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Plantedirektoratet 

Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod jordbearbejdning efter høst af 
kartofler 

 
 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF), Aarhus Universitet har d. 
22. september 2009 modtaget en forespørgsel fra Plantedirektoratet (PD) 
vedr. forbud mod jordbearbejdning fra høst af kartofler til 1. november på 
ler og 1. februar på sand før forårssåede afgrøder. I forslaget er der mulig-
hed for at nedvisne spildfrø osv. fra den 20. oktober på begge jordtyper. 
PD refererer i sin henvendelse til høringssvar fra landbruget og anmoder 
om uddybning vedr. tre problemer i forhold til kartoffelproduktion. 
 
Svarene på de tre spørgsmål følger nedenfor og er udarbejdet af seniorfor-
sker Bent J. Nielsen, forskningsleder Steen Lykke Nielsen, seniorforsker 
Bo Melander og seniorforsker Lars Monrad Hansen. 
 
Evt. opfølgende spørgsmål til notatet kan rettes til seniorforsker og tema-
koordinator for Planter, Annie Enkegaard, på 8999 3635. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Susanne Elmholt  
Seniorforsker, koordinator for DJF’s myndighedsrådgivning 
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Notat vedrørende konsekvenser af forbud mod 
jordbearbejdning efter høst af kartofler 
 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet (DJF) har d. 22. 
september 2009 modtaget en forespørgsel fra Plantedirektoratet (PD) 
vedr. forbud mod jordbearbejdning fra høst af kartofler til 1. november på 
ler og 1. februar på sand før forårssåede afgrøder. I forslaget er der mulig-
hed for at nedvisne spildfrø osv. fra den 20. oktober på begge jordtyper. 
PD refererer i sin henvendelse til høringssvar fra landbruget og anmoder 
om uddybning vedr. tre problemer i forhold til kartoffelproduktion: 1) 
overlevende smældelarver, 2) kvikrødder og rodukrudt samt 3) spildkar-
tofler, især virusproblemer og sortsproblemer.  
 
PD anmoder DJF om følgende: 
 
* Er DJF enig med landbruget i at der kan opstå problemer i kartoffelproduk-
tionen?  
* Kan DJF give et billede af, hvad man kan gøre rent praktisk for at løse disse 
problemer (5 år mellem kartofler, pløje efter 1. nov. osv.)? 
* DJF bedes give en konklusion, hvor det beskrives, "hvor hårdt" kartoffelav-
lerne rammes af dette virkemiddel (er dette en katastrofe for kartoffelproduk-
tionen i DK eller er det et lille bump) 
 
 
Hertil svares følgende: 
 
Ad 1. Konsekvenser i forhold til overlevelse af smælderlarver 
De smælderlarver, som i Danmark optræder som skadedyr, tilhører bille-
slægten kornsmældere, hvoraf der findes tre arter. Kornsmælderne lægger 
deres æg i græsbevokset jord eller vegetation af lignende karakter. Deres 
udvikling er 4-årig, hvilket vil sige, at de er skadevoldende på stort set alle 
afgrøder, der følger efter i sædskiftet.  Antallet af smælderlarver er større 
jo flere år, der har været græs, og de største angreb forårsages af de største 
larver, som forekommer 3-4 år efter æglægningen. 
 
En jordbearbejdning vil forårsage, at en del af larverne dør. De dør dels af 
direkte mekanisk skade, men også af udtørring, som de er meget følsom-
me over for. Endvidere æder fugle en stor del af de larver, som bliver eks-
poneret i forbindelse med jordbearbejdningen. Hyppig jordbehandling vil 
hurtigt reducere antallet af smælderlarver væsentligt. 
 
Læggekartofler kan svækkes betydeligt, når larverne gennemborer læg-
geknoldene og svækker stænglen. Vedrørende konsumkartofler har smæl-
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derlarver sjældent indflydelse på udbyttet, men larvernes gnav på knolde-
ne kan føre til kvalitetsforringelser. Endvidere vil sådanne gnav give lette-
re adgang for svampeangreb. 
 
Løsningsmuligheder: 
Der findes i Danmark ingen godkendte midler til kemisk bekæmpelse af 
smælderlarver. 
 
Det må derfor konkluderes, at hvis jordbearbejdning ikke længere er til-
ladt i kartoffelavlen om efteråret, vil problemer med smælderlarver øges, 
hvilket betyder reduceret økonomisk udbytte 
 
 
Ad 2. Konsekvenser i forhold til bekæmpelse af kvikrødder og 
rodukrudt 
I den konventionelle kartoffelproduktion ser det umiddelbart ikke ud til, 
at et jordbearbejdningsforbud skulle forringe muligheder for bekæmpelse 
af rodukrudt, da den konventionelle producent kan benytte sig af glypho-
sat, foruden at der er flere løsninger i sædskifteafgrøderne.   
 
