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AARHUS 

UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om NaturErhvervstyrelsens generelle retningslinjer 

for kategorisering af smittetryk af kartoffelbrok og de tilhørende restrik-

tioner (Tema 1: Smittetryk-kategorier og karenstider) 

  
I 2014 blev der konstateret kartoffelbrok (Synchytrium endobioticum) i 24 kartoffel-

marker, fordelt på tre bedrifter i Jylland (NAER 5-02-2015). NaturErhvervstyrelsen 

(NAER) har i den forbindelse udformet retningslinjer for afgørelser om karenstid for 

den fremtidige avl i de smittede marker.  

 

I en bestilling af 30. marts 2015 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jord-

brug har NAER bedt DCA om en vurdering af de generelle retningslinjer for opdeling 

af smittetryk af kartoffelbrok og efterfølgende afvikling af karenstid.  

 

Vurderingen i nedenstående notat, der skal anvendes i forbindelse med fremtidig 

sagsbehandling ved udbrud af kartoffelbrok, er udarbejdet af seniorforsker Bent J. 

Nielsen, Institut for Agroøkologi.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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24. juli 2015 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

 

Notat vedrørende NaturErhvervstyrelsens generelle retningslinjer for kategorisering af 

smittetryk af kartoffelbrok og de tilhørende restriktioner 

(Tema 1: Smittetryk-kategorier og karenstider) 

Bent J. Nielsen, Institut for Agroøkologi 

 

Baggrund 

I 2014 blev der konstateret kartoffelbrok (Synchytrium endobioticum) i 24 kartoffelmarker fordelt på 

tre bedrifter i Jylland (NAER 5-02-2015). NaturErhvervstyrelsen (NAER) har i den forbindelse 

udformet retningslinjer for afgørelser om karenstid for den fremtidige avl i de smittede marker. 

 

I en bestilling af 30. marts 2015 til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug anmoder 

NAER om en vurdering af de generelle retningslinjer for opdeling af smittetryk af kartoffelbrok og 

efterfølgende afvikling af karenstid. 

 

I besvarelsen herunder diskuteres de opstillede retningslinjer med baggrund i den videnskabelige 

litteratur, der har kunnet findes på området. Der vil derfor i besvarelsen være henvisning til og 

omtale af forskellige undersøgelser.  

EPPO standard 

Udgangspunktet for retningslinjerne er EPP0´s standard på området. Følgende er et kort resume 

af EPPO´s forslag til de centrale kriterier for afvikling af karantæneordninger (descheduling): 

EPPO  standarden PM 3/59 (2), revision 2003 beskriver afregulering (descheduling) af marker 

(plots i EPPO), hvor der har været konstateret angreb. Skema for afviklingsprocedure er angivet i 

bilkag1:  

 

Fuldstændig afregulering (complete descheduling) 

 Fuldstændig afregulering kan tidligst ske 20 år efter sidst konstaterede angreb 

 Generelt skal marken have været dyrket i perioden (uden kartofler) og ikke under 

permanent græs (som forlænger henfald af sporangier).  

 Marken skal undersøges (prøveudtagning som nævnt ovenfor) og prøverne skal testes to 

gange:  

 Enten ved direkte mikroskopi (efter sporangier) samt bioassay (hvor der testes i 

potter med levende planter for angreb)  

 eller ved to på hinanden følgende bioassays. Hvis der anvendes bioassay anbefales 

det, at jordprøver indsamles ad to separate gange med en jordbehandling 

(harvning/pløjning) ind imellem 
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 Hvis alle test er negative så kan marken afreguleres og karantænen ophæves uden nogen 

efterfølgende begrænsninger (det anbefales dog, at der foretages mark inspektion ved 

høst første gang der dyrkes kartofler med en modtagelig sort) 

 Hvis resultaterne er positive i en af testene så kan der ikke afreguleres og ny 

undersøgelse kan først ske efter 3 år. Positiv test er blot ét fund af sporangie i en prøve 

eller positivt udslag på plante i bioassay 

Delvis afregulering (partial descheduling) 

Karantænen kan under særlige omstændigheder ophæves tidligere så der kan dyrkes 

resistente sorter. 

 Delvis afregulering kan tidligst ske 10 år efter sidst konstaterede angreb 

 En del af marken kan vurderes særskilt for delvis afregulering, hvis der kan opnås 

tilstrækkelig sikkerhed mht plantesundhedskriterier  

 Generelt skal marken have været dyrket i perioden og ikke under permanent græs (som 

forlænger henfald af sporangier), som ved fuldstændig afregulering  

 Marken skal undersøges på samme måde som ved fuldstændig afregulering (ovenfor)  

 Hvis der ved direkte mikroskopi findes >= 5 sporangier/g jord eller bioassay giver positivt 

udslag, så kan der ikke afreguleres 

 Ny undersøgelse kan først ske efter 2 - flere år afhængig af infektionsniveau 

 Hvis test viser < 5 sporangier/g jord og alle bioassay er negative så kan marken delvis 

afreguleres  

 I delvis afreguleret mark kan dyrkes kartofler af resistent sort (dog ikke læggekartofler). 

