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DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 
AARHUS UNIVERSITET 

 

NaturErhvervstyrelsen 

Notat vedrørende udarbejdelse af bekæmpelsesstrategi over for 

overvintrende genmodificerede kartofler 

  
Nærværende notat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

er udarbejdet som svar på bestilling af 25. april 2012 og som led i ”Aftale 

mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forsk-

ningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – 

Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2012-2015” (Punkt PL-2012-

23 i aftalens Bilag 2).  

Notatet er udarbejdet af forskningsleder Per Kudsk, Institut for Agroøko-

logi. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for DCA’s myndighedsrådgivning 
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Notat vedrørende udarbejdelse af bekæmpelsesstrategi over for 

overvintrende genmodificerede kartofler 

Per Kudsk, Institut for Agroøkologi 

 

Baggrund 

I rapporten fra Udredningsgruppen vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, 

konventionelle og økologiske afgrøder fra 2007 anføres, at der mangler viden om mulige alternative 

bekæmpelsesstrategier i forhold til de nuværende metoder til bekæmpelse af gengroninger efter 

dyrkning af kartofler, da disse ikke er tilstrækkeligt effektive til at udrydde gengroninger.  

Formålet med NaturErhvervstyrelsens bestilling af 25. april 2012 til DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug er at øge videngrundlaget vedrørende iblanding af genmodificerede kartofler 

i konventionelle og økologiske kartofler. Denne viden danner baggrund for fastsættelse af 

virkemidler til forebyggelse af iblanding af genmodificerede kartofler i konventionelle og 

økologiske kartofler som foreskrevet i den danske sameksistenslovgivning. NaturErhvervstyrelsen 

ønsker i forlængelse heraf, at der leveres konkrete forslag til alternative bekæmpelsesstrategier, der 

i videst muligt omfang begrænser gengroninger.  

Forslagene skal danne baggrund for overvejelser om at konkretisere de nuværende generelle 

bestemmelser i sameksistenslovgivningen for kartofler om bekæmpelse af spildplanter 

(gengroninger). 

 

Indledning 

Gengroninger af kartofler eller spildkartofler, som de oftest kaldes, er i de senere år blevet et større 

problem i kartoffeldyrkningen, hvilket tilskrives de milde vintre, som betyder, at kartoffelknoldene 

ikke fryser væk. I kartoffelavlen forårsager spildkartofler kassation af læggekartofler (0 tolerance) 

samt udbyttenedgange som følge af opformering/vedligeholdelse af sædskiftebetingede sygdomme 

og skadedyr såsom kartoffelbrok og nematoder (”falsk sædskifte”).  

Udenlandske forsøg har vist, at der i forbindelse med kartoffelhøsten efterlades fra 40.000 og op til 

120.000 knolde pr. hektar (Perombelon, 1975; Lutman, 1977), hvilket er i samme størrelsesordenen, 

som der anvendes ved lægning af kartofler. I traditionel kartoffeldyrkning bekæmpes overlevende 

spildkartofler kemisk, men bekæmpelsesgraden kan variere meget. Af godkendte herbicider i 

Danmark er det kun aktivstofferne fluroxypyr og aminopyralid, som kan anvendes i voksende 

kornafgrøder, og glyphosat, som kan anvendes før høst, som har effekt på spildkartofler. 

Aminopyralid er et nyt aktivstof, som er mere effektivt over for spildkartofler end fluroxypyr. De to 

førstnævnte er forholdsvis dyre, mens effekten af glyphosat afhænger af kartoffelplanternes tilstand 

på behandlingstidspunktet. Er væksten hæmmet af kartoffelskimmel eller andre skadegørere, er 

effekten som regel dårlig, hvorimod der kan opnås en god effekt på spildkartofler i god vækst.  
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Da eksponering til frost er den væsentligste årsag til at spildkartofler ikke overlever, vil resultaterne 

fra forsøg, hvor effekten af frost på spildkartofler er undersøgt, blive præsenteret. Herefter vil 

resultaterne fra en monitering i 50 nordjyske kartoffelmarker blive præsenteret, og endelig vil der 

med baggrund i disse resultater blive givet anbefalingerne til, hvordan risikoen for gengroninger af 

kartofler kan mindskes. 

