonstrati-

oner, der er udført efter samme plan, er det valgt at sammenstille resultaterne på tværs af planerne. 

Opgjort på denne måde er der i alt 102 observationer. Da behandlingerne ikke er gentaget i de 

enkelte demonstrationer, er det ikke muligt at lave en egentlig statistisk analyse af resultaterne. I 

stedet er resultaterne vist som dataplots, hvor effekterne af behandlingerne i de gennemførte de-

monstrationer er vist som enkeltobservationer.  

Hovedparten af demonstrationerne er anlagt i sorten Kuras, som er en stivelseskartoffel. Normalt er 

Kuras vanskelig at nedvisne, men i 2020 adskilte den sig ikke fra andre kartoffelsorter. De øvrige 

sorter er typisk kun repræsenteret i en eller to demonstrationer. Med baggrund i ovenstående blev 

det besluttet ikke at opdele resultaterne på sorter.     

Datasættet er på nogle punkter ufuldstændigt. Hvor der var udført en mekanisk aftopning/topknus-

ning forud for sprøjtning med Gozai, mangler der i flere tilfælde oplysninger om bladnedvisning. 

Derimod er der bedømt stængelnedvisning i alle demonstrationer. Data for genvækst i form af plan-

ter med henholdsvis små blade (<5 cm) og større blade (>5 cm) er bedømt i næsten alle demon-

strationer. Endvidere foreligger der data for knoldstørrelsesfordeling, skindfasthed (procent kartofler 

med flosset skind) og råd efter lagring indtil jul.  

   

4.1 Blad- og stængelnedvisning 

I figur 1 er resultaterne vist for henholdsvis blad- og stængelnedvisning efter behandling med 2 x 0,8 

L/ha Gozai, hvor der forud for anvendelse ikke var foretaget nogen behandling, behandlet med 150 

L/ha TopGun Finalsan Konc. eller aftoppet til ca. 20 cm.  

I en af planerne blev aftopning i 20 cm’s højde sammenlignet med aftopning i 50 cm’s højde. Der 

blev ikke observeret forskel på effekten af den efterfølgende kemiske vækststandsning ved de to 

http://www.seges.dk/
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aftopningshøjder. I alle demonstrationerne - med undtagelse af en -  blev der opnået 100 % nedvis-

ning af både blade og stængler ved begge aftopningshøjder. Tilsvarende resultater er fundet, hvor 

der er foretaget en topknusning forud for behandling med 2 x 0,8 L/ha Gozai.  

I en enkelt af demonstrationerne blev 75 og 150 L/ha TopGun Finalsan Konc. efterfulgt af 2 x 0,8 

L/ha Gozai sammenlignet. I begge tilfælde blev der opnået 100 % blad- og stængelnedvisning i 

sorten Noblesse. Tilsvarende er der gennemført enkelte demonstrationer, hvor der forud for behand-

lingen med 2 x 0,8 L/ha Gozai blev foretaget en fladebrænding eller en aftopning i kombination 

med en fladebrænding. Med disse behandlinger er der - som med aftopning til 20 cm’s højde - op-

nået 100 % nedvisning af både blade og stængler.  

I et enkelt tilfælde er der byttet om på aftopning og den første sprøjtning med 0,8 L/ha Gozai. Der er 

opnået fuld bladnedvisning, men stængelnedvisningen var på 90 %. Det skal understreges, at dette 

ikke er en metode, der anbefales.   
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Figur 1. Blad- og stængelnedvisning efter behandling med 2 x 0,8 L/ha Gozai uden forudgående behandling, 

efter sprøjtning med 150 L/ha TopGun Finalsan Konc. og efter aftopning til 20 cm’s højde. Tallet i parentes 

under de enkelte behandlinger angiver antal observationer.     
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I figur 2 er resultaterne af de ikke-kemiske behandlinger, vist. Da der i de fleste af disse demonstrati-

oner ikke blev foretaget en vurdering af bladnedvisningen, er kun resultaterne for stængelnedvis-

ning vist. 

 

 

Figur 2. Stængelnedvisning efter behandling med Crown Crusher og Rema toptrækker henholdsvis med og 

uden forudgående hypning og topknusning. Tallet i parentes under de enkelte behandlinger angiver antal 

observationer.     

 

4.2 Genvækst 

I figur 3 og 4 er resultaterne for genvækst vist. Genvæksten er vurderet som planter med blade, der 

er henholdsvis mindre og større end 5 cm. Resultaterne i figur 3 viser den samlede procentdel af 

planter med genvækst.    

