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Baggrund 

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

anvendelse af Reglone (200 g/L diquat) til nedvisning af kartofler, som skal ligge på lager i kortere eller 

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

findes alternative metoder til denne opgave. Arealet med kartofler var i 2020 ca. 62.000 ha, og det har været 

stigende i de senere år primært som følge af en stigende produktion af kartofler til stivelse. Ifølge SEGES 

drejer ansøgningen sig om et areal på ca. 22.000 ha ud af det totale areal med kartofler. At AGRO er blevet 

bedt om at genvurdere ansøgningen skyldes, at EcoStyle A/S, der markedsfører TopGun Finalsan 

Koncentrat, har bedt Miljøstyrelsen om at få ændret anvendelsesperioden for deres produkt, så det fremover 

vil kunne anvendes allerede fra BBCH stadie 81, dvs. i grønne kartofler før begyndede afmodning. Reglone 

er ansøgt til anvendelse i BBCH stadie 48-89. Stadie 48 refererer til knoldenes udvikling (maksimalt totalt 

knoldudbytte, knolde ikke skalfast), og der er ikke nogen direkte sammenhæng imellem knold- og 

topudvikling, fordi der er krav til kartoflernes størrelse ved høst. I praksis betyder det, at der kan være marker 

https://dcaau.dk/raadgivning/
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med læggekartoffel, der når BBCH knoldstadie 48, før de når BBCH topstadie 81. Disse marker vil ikke kunne 

nedvisnes med TopGun Finalsan koncentrat.     

SEGES har også søgt om dispensation til anvendelse af 2 x 0,8 L/ha Gozai, men denne ansøgning er stadig 

under behandling i Miljøstyrelsen.  Ansøgningen om dispensation til Reglone skal derfor ses i sammnehæng 

med Gozai ansøgningen. Den ansøgte dosering på 2 x 0,9 L/ha Reglone vil i langt de flest tilfælde skulle 

følges op med en eller to sprøjtninger med Gozai for at opnå tilfredsstillende nedvisning.         

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 bl.a. at undgå skader under optagning, som kan resultere i infektioner med 

svampe og bakterier, der betyder, at kartoflerne rådner under lagring. For læggekartoflernes vedkommende 

er virusinfektioner via bladlus i marker, som er utilstrækkeligt nedvisnet, en stor risiko, som kan medføre, at 

læggekartofler ikke kan certificeres. Anvendes kartoflerne som læggekartofler i egen produktion, som er 

almindeligt hos producenterne af stivelseskartofler, 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. TopGun Finalsan koncentrat 

blev markedsført i 2020 til nedvisning af kartofler i BBCH stadie 91-92. Produktet forventes fremadrettet at 

ville være godkendt til nedvisning af kartofler i BBCH stadie 81-95. I praksis vurderes det at betyde, at 

hovedparten af kartoffelarealet - måske med undtagelse af visse læggekartoffelmarker, som nævnt ovenfor 

- vil kunne nedvisnes med TopGun Finalsan koncentrat. Produktet er godkendt i en dosering på 150 L/ha, 

som skal opblandes i 450 L vand/ha, dvs. en samlet væskemængde på 600 L/ha. I de fleste marker vil 

behandlingen skulle gentages for at opnå en tilfredsstillende nedvisning, dvs. et samlet forbrug af produkt på 

300 L/ha, hvilket er mange gange højere end for andre pesticider, som typisk anvendes i doseringer på max. 

4-5 L/ha.      

I de foregående år er der givet dispensation til anvendelse af Gozai til nedvisning af visse typer af kartofler. 

Gozai er godkendt i flere EU-lande. Igen i år er der søgt om dispensation til Gozai til nedvisning af de samme 

ca. 22.000 ha., hvortil der også søges om dispensation til Reglone. Erfaringerne fra tidligere år har vist, at 

anvendt alene er effekten af Gozai ofte utilstrækkelig. Det blev bekræftet i 30 markdemonstrationer 

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

ansøgt om dispensation til 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 
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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. Fire 

forsøg udført ved SEGES, der er publiceret i Oversigten over Landsforsøgene 2020, viste, at anvendelse af 

0,75 L/ha Reglone forud for Gozai øgede nedvisningseffekten og reducerede genvæksten markant.  

I 2021 ansøger SEGES om anvendelse af 2 x 0,9 L/ha Reglone, som vil skulle følges op af sprøjtning med 

Gozai. Begrundelsen for den højere dosering i år er at sikre, at kartofler til lager også vil kunne nedvisnes 

tilfredsstillende under mindre gunstige forhold, end de der var fremherskende i 2020. Især væksten i 

kartoflerne på nedvisningstidspunktet betyder noget for effekten af Reglone. Er kartoflerne i kraftig vækst, 

hvilket f.eks. er tilfældet i de fleste læggekartoffelmarker, er de sværere at nedvisne. Gunstige klimaforhold 

for Reglone er høj luftfugtighed omkring sprøjtetidspunktet og klart vejr med høj lysindstråling, som sikrer en 

hurtig effekt og forhindrer transport ned i knoldene. Risikoen for transport til knoldene stiger, når planterne er 

tørkestressede, men da størsteparten af kartoffelarealet kan vandes, kan denne risiko minimeres.  