Der må ikke dyrkes andre typer kartofler eller planter til udplantning 

Særlige tilfælde 

Kortere karenstid kan indgå, hvis der er formodning om at langtidsoverlevelse af sporangier i 

jorden er begrænset (evt som følge af optimal ilt og vandindhold, høj temperatur, kontinuert 

dyrkning) eller der har været en effektiv kemisk bekæmpelse. I sådanne tilfælde kan delvis 

afregulering startes allerede 5 år efter sidst konstaterede infektion. For at øge sikkerheden i 

beslutningen skal antal prøver per ha øges fra 3/ha til 10/ha (hver med 60 stik). Kriterier for 

ophævelse af karantæne er som ved delvis afregulering (5 sporer/g som tærskel) 

 

I Danmark har NAER har fastlagt generelle retningslinjer for afgørelser om karenstid for den 

fremtidige avl i smittede marker (”Notits om begrebet ’smittet areal’ og betydning af sporangie-antal 

ved kartoffelbrok udbrud”, NAER, 30. januar 2015, tabel 1): 
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Tabel 1. Generelle retningslinjer for NAER afgørelser om karenstid (dvs. tidsforløb indtil fornyede 

undersøgelser på NAERs initiativ og bekostning):  

Ved  fund i en mark af mindst én prøve i 
form af… 

 

fastsættes karenstiden til… 

Inficeret knold eller sporangie-antal >= 5 pr. g 
jord  

 

15 år  

0,05 pr. g jord <= sporangie-antal < 5 pr. g jord  

 

10 år uden avl af kartofler og planter-til-
udplantning 

sporangie-antal < 0,05 pr. g jord  

 

5 år uden avl af kartofler og planter-til-
udplantning, fulgt af 5 år uden avl af ikke-
resistente kartofler, læggekartofler uanset sort 
og planter-til-udplantning. 

 

”Notits om begrebet ’smittet areal’ og betydning af sporangie-antal ved kartoffelbrok udbrud”, 

NAER, 30. januar 2015 

Retningslinjerne er generelle og tager udgangspunkt i EPPO standarden PM 3/59 (2), men er en 

lempelse af denne. Der kan afviges fra retningslinjerne efter en samlet risikovurdering ud fra 

niveau og fordeling af positive prøver. 

NAER har lagt følgende til grund for ovenstående retningslinjer: 

Højt smittetryk: Forekomst af inficeret knold (i mark eller ved bioassay) karakteriseres som højt 

smittetryk med en karenstid på 15 år for avl af kartofler m.m. Dette niveau følger lovgivningen, men 

ligger under vejledningen fra EPPO PM 3/59 (2), som anbefaler mindst 20 år.  

Middel smittetryk: Jordprøver fra marken har vist at antal sporangier er over 0,05 pr g jord men 

mindre end 5 per g jord (0,05 pr. g jord <= sporangier < 5 pr. g jord) med karenstid på 10 år uden 

avl af kartofler og planter til udplantning. EPPO PM 3/59 (2) forlanger yderligere (ved partial 

deschudeling) at  der udføres ekstra bioassays og at disse er er negativ.  

Lavt smittetryk: Jordprøver fra marken har vist at antal sporangier under 0,05 pr g jord. Her 

fastlægges en karenstid på 10 år for avl af kartofler m.m., men tillader avl med resistente 

kartoffelsorter efter de første 5 år (sorterne skal være resistente, ingen læggekartofler eller planter 

til udplantning). Restriktionen ved lavt smittetryk er en lempelsen ifht. EPPO standarden 

(risikofaktor 100 ifht middel smittetryk) og kan betragtes som liggende inden for standardens 

”særlige tilfælde” med kortere karenstid. Niveauet (< 0,05 sporangier/ g jord) tager udgangspunkt i 

forekomsten af mange prøver med meget lave sporangieantal i 2014 samt AUs udredning af 12. 

december 2014 til Arbejdsgruppen om rater for opformering og henfald af smitstof.  
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Anvendelse af resistente sorter 

I retningslinjerne fra NAER tages der i afgørelserne om karenstid udgangspunkt i angrebsniveau 

og fordeling af smittede prøver i marken (uden at fordelingsmønster omtales nærmere). Det 

medfører at retningslinjerne kan operere med kortete karenstider end i EPPO ved lavere smittetryk 

(0,05-5 sporangier/g). Kun ved meget lave smittetryk (<0,05 sporangier/g) anbefaler NAER´s 

retningslinjer anvendelse af resistente sorter. EPPO´s standard anbefaler anvendelse af resistente 

sorter i afregulering i en del af mark der oprindelig har været under karantæne (10 år), men 

kommer ikke ind på nærmere kriterier for hvordan delmarken afgrænses (bilag 1). EPPO’s 

standard har således ikke fra starten en definition af smitteniveau for, hvornår der kan startes en 

delvis afregulering med anvendelse af resistente sorter (men senere, efter 10 år). 