De økologiske kartoffelavlere tager kartoflerne op løbende fra juni til 
slutningen af september. Efter de tidlige kartofler er det meget alminde-
ligt, at der etableres en grønsagsafgrøde, kløver, kløver/græs eller en an-
den fangafgrøde. De fleste økologiske kartofler her i landet tages dog først 
op i slutningen af september. Et jordbearbejdningsforbud vil fastlåse de 
økologiske kartoffelavlere alt for meget i deres handlemuligheder i forhold 
til rodukrudt. Perioden efter dyrkning af en tidlig kartoffelsort vil typisk 
blive brugt på at få nedbragt et kvikproblem, og her er månederne juli og 
august særlig vigtige. Men også efter høst i september kan det være muligt 
på sandjord at opnå en vis effekt mod kvik gennem jordbearbejdning hen 
over vinteren. På lerjord kan det komme på tale at udsætte pløjningen til 
januar/februar, og indtil da kan der være behov for at jævne jorden af ef-
ter kartoffeloptagningen.  
 
Løsningsmuligheder: 
Der kunne eventuelt foreslås en dispensation for den økologiske kartoffel-
produktion, som kun udføres på 1200-1500 ha. Økologerne gør i forvejen 
meget for at begrænse næringsstofudvaskningen, da det er meget vigtigt 
for deres udbytter at kunne fastholde næringsstofferne i rodzonen. Et be-
hov, som bliver endnu mere udtalt med forbuddet mod at benytte konven-
tionel husdyrgødning. En kortere eller længere braklægning for at kunne 
bekæmpe kvik og andet rodukrudt vil kun komme på tale i nødstilfælde. I 
øvrigt kan der opnås en rimelig rodukrudtsbekæmpelse i selve kartoffelaf-
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grøden med flere af de gængse kultivatorer til bekæmpelse af frøukrudt, 
samt med opkamning.    
 
Generelt vil kan det anføres, at et forbud mod jordbearbejdning i efteråret, 
som umuliggør mekanisk bekæmpelse, er direkte i strid med intentioner-
ne i IPM og dermed tankerne i den Tematiske Strategi for Bæredygtig An-
vendelse af Pesticider. 
 
Ad 3. Problemer i forhold spildkartofler, især virus-, svampe- 
og sortsproblemer  
Med et eventuelt forbud mod jordbearbejdning efter høst af kartofler for-
venter DJF, at der kan opstå problemer i kartoffelproduktionen i forhold 
til opformering og spredning af virus og svampesygdomme.  
 
Der vil opstå problemer med spildkartofler, hvis de ikke bekæmpes, fordi 
de vil give falske sædskifter i marken, hvor der året før blev dyrket en kar-
toffelafgrøde. Bekæmpelse af spildkartofler foregår ved gentagne harvnin-
ger i løbet af vinteren efter hver frostperiode for at få de dybereliggende 
kartofler op til overfladen, så knoldene bliver ødelagt af frosten. Den me-
kaniske behandling kan i vår- og vintersæd kombineres med kemisk be-
kæmpelse med Starane ved stadie 31 (planterne stadigt grønne) og 
glyphosat, når kornet er nedvisnet (fordi Staranebehandlingen ikke er ef-
fektiv nok til at stå alene).  Effekten af den kemiske bekæmpelse er imid-
lertid utilstrækkelig (Starane) eller ligger så sent (glyphosat), at gengro-
ningerne har nået at sætte nye og levedygtige knolde, og derved har haft 
mulighed for at fungere som smittekilde. Harvningerne gennem vinteren 
er derfor essentielle for bekæmpelse af spildkartofler. 
 
Problemer med gengroninger af spildkartofler er størst hos læggekartof-
felavlere, men giver også problemer hos konsumavlere. Problemerne er 
bl.a. følgende: 
 

• Hos præbasisavlere er der krav om 4 og hos basisavlere 3 kartof-
felfrie år mellem kartoffelafgrøder. Gengroninger giver falske sæd-
skifter, så disse krav ikke overholdes. 

• Der vil i gengroningerne ske opformering af bladlusoverførte vira, 
som kan smitte nabomarker med lægge- og konsumkartofler. I 
læggekartoffelmarker sker der en visuel kontrolinspektion og lug-
ning af virussmittede planter. Dette sker ikke i nabomarker med 
gengroninger. 

• Gengroninger giver øget risiko for opformering af cystenematoder 
og evt. opformering af ringbakteriose. 
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• Gengroninger giver mulighed for blanding af sorter i læggekartof-
felavlen, hvilket er kassationsgrund. 

• Gengroningerne vil efterfølgende forår stå som tidligt fremspirede 
kartofler, som kan smittes tidligt af kartoffelskimmel og fungere 
som smittekilde hen gennem sæsonen til nærliggende kartoffel-
marker 

Forbuddet vil i øvrigt modarbejde de plantesundhedsmæssige intentioner 
i Bekendtgørelse om avl af kartofler og salg af læggekartofler og af spise-
kartofler af egen avl BEK. 1540 af 30/12/2004. 
 
Løsningsmuligheder: 
Pløjning før forår kan ikke anbefales, fordi spildknoldene begraves endnu 
dybere, så frost ikke får mulighed for at destruere dem. 
 
Femårige sædskifter vil ikke hjælpe, fordi gengroning forårsager et falsk 
sædskifte i nogle år afhængigt af, hvornår gengroningerne er bekæmpet. 
Desuden sker der virussmitte til nabomarker, og ikke kun inden for sam-
me mark.  Kartoffelerhvervet er desuden pt. hårdt presset med at forpagte 
tilstrækkelige arealer til at gennemføre optimale sædskifter 
 
 
5. oktober 2009  
Bent J. Nielsen 
Steen Lykke Nielsen 
Bo Melander 
Lars Monrad Hansen 
 