I tre demonstrationer, hvor ingen aftopning og aftopning i 20 og 50 cm’s højde forud for sprøjtning 

med 2 x 0,8 L/ha Gozai blev sammenlignet, blev der observeret en kraftig genvækst efter alle be-

handlinger. Genvæksten efter de tre behandlinger var henholdsvis 100, 85 og 95 %, 70, 60 og 50 % 

samt 10, 40 og 20 % i de tre demonstrationer. I disse demonstrationer var nedvisningen i visse tilfælde 

også utilstrækkelig, men der var ikke nogen entydig sammenhæng imellem blad- og stængelned-

visning og genvækst. Nogle af disse resultater er udeladt i figur 3, da de ville vanskeliggøre sam-

menligningen af variationen inden for de tre behandlinger.     

Som tilfældet var for blad- og stængelnedvisning, blev der ikke observeret forskelle i genvæksten 

efter aftopning til henholdsvis 20 og 50 cm’s højde, eller hvor der var anvendt henholdsvis 75 og 150 

L/ha TopGun Finalsan Konc. 
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Figur 3. Genvækst efter behandling med 2 x 0,8 L/ha Gozai uden forudgående behandling, efter sprøjtning 

med 150 L/ha TopGun Finalsan Konc. og efter aftopning til 20 cm’s højde. Resultaterne fra henholdsvis to og 

tre demonstrationer behandlet med Gozai uden og med forudgående aftopning er ikke vist, da genvæksten 

var højere end 20 %. Tallet i parentes under de enkelte behandlinger angiver antal observationer.     

 

 
 

Figur 4. Genvækst efter behandling med Crown Crusher og Rema toptrækker henholdsvis med og uden for-

udgående hypning og topknusning. Tallet i parentes under de enkelte behandlinger angiver antal observati-

oner.     
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4.3 Knoldstørrelsesfordeling 

Der blev ikke observeret forskelle i knoldstørrelsesfordelingen inden for de enkelte demonstrationer. 

I betragtning af, at der i de fleste demonstrationer kun var få dages interval imellem en forudgående 

behandling og den første sprøjtning med Gozai, var dette forventeligt. I de fleste af de demonstrati-

oner, hvor kemisk vækststandsning blev sammenlignet med mekanisk vækststandsning blev be-

handlingerne ligeledes udført samme dag eller med få dages mellemrum, og i disse demonstratio-

ner var der ligeledes ikke forskel i knoldstørrelsesfordelingen. Heller ikke i de tilfælde, hvor der er 

observeret en dårlig nedvisning, og hvor man kunne forvente, at kartoflerne har groet i længere tid 

med større knolde til følge, er der observeret konsistente forskelle.  

   

4.4 Skindfasthed og råd på lager 

Den visuelle bedømmelse af skindfasthed, hvor der er bedømt forekomst af knolde med flosset skind, 

overskred i ingen tilfælde 5 % af knoldene. Der er observeret flosset skin i 28 tilfælde, og i 14 af disse 

er der foretaget en mekanisk vækststandsning, hvilket er en overrepræsentation i forhold til fordelin-

gen af behandlinger med kemisk og mekanisk vækststandsning. I nogle tilfælde med mekanisk 

vækststandsning er der en kommentar om, at knoldene sidder ”noget fast” eller ”hænger på”, og det 

kan være årsagen til skaderne på kartoflerne i forbindelse med optagningen. God skindfasthed og 

at kartoffelknoldene løsner sig let ved navleenderne er nødvendig for at undgå skader ved optag-

ning. 

Der blev ikke observeret nogen sammenhæng imellem skindfasthed og råd på lager, hvilket tyder 

på, at evt. råd på lager ikke kan tilskrives flosset skind. Således blev de højeste forekomster af råd 

observeret, hvor der ikke var observeret kartofler med flosset skind. Modsat skindfasthed er der ikke 

observeret en overhyppighed af råd, hvor der er anvendt mekanisk nedvisning.               

