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Til NaturErhvervstyrelsen.  

Vedrørende bestillingen: ” Retningslinjer for lugning i læggekartof-
felmarker mhp. minimering af spredning af kartoffelvirus og sortben-
syge fra bortlugede planter til raske planter”. 

  

 

Opfølgning på ”Notat om Økologiens betydning for bevarelsen af den 
danske drikkevandsressource – FJ-2013-2” 

 

revideret notat ”Økologiens betydning for bevarelsen af den danske drik-

kevandsressource 

 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i mail den 24. marts 2014, bestilt et fagligt bidrag 
til beslutningsoplæg hos DCA-Nationalt center for Fødevarer og Jordbrug vedrøren-
de: ” Retningslinjer for lugning i læggekartoffelmarker mhp. minimering af spredning 
af kartoffelvirus og sortbensyge fra bortlugede planter til raske planter”.  

Baggrunden for bestillingen er at: 
” Erhvervsmæssig avl af læggekartofler skal ske i henhold til certificeringsreglerne i 
bekendtgørelse 197 af26.2. 2014 om avl m.v. af kartofler. Som led i certificeringen 
udfører NaturErhvervstyrelsen et - tre officielle marksyn i hvert areal (linjenum-
mer) med læggekartofler for at fastslå den procentvise forekomst af planter, med 
symptomer på de skadegørere, som er nævnt i bilag 7 i kartoffelbekendtgørelsen 
(kartoffelvirus Y, M, S og X, bladrullevirus og sortbensyge). Ved forekomst af syge 
planter udfører avlerne i et vist omfang bortlugning af syge planter og evt. knolde 
for at nedbringe denne sygdomsforekomst før eller indimellem marksyn. 
NaturErhvervstyrelsen ønsker et fagligt bidrag med konklusioner for, hvorvidt de 
bortlugede planter, som ofte efterlades i marken (imellem rækkerne) efter de er 
fjernet fra kartoffelrækkerne, kan udgøre en plantesundhedsrisiko for de tilbagevæ-
rende planter. I det tilfælde, at bortlugede planter kan udgøre en smitterisiko ønskes 
anbefalinger til, hvordan de bortlugede planter og knolde skal håndteres for at den-
ne plantesundhedsrisiko kan minimeres, f.eks. om de bør fjernes eller behandles på 
en bestemt måde for at reducere risikoen så vidt som muligt. 
NaturErhvervstyrelsen skal bruge bidraget som grundlag for at træffe beslutning 
om, hvorvidt der skal indføres bestemmelser for lugning i læggekartofler i lovgiv-
ningen og i givet fald fastlæggelse af sanktionspraksis ved overtrædelse og/eller om 
der skal udarbejdes en vejledning til læggekartoffelavlere om lugning.” 

 

Detaljeret beskrivelse af problemstillingen: 

”En læggekartoffelavler vil altid ønske at reducere forekomsten af planter med syn-

lige symptomer på især de plantesygdomme, der er reguleret i kartoffelbekendtgø-

relsen, så han kan opnå den bedste klassificering af sine læggekartofler. Da det er et 

omfattende arbejde, at fjerne bortlugede planter og knolde helt fra marken, smides 

disse derfor ofte imellem rækkerne, hvor de efterhånden visner, afhængigt af vejr-

forholdene.  
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Den primære problemstilling drejer sig om, hvorvidt det er nødvendigt helt at fjerne 

bortlugede planter og deres knolde fra marken og ikke kun rækkerne, eller om de 

evt. kan behandles på en sådan måde, at smitterisiko efter bortlugning minimeres. 

Skal toppene f.eks. graves ned, klippes i stykker eller andet? Det ønskes også belyst, 

hvorvidt læggemetoden ’stenstrenglægning’ influerer på risikoen, hvis bortlugede 

planter og knolde placeres i stenstrengen, hvorved der er lavere risiko for, at de 

blandes med raske knolde fra kammene under optagning ned ved andre metoder 

for lægning af kartofler. NaturErhvervstyrelsen skal på sin side, som officiel kon-

trolmyndighed, sikre, at resultaterne af den kontrol, der udføres i læggekartoffelav-

len, er så præcis som mulig, så klassificeringen og markedsføringen af kartofler 

sker på et korrekt grundlag, dvs. en afspejling af det faktiske sygdomsniveau i mar-

ken. 

Problemstillingen skal behandles både i f.h.t. sortbensyge og de forskellige kartof-

felvirus og sættes i relation til den generelle risiko, der er for smitte fra syge planter 

i rækkerne, der på et givent tidspunkt endnu ikke viser symptomer og derfor ikke 

bortluges.” 

