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Baggrund 

I forbindelse med ansøgning fra SEGES om dispensation (EU-Forordning 1107/2009, Artikel 53) til 

anvendelse af Gozai (26,5 g/L pyraflufen-ethyl) til nedvisning af kartofler, som skal ligge på lager i kortere 

eller længere tid, har Miljøstyrelsen bedt Institut for Agroøkologi (AGRO) om en vurdering af, hvorvidt der 

findes alternative metoder til denne opgave. Ifølge SEGES drejer ansøgningen sig om et areal på ca. 22.000 

ha.  

 

Vurdering 

Det er afgørende for kvaliteten af kartofler, der skal lagres, at knoldene afmodner ensartet og er skindfaste 

ved optagning. Det forudsætter, at væksten af kartoffeltoppen kan standses effektivt forud for optagning 

uden efterfølgende genvækst. Det er vigtigt, at både blade, stængler og udløbere er nedvisnet ved høst. 

Skindfasthed er nødvendig for at undgå infektioner med svampe, bakterier og virus. En utilstrækkelig 

nedvisning øger endvidere risikoen for skader på knoldene ved optagning. Anvendes kartoflerne som 

https://dcaau.dk/raadgivning/
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læggekartofler i egen produktion vil inficerede knolde give et lavere udbytte med en lavere kvalitet i det 

efterfølgende år.  

 

Kemiske alternativer 

Efter EU forbuddet mod anvendelse af diquat i 2019 er TopGun Finalsan koncentrat indeholdende 

pelargonsyre det eneste godkendte kemiske nedvisningsmiddel i Danmark. Dette produkt er godkendt til 

nedvisning af kartofler i stadie 91-92, dvs. kartofler i begyndende afmodning. Specielt læggekartofler 

nedvisnes ofte mens de er grønne, dvs. før stadie 91, og for denne gruppe kartofler er der således ikke noget 

godkendt kemisk alternativ. Det skal bemærkes, at med den nuværende salgspris på 50 kr/L og en 

anbefalet dosering på 300 L/ha er TopGun Finalsan koncentrat set fra en økonomisk synsvinkel ikke et 

alternativ.      

Tidligere år er der givet dispensation til først Spotlight Plus indeholdende carfentrazon-ethyl og siden til Gozai 

til visse typer af kartofler. Begge midler er godkendt i flere EU lande. For begge midler gælder, at deres 

nedvisningseffekt er bedre over for stængler end blade. Erfaringerne med Gozai har vist, at anvendt alene er 

effekten ofte utilstrækkelig især under ugunstige forhold, og det blev bekræftet i de 30 demonstrationer, som 

blev udført i 2020 finansieret af Miljøstyrelsen. Anvendelse af 2 x 0,8 L/ha Gozai, som der er ansøgt om af 

SEGES, resulterede i meget varierende nedvisning af både blade og stængler. Blev Gozai kombineret med 

aftopning forud for sprøjtningen var effekten mindre varierende, men der blev ikke i alle tilfælde opnået fuld 

effekt på stænglerne. Tilsvarende effekter blev observeret, hvis anvendelse af Gozai blev kombineret med 

en forudgående sprøjtning med 150 L/ha TopGun Finalsan Koncentrat. Forsøg udført ved SEGES, og 

publiceret i Oversigten over Landsforsøgene, viste, at anvendelse af 0,75 L/ha Reglone forud for Gozai 

ligeledes øgede nedvisningseffekten markant. Sammenfattende viser erfaringerne med Gozai, at en 

tilfredsstillende nedvisning af grønne kartofler kun kan opnås, hvis der forud for anvendelsen aftoppes eller 

afgrøden åbnes med et andet nedvisningsmiddel. Aftopning har ikke tidligere været anvendt i stort omfang i 

Danmark. Den danske produktion af læggekartofler er karakteriseret ved en lav forekomst af 

bakteriesygdomme. Aftopning anses for at øge risikoen for smitte med bl.a. sortbenssyge, og det er en af 

årsagerne til, at man har afholdt sig fra at aftoppe læggekartofler. Efter kartoflernes stadie 89 kan der enten 

aftoppes eller behandles med TopGun Finalsan koncentrat. Alternativt kan der anvendes lave doseringer af 

Reglone, såfremt der gives dispensation til denne anvendelse i 2021.  

 

Ikke-kemiske alternativer 

Der findes en række ikke-kemiske alternativer til kemisk nedvisning, som kort er beskrevet nedenfor.  

Mekanisk aftopning 

Aftopning er en almindelig anvendt metode til vækststandsning. Ved aftopning stoppes knoldenes vækst 

samtidig med, at der åbnes for stænglerne, så en efterfølgende kemisk/termisk behandling bliver mere 
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effektiv. Aftopning er tilstrækkelig effektiv til at stoppe væksten af spise- og tidlige stivelseskartofler, som 

allerede er begyndt at afmodne, men utilstrækkelig i spisekartofler med grøn top og i læggekartofler. Der er 

stor risiko for genvækst, hvis metoden anvendes alene. 

Gasbrænding 

Metoden består i at afbryde væksten ved en varmebehandling. Hertil anvendes gasbrændere, som er 

placeret under et varmeskjold. Dyserne afskærmes, så gassen afbrændes med højst mulig temperatur. Til 

nedvisning af kartoffeltop uden forudgående aftopning anvendes typisk 40-50 kg/ha gas i form af to 

behandlinger med 4-5 dages mellemrum. Gasforbruget kan reduceres ved at aftoppe kartoflerne nogle 

dage inden gasbrænding. I kartofler, som er begyndt at afmodne, er effekten på højde med Reglone. I 

sildige kartofler med kraftig grøn top har gasbrænding derimod vanskeligt ved at forhindre genvækst. 