5 Diskussion og konklusion 

Resultaterne fra demonstrationer viste, at Gozai ikke kan stå alene. Uden en forudgående behand-

ling med TopGun Finalsan Konc. eller aftopning var både blad- og stængelnedvisningen i flere til-

fælde utilfredsstillende. Selv hvis der ses bort fra de to demonstrationer, hvor effekten var helt util-

strækkelig, var variationen i både blad- og stængelnedvisningen efter behandling med Gozai alene 

større, end hvor der forud for behandlingen med Gozai var foretaget en aftopning eller sprøjtet med 

150 L/ha TopGun Finalsan Konc. For begge de sidstnævnte behandlinger blev der i alle demonstra-

tioner registreret 100 % bladnedvisning, mens stængelnedvisningen i enkelte tilfælde var lavere end 

100 %. Tidligere erfaringer med Gozai har vist, at Gozai nedvisner stængler bedre end blade, hvilket 

forklarer behovet for en forudgående behandling, som nedvisner eller fjerner bladene.  

For alle tre ovennævnte behandlinger gælder, at der er registreret genvækst i flere tilfælde (figur 3). 

Variationen var mindst for behandlingen, hvor der var anvendt TopGun Finalsan Konc. forud for be-

handlingen med Gozai, men selv for denne behandling var der i 2 af 12 demonstrationer mere end 

5 % genvækst. Som tidligere nævnt, blev der i tre demonstrationer observeret meget kraftig gen-

vækst både med og uden aftopning. I disse demonstrationer er TopGun Finalsan Konc. efterfulgt af 

2 x Gozai ikke undersøgt, og det vides derfor ikke, om denne behandling, under disse forhold, kunne 

have forhindret genvækst. 
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Antallet af demonstrationer med Crown Crusher og Rema toptrækker var mindre end med de ke-

miske løsninger, og det er derfor vanskeligere at konkludere vedrørende disse metoders potentiale. 

Resultaterne tyder på, at en forudgående hypning har forbedret nedvisningseffekten og reduceret 

genvæksten efter behandling med Crown Crusher, ligesom en forudgående topknusning har resul-

teret i en bedre vækststandsning med Rema toptrækker (figur 2 og 4). En overordnet sammenligning 

af de kemiske og mekaniske metoder viser, at der i begge tilfælde kan opnås 100 % stængelned-

visning og 0 % genvækst, men at dette oftere er lykkedes med kemiske end med mekaniske meto-

der. Tidligere erfaringer med mekanisk vækststandsning har vist, at det er vigtigt, at kartoffellæggere 

og de maskiner, der anvendes til vækststandsning, er tilpasset hinanden f.eks. med hensyn til ar-

bejdsbredde. Det er sandsynligt, at f.eks. den bedre effekt med Crown Crusher efter hypning og top-

knusning afspejler, at det ikke har været tilfældet i demonstrationerne, hvor kartoffelmarkerne ikke 

var etableret med henblik på mekanisk vækststandsning.  

Demonstrationerne har vist, at der kan opnås tilfredsstillende effekter med de afprøvede strategier, 

men også at variationen har været stor, og at der med alle metoder har været tilfælde, hvor vækst-

standsningen har været utilfredsstillende. Genvækst efter vækststandsning kan resultere i skimmel-

smitte af knoldene, som forringer lagerfastheden og virusinfektion, som gør kartoflerne uanvendelige 

som læggekartofler. 

Der er ikke fundet forskelle i knoldstørrelsesfordelingen og dermed sorteringen af kartoflerne. Med 

hensyn til skindfasthed er der set tendenser til, at det har været knyttet til situationer, hvor knoldene 

ikke havde løsnet sig ved høst. Denne tendens synes at være mere udbredt med mekaniske end 

med kemiske vækststandsningsmetoder. Der blev observeret råd i meget få tilfælde, og der var in-

gen sammenhæng imellem råd og vækststandsningsmetode.  

Vejrforholdene i 2020 vurderes som værende gunstige for vækststandsning af kartofler som følge af 

vækstsæsonen og klimaforholdene omkring vækststandsning, hvilket kan have bidraget til den 

gode effekt af både kemiske og mekaniske vækststandsningsmetoder i mange af demonstratio-

nerne. Endvidere var sorten Kuras, som tidligere nævnt, generelt lettere at nedvisne i 2020 end nor-

malt, og med 17 af de 30 demonstrationer anlagt i denne sort, kan det også have bidraget til de 

gode nedvisningseffekter, der er observeret i mange af demonstrationerne.  