 

 

Vedlagte besvarelse i form af et kort notat er udarbejdet af sektionsleder Steen Lykke 

Nielsen , Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.  

 

Med venlig hilsen 

Karl Tolstrup  

Specialkonsulent, Koordinator for Myndighedsrådgivning ved DCA 

 

Kopi til: Center for Innovation 
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Notat vedrørende bestillingen: Retningslinjer for lugning i læggekartoffelmarker mhp. minimering af 

spredning af kartoffelvirus og sortbensyge fra bortlugede planter til raske planter. 

Steen Lykke Nielsen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, Flakkebjerg. 

Indledning. 

I den gennemgåede litteratur om risikoen for spredning af kartoffelvirus og sortbensyge fra bortlugede 

planter til raske planter anbefaler flere kilder at nedgrave eller bortfjerne toppen fra marken i en luse-tæt 

pose (Eriksen 1962; Zang 1972; Matiesen 1999; Nilsson et al. 2012). De tre sidstnævnte kilder anbefaler 

desuden at fjerne knoldene fra marken for at undgå, at optageren ikke samler knoldene op og blander dem 

med de sunde knolde. I den øvrige litteratur står der kun anført bortlugning af planter som forebyggende 

foranstaltning, men ikke anbefaling af, hvordan de bortlugede planter skal håndteres (Gram 1940; Anonym 

197x; Dinesen 197x; Stark & Love 2003).  

Sortbensyge. 

Bakteriearterne, som forårsager sortbensyge, kan ikke overleve i jord i marker, hvor der ikke findes 

overvintrende kartoffelplanter fra tidligere års dyrkning. Det betyder, at med de gældende regler for 

sædskifte i læggekartoffelavlen, kan man gå ud fra at der ikke er smitte i jorden; dvs., at smitten må komme 

med udsæden. Kartoffelplanter i marken med symptomer på sortbensyge er således blevet smittet fra 

læggeknolden (moderknolden). Når man kan se symptomer på sortbensyge, er både stængel og 

moderknold angrebet af sortbensygebakterier.  

Sortbensygebakterierne er afhængige af fugt og såring for at kunne inficere sunde knolde og stængler. Efter 

lugning vil toppen hurtigt tørre ud og bakterierne vil blive svækket og efterfølgende inaktiveret. Hvis der 

bliver kørt med maskiner i marken umiddelbart efter lugningen, så de lugede planter knuses, vil der 

teoretisk kunne ske saftsmitte til sunde planter, hvis de såres. Selv hvis der som nævnt køres oven på de 

lugede planter umiddelbart efter lugningen, vurderes risikoen for saftsmitte i marken dog at være minimal. 

I Kartoflens bakteriesygdomme (Dinesen 197x) skrives følgende om jordsmitte med sortbensygebakterier: 

”De sygdomsfremkaldende bakterier overføres fra moderknolde til datterknolde, når moderknoldene 

nedbrydes pga. sygdomsangreb. Bakterieoverførsel til datterknoldene kan ske på to måder, nemlig gennem 

udløberne eller direkte med jordvæsken. Den første spredningsform medfører infektion gennem 

navleenden. Ved spredning med jordvæske trænger bakterierne især ind gennem korkporerne, og denne 

spredningsform forudsætter, at jordfugtigheden er meget høj. Bakterierne trænger let nedad med 

jordvæsken, og de kan også – i mindre grad – transporteres med jordvæske eller overfladevand langs ad 

rækkerne.”  

Smitte til datterknoldene må anses som uvæsentlig, fordi knoldene ved tidspunktet for lugning er små, og 

det tager tid for smitten at bevæge sig gennem stolonen. Desuden vil knoldene være så små, at de ved 

optagningen bliver sorteret fra, bortset fra meget tidlige sorter, hvor knoldene kan være over 25 mm og 

derfor kan blive fanget af optageren. Den nedadgående smitte fra moderknolden med jordvæske rammer 

ikke naboplanternes knolde. Sideværts spredning med jordvæske vil kun udgøre en smitterisiko, hvis 

forholdene i jorden i en lang periode bliver ekstremt dårlige for kartoflerne og derved gode for 

bakteriesmitten. Under normale vækstforhold vil sortbensygebakterierne ikke kunne inficere sunde knolde. 
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Det vil kun kunne ske, hvis jorden er vandlidende igennem længere tid (uger) og der samtidigt sker en 

sideværts transport af jordvæske.  