En helt afgørende faktor i bestræbelserne på at få reduceret mængden af sporangier i jorden er 

dyrkning af resistente sorter. Der findes en række sorter med forskellig grader af resistens. De 

første sorter der blev forædlet var alle fuldt resistente over for de den gang to dominerende 

patotyper 1 og D1. (dominant resistensgen). Nye patotyper er imidlertid dukket, og da der kun er 

begrænset nyt resistensmateriale til rådighed, er derfor kun få sorter med resistens mod de nye 

patotyper. Sorter med høj markresistens (>7) vil beskytte effektivt mod kartoffelbrok, hvor der ikke 

dannes svulster eller kun små svulster. I pottetest viste det sig, at helt ned til 0,04 sporangier/ g 

jord kunne danne svulster i modtagelig sort, mens sorter med høj resistens ikke dannede svulster 

ved smitte op til 25 sporangier/g jord. Med inokulummængde over 35 sporangier/g var alle 

modtagelige planter angrebet, mens kun minimal svulstudvikling fandt sted i høj-resistente sorter 

(Baayen et al. 2005).  Et vigtigt spørgsmål er hvor meget opformering af sporangier der kan 

forventes ved dyrkning af resistente sorter. Hvis sorten ikke angribes, vil sporangierne forsvinde 

hurtigt som følge af naturligt henfald. I hollandske undersøgelser med opformering af sporangier i 

sorter med forskellig resistens og under forskellige dyrkningsforhold viser Baayen et al. (2005) at 

der i modtagelige sorter sker en meget hurtig opformering selv hvor der startes med lavt 

smitteniveau (0,1 sporangier/g jord blev opformeret til 633 sporangier/g jord efter 3 års dyrkning af 

modtagelig sort). For middelresistente sorter blev fundet en opformeringsrate der var væsentlig 

lavere og for meget resistente sorter skete ingen opformering, selv ved højere smittetryk fra start 

(8,6 sporangier/g). Der var heller ingen opformering hvis der blev dyrket ikke-værtsplanter eller 

hvis marken var brak.  

Der er ingen andre end de hollandske undersøgelser (Baayen et al, 2005), der kvantificerer 

opformeringsrater ved dyrkning af forskellige sorter. Hartman (1955) angiver fra 

markundersøgelser en knapt så hurtig reduktion. Hartman fandt en markant reduktion af inokulum 

efter 5 år med brak og delvis brak, en lidt langsommere reduktion ved dyrkning af ikke-

værtsplanter (grønsager) og brokimmune kartoffelsorter, men ingen reduktion ved permanent 

græsdække. Efter 10 år var der ingen smitte ved brak og immune sorter, og infektionsraten for 

grøntsager var under 5 %, mens der stadig var 100 % infektion ved permanent græs. Efter 15 år 

var alle forsøgsled undtagen permanent græs fri for smitte, mens permanent græs havde en 

infektionsrate på 50 %, og først efter 20 år var jorden under permanent græs smittefri.  

Siden system med dyrkning af høj-resistente sorter blev indført i Holland har der ikke været fund af 

kartoffelbrok i marker, hvor der har været dyrket sorter med høj resistens (karakter > =7). De fund 

der er gjort har været som følge af nye patotyper eller forurening af resistent læggemateriale med 

modtagelige sorter (gældende op til publikationsåret; Baayen et al., 2005) 
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Der er sikkerhed for, at planter med effektiv resistens ikke angribes, og at antal sporangier i jorden 

derfor reduceres som følge af naturligt henfald. Under forudsætning af at resistens holder, så vil 

det nærmest være et spørgsmål om sandsynlighedsberegning af hvor mange sporangier der er 

tilbage efter en given tid. I de hollandske undersøgelser er angivet en reduktionsrate på 97-99 % 

ved dyrkning af ikke-værtsplanter og bar brak (Baayen et al. , 2005) og der citeres Doroshkin 

(1959) for at rapportere om en årlig reduktion af inokulum på 70-80 % ved dyrkning af ikke-

værtsplanter og 95 % ved bar brak.  Hvis der opereres med sandsynlige reduktionsrater på 50% - 

70%, så vil antal sporangier efter 5 år uden kartofler (eller andre modtagelige afgrøder) være 

reduceret med  97% - 99,8%. 