Et andet forhold, der kan have haft betydning, er kartoflernes udviklingstrin på behandlingstidspunk-

tet. Udviklingstrinnet er ikke angivet for alle demonstrationer, men hvor det er bedømt, er der be-

handlet på BBCH 87-90, dvs. i marker i begyndende naturlig nedvisning, som er lettere at nedvisne 

end kartofler på tidligere udviklingsstadier. I praksis kan det være svært at vurdere udviklingstrinnet, 

da BBCH stadierne fra 81 til 89 er baseret på bærrenes modning, og ikke alle kartoffelsorter sætter 

bær. Endelig kan det have spillet en rolle, at det vurderes, at der i 2020 generelt er udbragt mindre 

kvælstof end normalt på grund af usikkerheden om mulighederne for fortsat at anvende Reglone til 

vækststandsning. En kartoffelafgrøde, som har opbrugt den tilførte mængde kvælstof, anses for let-

tere at nedvisne end en afgrøde, som har adgang til kvælstof på nedvisningstidspunktet.              

Der er forholdsvis lille erfaring med mekanisk vækststandsning i den konventionelle kartoffelavl, og 

det var tydeligt, at i nogle af demonstrationer var der udfordringer med at få maskinerne til at køre 

optimalt. Det skyldes bl.a., at markerne ikke var etableret med henblik på at vækststandse mekanisk. 

Optimal effekt af mekaniske metoder kræver, at de forudgående behandlinger i marken er foreta-

get med sigte på, at der skal vækststandses mekanisk.    
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Sammenfattende kan det konkluderes, at der med både Gozai, efter en forudgående aftopning eller 

behandling med TopGun Finalsan Konc., og de mekaniske metoder i flere af demonstrationerne er 

opnået en tilfredsstillende effekt, opgjort som både nedvisning og genvækst, men der er med disse 

behandlinger også flere eksempler på utilfredsstillende lave effekter. Det har ikke været muligt at 

identificere årsagerne til de lave effekter.   

 

Bilag 1 Vejledning for markdemonstration for vækststandsning af 

kartofler 

Markdemonstration for nedvisning af kartofler 

 

Baggrund 

I fremtiden må vækststandsning i kartofler forventes at skulle foretages med forskellige kombinatio-

ner af kemiske, termiske og mekaniske løsninger. I tilknytning til dispensation for anvendelse af ke-

miske midler til nedvisning af kartofler har Miljøstyrelsen stillet krav om og givet støtte til demonstra-

tion af forskellige metoder til vækststandsning af kartofler i 2020 i landmandens marker. Aarhus Uni-

versitet, Institut for Agroøkologi er ansvarlig for at koordinere demonstrationsaktiviteterne og afrap-

portere resultaterne til Miljøstyrelsen.   

 

Vedlagt er et katalog indeholdende mulige sammenligninger i marken. Det er ønskeligt, at demon-

strationerne fordeles inden for nedenstående fire temaer. Beskrivelsen af metoderne og registrerin-

gerne skrives ind i vedlagte Excel skema. Man behøver ikke at vælge alle behandlinger inden for et 

givent tema men kun de behandlinger, som er praktisk muligt at udføre på en given bedrift. Det er 

også muligt at foretage afprøvning af andre metoder end de nævnte, blot de bliver beskrevet og 

indført i Excel skemaet. Bemærk at der ikke må anvendes Reglone i nogen form af hensyn til, at 

finansieringen af demonstrationer er øremærket til afprøvning af alternativer – også selv om der 

skulle komme en dispensation til anvendelsen af Reglone i lav dosering. 

 

Det er vigtigt, at alle kombinationer sammenlignes op mod 2 x 0,8 l/ha Gozai. Bemærk at på Gozai 

etiketten vil det det fremgå, at der skal være syv dage mellem de to behandlinger med 0,8 l/ha 

Gozai.  

 

Vi forsøger at dække de fire temaer men forventer, at der er flere demonstrationer inden for tema 1, 

2 og 3. Giv venligst hurtigt besked vedr. muligheder for udførelse af markdemonstrationer ved at 

udfylde vedlagte og returnere til Lars Bødker (lab@seges.dk) – gerne i uge 28. Hvis der er en over-

vægt inden for ét tema, vil vi vende tilbage med en opfordring til at sprede aktiviteterne, så vi opnår 

størst mulig erfaring, som kan anvendes ved vækststandsning i 2021 og eventuelle fremtidige an-

søgninger om dispensation. 

 

Budget 

Der udbetales et tilskud på kr. 20.000 pr. demonstration uafhængig af antal sammenlignelige be-

handlinger. Tilskuddet skal dække alle omkostninger i forbindelse med demonstration inkl. behand-

linger, knoldanalyser, udfyldning af Excel skema. Der kan udføres ca. 30 demonstrationer. 