Konklusion for sortbensyge er, at risikoen for smitte fra lugede planter med sortbensyge, som lægges  i 

rækkerne og fra smittede knolde i jorden må anses for at være på et meget lavt  niveau, så der ud fra en 

vurdering af smitterisici ikke er grund til at ændre sædvane ved lugning.  

Virus 

De planter, som viser virussymptomer tidligt på sæsonen på tidspunkterne for lugning og avlskontrol, er 

smittede fra moderknolden. Lugningen skal foregå, inden der forekommer en større indflyvning af bladlus i 

kartoflerne. I det tilfælde vil de efterladte lugede planter i rækkerne udgøre en meget begrænset risiko for 

sekundær smitte med bladlus. Dertil skal lægges, at toppene hurtigt tørrer ud efter lugningen og derfor ikke 

er attraktive for saftsugende insekter. Desuden ligger planterne i bunden af plantedækket og vil kun udgøre 

et sekundært mål for insekter, som flyver ind ovenfra. Endeligt vil de lugede planter primært vise bagsiden 

af bladene, som er mere hårede end oversiden, hvorfor bladene ikke fremstår så grønne som de 

opretstående planter, og det vides, at bladlus primært tiltrækkes af grønt og gult (Lambers 1972). På den 

baggrund vurderes de efterladte lugede planter ikke at udgøre en risiko for sekundær virusspredning med 

bladlus. Hvis der bliver kørt med maskiner i marken umiddelbart efter lugningen, så de lugede planter i 

rækken knuses, vil der kunne ske saftsmitte til sunde planter, hvis de såres. Selv hvis der som nævnt køres 

oven på de lugede planter umiddelbart efter lugningen, vurderes risikoen for saftsmitte dog at være 

begrænset. Efter nogle få dage er viruset inaktiveret i de døde planter. Kartoffelvirus Y og 

kartoffelbladrullevirus overlevelse i plantesaft (dvs. i ikke levende plantevæv) er 2-3 døgn ved 

stuetemperatur. Hvis lugningen først foretages efter der er sket en større indflyvning af bladlus i afgrøden, 

så der forekommer bladlus på de virusangrebne planter, vil det være anbefalelsesværdigt at grave planten 

ned eller forsigtigt placere den i en lusetæt sæk og fjerne den fra marken (forsigtigt for at undgå at bladlus 

på planten lader sig droppe til jorden eller flyver væk).  

Smitte fra moderknolden til datterknoldene må anses som uvæsentlig på et tidligt tidspunkt i 

vækstsæsonen, fordi knoldene ved tidspunktet for første lugning er små, og det tager tid for smitten at 

bevæge sig gennem stolonen. Desuden vil knoldene være så små, at de ved optagningen bliver sorteret fra, 

bortset fra meget tidlige sorter, hvor knoldene kan være over 25 mm og derfor kan blive fanget af 

optageren. Ved senere lugning er der risiko for, at datterknoldene har fået overført virus fra moderknolden, 

og knoldene har nået en størrelse, så de vil blive høstet af optageren, hvorfor knoldene bør fjernes. 

Konklusion for virus er, at risikoen for smitte fra lugede planter med virussymptomer lagt i rækkerne og fra 

smittede knolde i jorden må anses for at være på et næsten ikke eksisterende niveau, hvis lugningen 

foretages inden der forekommer større mængder vingede bladlus i afgrøden. Hvis lugningen først foretages 

når der forekommer større mængder bladlus i afgrøden, er der en klar risiko for overførsel af smitte fra 

lugede planter lagt i rækkerne, fordi både vingede og uvingede bladlus vil bevæge sig fra de lugede planter 

til de mere attraktive saftspændte naboplanter. Ved lugning på et sent tidspunkt er der risiko for, at 

datterknoldene har fået overført virus fra moderknolden og at knoldene har nået en størrelse, så de bliver 

blandet med de sunde knolde under optagelsen. 
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Stenstrenglægning 

I bestillingen indgår et spørgsmål om stenstrenglægning, formuleret på følgende måde: ” Det ønskes også 

belyst, hvorvidt læggemetoden ’stenstrenglægning’ influerer på risikoen, hvis bortlugede planter og knolde 

placeres i stenstrengen, hvorved der er lavere risiko for, at de blandes med raske knolde fra kammene 

under optagning ned ved andre metoder for lægning af kartofler”.  

Stenstrenglægning foretages umiddelbart før læggekartoflerne lægges, dvs. lang tid før lugningen 

foretages. Der er derfor ikke under stenstrenglægningen knolde eller toppe på jorden, som kan blive 

placeret i strengen (Mathiesen 1999). 
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