 

Ikke-kemiske alternativer 

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

 

Mekanisk aftopning/topknusning 

Aftopning/topknusning er en almindelig anvendt metode til vækststandsning. Ved aftopning stoppes 

knoldenes vækst samtidig med, at der åbnes ned til stænglerne, så en efterfølgende kemisk/termisk 

behandling bliver mere effektiv. Aftopning/topknusning 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, sildige stivelseskartofler og i læggekartofler. Der er stor risiko for genvækst, hvis metoden anvendes 

alene. 

Aftopning/topknusning har ikke 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.   

 

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. 
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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. 

 

Sammenstilling  

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 

kapacitet på 7 ha/time  

(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
https://farmtalonline.dlbr.dk/Grid/uiGrid.aspx?Farmtal=17160&ViewType=View&Start=01-01-2016&Slut=01-01-2019
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Herudover afprøves der i disse år en række nye metoder såsom CrownCrusher, Discmaster Vegniek samt 

CropZone, der sender strøm igennem kartoffelplanterne. Nogle af disse metoder er lovende, men der vil 

skulle udføres flere undersøgelser, før de kan anbefales til praksis. Kartoffelbranchen er i 2020 gået sammen 

om at ansøge et større projekt i GUDP om mekanisk nedvisning af kartoffeltop, som skal afklare potentialet i 

de mest lovende ikke-kemiske metoder.  

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. Desuden er erfaringsgrundlaget blandt danske 

landmænd med de fleste af metoderne meget begrænset. I økologisk kartoffelavl, hvor der ikke må 

anvendes pesticider, er nedvisning af kartofler sjældent aktuelt, da kartoffeltoppen nedvisner som følge af 

angreb af kartoffelskimmel.  

 

Konklusion 

Med baggrund i ovenstående vurderer AGRO, at de ikke-kemiske metoder p.t. ikke er et alternativt til kemisk 

nedvisning i konventionel kartoffelproduktion.  

Med undtagelse af visse marker med læggekartofler er TopGun Finalsan koncentrat med mulighed for 

anvendelse på BBCH stadie 81 et alternativ til den ansøgte anvendelse af Reglone. Erfaringer fra 

demonstrationerne, der blev gennemført i 2020, tyder på, at der kan forventes en effekt af 1 x 150 L/ha 

TopGun Finalsan koncentrat efterfulgt af 2 x 0,8 L/ha Gozai på linie med effekten af Reglone efterfulgt af 

Gozai. Det skal understreges, at der ikke er forsøgsmæssig dokumentation for det sidste. Fra en økonomisk, 

og praktisk synsvinkel, vurderer AGRO imidlertid ikke, at TopGun Finalsan koncentrat er et alternativ til den 

ansøgte Reglone anvendelse.  

Den nuværende pris på TopGun Finalsan koncentrat er ca. 50 kr/L, dvs. en behandling med 2 x 150 L/ha 

TopGun Finalsan koncentrat koste ca. 15.000 kr., hvilket skal sammenholdes med en pris på 2 x 0,9 LReglone 

på ca. 540 kr og på 2 x 0,8 L Gozai på ca. 800 kr, dvs. i alt 1.340 kr/ha. Anvendes Gozai i kombination med 

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. 
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150 L/ha TopGun Finalsan koncentrat vil prisen være 8.300 kr/ha. SEGES afgrødekalkuler fra 2020 viser 

gennemsnitlige dækningsbidrag for spisekartofler, læggekartofler og stivelseskartofler på henholdsvis 1.241, 

15.158 og 9.467 kr/ha. SEGES har oplyst følgende vedrørende de angivne dækningsbidrag: 1) 

dækningsbidraget i spisekartofler er lavt pga. konkurrence fra udenlandske kartofler, 2) dækningsbidraget i 

læggekartofler varierer meget, da prisen er meget afhængig af kvaliteten og markedssituationen, og 3) 

dækningsbidraget i stivelskartofler forventes at falde markant i 2021 pga. faldende priser på stivelse.  

En merudgift i størrelsesordenen 7.000 til 13.500 kr/ha, som vil være koncekvensen af at anvende TopGun 

Finalsan koncentrat som alternativ til Reglone, vil gøre en stor del af kartoffelavlen urentabel.  

En anden udfordring med TopGun Finalsan koncentrat er ren praktisk. Hos mange kartoffelavlere vil der 

være tale om mange tusind liter produkt, der vil skulle opbevares under de forhold, som lovgivningen 

foreskriver for pesticider.  

 

Notifikationsskemaet: 

Se tidligere vurdering.   

 

Brugsanvisningen: 

Der er ikke medsendt en brugsanvisning. 
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