 

Demonstrationer af forskellige metoder til vækststandsning – behandlinger. Forsøgene bør primært 

gennemføres i sorter med grøn top før begyndende afmodning (st. 48 - 89).  

 

Planer for demonstrationer 

 

mailto:lab@seges.dk
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1. Kemisk vs. mekanisk vækst-

standsning      
Formål: Teste effekten af to redskaber til vækststandsning samt effekten af hypning for forekomst 

af skader og grønne knolde i forhold til kemisk nedvisning 

Led T1-3dage T1 = Behandling T2    

1 Ingen aftopning 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

2 

150 l TopGun Finalsan Koncen-

trat 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

3 Topknusning - 20 cm stængel 

Rema Toptræk-

ning      
4   Crown Crusher      

       
2. Kemisk og termisk vækststands-

ning      
Formål: At teste effekten af flade- og rækkebrænding i kombination med topknusning og 

kemisk nedvisning   
Led T1-3dage T1 T2    

1 Ingen aftopning 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

2 

  75 l TopGun Finalsan Koncen-

trat 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

3 

150 l TopGun Finalsan Koncen-

trat 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

4 Topknusning - 20 cm stængel 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

5 Fladebrænding 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

       
3. Logaritme topknusning      
Formål: At teste effekten af kemisk nedvisning afhængig af graden af top-

knusning    
Led T1-3dage T1 T2    

1 Ingen aftopning 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

2 20 cm stub 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

3 50 cm stub (25 cm aftopning) 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    
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4. Metode til aftopning      
Formål: Betydning af redskab for aftopning på effekten 

af Gozai i sammenligning med TopGun Finalsan Kon-

centrat     
Led T1-3dage T1 T2    

1 Ingen aftopning 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

2 

150 l TopGun Finalsan Koncen-

trat 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

3 Brakpudser el. lignende 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

4 

Brakpudser + 75 l TopGun Fi-

nalsan Koncentrat 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    

5 Specialiseret topknuser 

0,8 Gozai + 1,5 Re-

nol 

0,8 Gozai + 1,5 

Renol    
 

Behandlinger 

Forsøgsværterne og konsulenterne arrangerer selv de mekaniske løsninger. Ved brug af Rema Top-

trækker kontakt venligst Kurt Ødegaard på tlf. 61209302 eller mail: kurt.oedegaard@mertz.dk. Ved 

anvendelse af Crown Crusher kontaktes stivelsesfabrikkerne. Gozai skaffes ved den lokale grovvare. 

TopGun Finalsan Koncentrat vil blive leveret af EcoStyle til henholdsvis forsøgsværterne i 20 l dunke. 

Send venligst adresser til lab@seges.dk helst i uge 28. 

 

TopGun Finalsan Koncentrat udbringes med en sprøjtevolumen på i alt 600 liter pr. ha svarende til 

150 liter produkt + 450 liter vand. I forbindelse med demonstrationerne opblandes 50 liter TopGun i 

150 liter vand. Ved afprøvning af to doseringer (75 og 150 liter pr. ha) opblandes først de 50 liter 

med 150 liter vand, i alt 200 liter i tanken. Hvis der anvendes en 36 meter sprøjte vil halvdelen af 

tankens indhold blive udbragt på 46 meter (dosering 150 l/ha). Hvis den resterende væskemængde 

fortyndes op til 200 liter, vil koncentrationen være halveret og kan udbringes på op til 83 meter. 

 

Registreringer 

Der vurderes for nedvisning af blade og stængler før T2, 5 dage efter T2 og 10 dage efter T2, gen-

vækst 3-4 uger efter T2, størrelsesfordeling og skindfasthed/skader ved høst af kartofler 4 uger efter 

T2 (ingen udbytte). Der udtages en sæk 15 kg, lægges på lager og bedømmes for antal knolde med 

råd ultimo 2020. Se vedlagte Excel skema. Der noteres under ”Bemærkninger” forhold og observati-

oner, som kan have betydning for effekten og tolkningen af de forskellige behandlinger. 

 

Det er vigtigt med både billede- og eventuel videodokumentation. Hvis det er muligt at foretage 

dokumentation ved hjælp af drone, vil det være meget fint. 

 

Bilag 2 Resultater fra markdemonstrationer med vækststandsning i 

kartofler 

Bilag 2 findes i et særskilt excel-ark leveret sammen med nærværende rapport.  

mailto:kurt.oedegaard@mertz.dk
mailto:lab@seges.dk