 

Effekt af frost på kartoflers overlevelse    

Boydston et al. (2006) undersøgte kartoffelknoldes overlevelse ved forskellige frostgrader i 

henholdsvis laboratorieforsøg og markforsøg. I laboratorieforsøgene afhang overlevelsen af jordens 

vandindhold, idet kartoflerne kunne tåle lavere temperatur, når de var placeret i tør sammenlignet 

med fugtig jord. På baggrund af 9 markforsøg konkluderede forfatterne, at minimumtemperaturer i 

intervallet -1,9 til -1,5
o
C resulterede i nogen dødelighed, hvorimod ingen kartoffelknolde 

overlevede, når temperauren var lavere end -2,8
o
C. Lumkes og Sijitsma (1972) fandt, at det 

krævede mere end 50 timers eksponering ved -2,0
o
C at slå kartoffelknoldene ihjel. Mostunen et al. 

(2009) fandt i markforsøg i Finland, at i 2 ud af 3 år døde alle kartoffelknolde, mens op til 3,5 % af 

knoldene overlevede i et år med snedække hele vinteren, og hvor temperaturen ikke nåede under  

-0,9
o
C. Generelt har ovenstående forsøg vist, at blot et par graders frost i en forholdsvis kort periode 

er tilstrækkelig til, at spildkartofler ikke overlever vinteren.   

 

Som hovedregel stiger temperaturen med jorddybden, dvs. chancen for at kartoffelknolde vil 

overleve vinteren stiger med dybden, knoldene er placeret i. I tilfælde af snedække er temperaturen 

højere i de øverste jordlag, og der vil kun være små forskelle imellem de forskellige dybder.         

 

Mostunen et al. (2009) sammenlignede to sorter og fandt en højere overlevelse af sorten med det 

højeste sukkerindhold, hvilket indikerer, at sukkerindholdet kan være en af de parametre, der 

influerer på knoldene evne til at overleve. 

 

Monitering i nordjyske kartoffelmarker 

Kartoffelmelsfabrikken AKV Langholt undersøgte i 2009 50 nordjyske kartoffelmarker for 

forekomst af spildkartofler og sammenholdt disse resultater med de sidste 3 års dyrkningspraksis 

(Loft, 2009).   

 

Moniteringen viste, at der ikke var nogen klar sammenhæng imellem antallet af kartoffelfrie år og 

antallet af marker uden spildkartofler. Til gengæld blev der fundet markant flere spildkartofler i de 

marker, hvor jorden blev pløjet efter optagning af kartoflerne i forhold til de marker, hvor der kun 

blev harvet. Der var en tendens til, at der var flere spildkartofler, hvor der blev dyrket vintersæd 

efter kartofler, end hvor der var blevet dyrket vårsæd. En mulig årsag til denne forskel kunne ifølge 

forfatteren være, at såning af vintersæd trykker kartoffelknoldene længere ned i jorden, hvor 

temperaturen er højere end ved jordoverfladen, eller at vintersæden isolerer jordoverfladen mod 

frost. Endelig blev resultaterne sammenholdt med brugen af glyphosat. Der blev fundet en tendens 

til en mindre forekomst af spildkartofler ved større anvendelse af glyphosat (antal sprøjtninger og 
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dosering). En lignende analyse var ikke mulig for fluroxypyr, da midlet ikke havde været anvendt 

nær så meget som glyphosat.  

             

Konklusioner 

Ovenstående undersøgelser har vist, at kartoffelknolde, der udsættes for let frost i en forholdsvis 

kort periode, ikke overlever vinteren. Omvendt vil mange knolde overleve i vintre uden 

nævneværdig frost. For at øge sandsynligheden for at knoldene udsættes for frost, skal de efterlades 

i det øverste jordlag eller på jordoverfladen, dvs. jorden bør ikke pløjes. AKV Langholts monitering 

indikerede, at etablering af vintersæd øgede overlevelsen af knoldene også hvor der ikke var pløjet. 

Hvorvidt det er tilfældet, bør undersøges, da det er attraktivt for kartoffelavlere at etablere vintersæd 

efter tidligt høstede kartofler for at maksimere indtjeningen. 

 

Sammenfattende kan følgende bekæmpelsesstrategi anbefales: 

 

 Ingen pløjning efter høst af kartofler 

 Året efter kartofler bør der dyrkes vårsæd (effekten af dette bør undersøges 

nærmere) 

 Spildkartofler bekæmpes med fluroxypyr/aminopyralid og/eller glyphosat     

 I det andet år efter kartofler kan der dyrkes enten vår- eller vintersæd 

 Markerne skal moniteres for spildkartofler for at sikre, at spildkartofler ikke 

forekommer, når den næste kartoffelafgrøde skal dyrkes 

 

Hvis man tillader dyrkning af andre afgrøder end korn, er der enten ingen eller ikke særligt 

effektive muligheder for kemisk bekæmpelse, og derfor vil det være nødvendigt at fjerne 

spildkartofler manuelt/mekanisk eller pletsprøjte med glyphosat. 
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