Rodunderskæring 

En rodunderskærer er et simpelt redskab, hvor man trækker et vandret skær gennem jorden lige under 

knoldene. Herved beskæres rødderne, og vandoptagelsen stopper. På siden af rodunderskæreren sidder et 

støttehjul, som styrer dybden. Desuden er der monteret et rulleskær til at skære de stængler over, som evt. 

sætter sig i skæret. Redskabet arbejder mest effektivt i stenfri jord, og kartoffeltoppen skal helst være 

opretstående. Metoden kan anvendes i kartofler, som er begyndt at afmodne. Hvis afmodningen ikke er 

startet, vil kartoflerne sætte nye rødder og genoptage væksten. Metoden er derfor ikke velegnet i sildige 

kartoffelsorter.  

Toptrækning 

Sidst i 70’erne blev der i Holland udviklet maskiner til toptrækning af stængeldelene, efter at størstedelen af 

bladene er aftoppet med en frontmonteret aftopper. Metoden består i, at kartoffeltoppen trækkes lodret op 

af jorden med et par roterende valser, hvorefter et hjul trykker jorden sammen omkring kartoffelkammen. 

Metoden har ikke vundet udbredelse, hvilket blandt andet skyldes, at kapaciteten er lav, og metoden kræver 

en stenfri jord.  

Green Crop Lifting 

Denne metode er også udviklet i Holland og anvendes primært til vækststandsning i økologiske 

læggekartofler. Kartoflerne aftoppes med en frontmonteret aftopper, som efterfølges af en frilægger, som 

løfter to rækker fri og samler dem i en bane på jordoverfladen, hvorefter to tallerkener hypper jord op over 

de frilagte kartofler. Kartoffelknoldene ligger herefter i jorden i 10-14 dage, til de er skindfaste, hvorefter de 

høstes med en almindelig kartoffeloptager. Metoden er effektiv, og risikoen for genvækst er begrænset. 

Kartoflerne får dog et flosset og til tider misfarvet udseende. Den største ulempe ved Green Crop Lifting er, at 

der kun kan arbejdes med to rækker ad gangen i et lavt tempo, som sikrer skånsomhed over for knoldene. 

Herved bliver metoden dyr og med begrænset kapacitet. 

I nedenstående tabel er vist en samlet oversigt over ikke-kemiske metoder til vækststandsning af kartofler 

samt deres kapacitet og begrænsninger. Til sammenligning har en bugseret sprøjte på 24 m med 4000 L en 
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kapacitet på 7 ha/time  

(https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=17160&ViewType=View&Start=01-01-

2016&Slut=01-01-2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herudover afprøves der i disse år en række nye metoder såsom CrownCrusher, Discmaster Vegniek samt 
CropZone, der sender strøm igennem kartoffelplanterne. 

Fælles for de ikke-kemiske metoder er, at de kræver specialudstyr, som kun få landmænd har investeret i, og 

at kapaciteten er meget lav sammenlignet med kemisk nedvisning, hvilket specielt hos de større producenter 

gør det svært at gennemføre vækststandsningen rettidigt. Endvidere er erfaringsgrundlaget med flere af 

metoderne p.t. meget begrænset. 

 

Konklusion 

Med baggrund i ovenstående vurderer AGRO, at der p.t. ikke findes hverken kemiske eller ikke-kemiske 

alternativer til anvendelsen af Gozai til nedvisning af kartofler, der skal lagres efter høst., når 

økonomibetragtninger medtages i vurderingen. TopGun Finalsan koncentrat er formelt et alternativ i kartofler 

i begyndende afmodning, men i praksis er det ikke tilfældet pga. prisen for en behandling. Gozai vil skulle 

kombineres med en forudgående kemisk eller mekanisk behandling for at sikre en tilstrækkelig 

nedvisningseffekt.  

 

Notifikationsskemaet: 

AGRO har forslag til nogle mindre rettelser i notifikationsskemaet, som er skrevet ind i dokumentet (bilag 1).  

    

Metode Kapacitet Ulemper 

Aftopning + 
gasbrænding 

0,4-0,8 
ha/time 

Ofte genvækst efter behandling i sildige kartofler 
med kraftig grøn top. Her er 3-5 behandlinger 
nødvendige. Stort energiforbrug. Lav kapacitet. 

Aftopning + 
toptrækning 

0,6-1,2 
ha/time 

Kræver specialudstyr. Følsom over for sten. 

Lav kapacitet (langsom hastighed, begrænset 
arbejdsbredde). 

Aftopning + 
rodunderskæring 

1,2 
ha/time 

Naturlig afmodning skal være startet. Fungerer kun i 
kombination med aftopning. Lav kapacitet. 

Green Crop Lifting 0,3-0,4 
ha/time 

Kræver specialudstyr. Kan kun arbejde med to 
rækker ad gangen. Dyr metode med begrænset 
kapacitet. Kartoflerne får et flosset udseende. 

https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=17160&ViewType=View&Start=01-01-2016&Slut=01-01-2019
https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=17160&ViewType=View&Start=01-01-2016&Slut=01-01-2019
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Brugsanvisningen: 

Brugsanvisningen skal afspejle, at der i de fleste tilfælde vil være behov for en forudgående kemisk eller 

mekanisk behandling.   

Registreringsnummeret skal rettes. 
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