Sandsynligheden for, at der findes sporangier i marken efter 5 kartoffelfrie år med start ved 

smittetryk 0,05 sporangier/g (”lavt smittetryk”) vil derfor være meget lille.  Efterfølgende 5 år med 

dyrkning af resistent sort vil yderligere reducere til helt ubetydeligt niveau. Hvis tærsklen sættes til 

<5 sporangier/g (”middel smittetryk) vil der efter 5 år uden kartofler være 0,2 – 0,04 sporangier/g 

jord med reduktionsrater på hhv 50% og 70%. Herefter må dyrkning af resistente sorter 

efterfølgende forventes at reducere antal betydeligt.  

NAER´s retningslinje anvender resistente sorterer ved meget lav forekomst af sporangier (<0,05 

sporangier/g), hvilket antages at ville dække 8 af de 24 marker der er fundet i Danmark 2014. Hvis 

tærskel for anvendelse af resistente sorter var < 5 sporangier/g ville der kunne dyrkes resistente 

sorter på 17 af de 24 fundne marker efter 5 år (med de foreløbige oplysninger der er givet fra 

NAER, 2015).  

Men anvendelsen af resistente sorter kan være risikable, da nye patotyper kan opstå, så der kan 

være en god grund til at vælge det sikre, lave niveau på 0,05 sporangier/g.  

Andre modeller 

De hollandske undersøgelser anser resistente sorter som et effektivt redskab i en afviklingsplan. 

Baayen et al. (2005) foreslår med udgangspunkt i EPPO standarden 3/59 en to-trins procedure for 

afvikling af karantæne i marker, hvor der har været konstateret angreb.  Første trin er 

dyrkningsforbud i 5 år efter infektion er konstateret. Som nævnt ovenfor vil der efter 5 år uden 

kartofler (eller andre modtagelige afgrøder) være opnået en reduktion på mindst 99,5%. Andet trin 

er en delvis afvikling, hvor der tillades dyrkning af resistente sorter med mark-resistens > 7 eller 

sorter der får store galler (type X i hollandske sortsundersøgeler). Dyrkning af sorter med effektiv 

resistens vil yde en tilstrækkelig beskyttelse mod opformering da selv få svulster (med sporangier) 

udviklet i sæsonen ikke vil føre til sekundær smitte i marken eller til efterfølgende afgrøde. Dette vil 

iflg Baayen et al. (2005) til sidst føre til udryddelse af kartoffelbrok i marken. Denne model støttes 

af tidligere undersøgelser, som viser at dyrkning af resistente sorter er et effektivt redskab at få 

”renset” jorden.  

Fuld afvikling, hvor der tillades dyrkning af modtagelige sorter vil kræve en undersøgelse at 

kartoffelbrok er helt væk efter standard metode.  

Prøveudtagning i marken 

EPPO standarden PM 3/59 (2), revision 2003 anbefaler 3 prøver per ha med opdeling af marken i 

enheder af 0,33 ha fra hvilke der tages 60 stik (subsamples). I særlige tilfælde anvendes 10 

prøver/ha (ved kortere karenstider). Hvis der i marken kan konstateres særlig angrebne områder 
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(foci), anbefales at tage (og analysere) prøver separat fra disse synligt angrebne områder og evt. 

reducere antal prøver i resten af marken.  

Efter EPPO standard tages der således 3 prøver x 60 stik per ha (180 stik/ha). I retningslinjerne fra 

NAER tages også 3 prøver per ha, og der puljes også 60 stik i en prøve, men der tages kun 83 

stik/ha. Da der samlet tages færre stik pr arealenhed, er der en større risiko for falsk-negativ 

resultat end ved EPPO metoden. Dette opvejes i nogen grad af at prøveudtagning er tilrettelagt 

efter forventet forekomst af kartoffelbrok i pletter (foci) med udbredelse i dyrkningsretningen. 

Prøveudtagning foregår i felter på 6 m på tværs x 20 m på langs i markens dyrkningsretning, 

hvilket forventes at reducere antal falsk-negative prøver. Spørgsmålet om andelen af falk-negative 

prøver ved forskelig prøvetagningsintensiteter (42, 83, 180 og 600 stik/ha) samt design af 

prøveudtagningen er indeholdt i spørgsmål fra NAER og behandles i særskilt svar (tema 2). 

Niveau for forekomst i smittede marker 

Høj inokulumtæthed forekommer i brokfocus, men i andre dele af marken vil inokulumtæthed være 

lav i størrelsesordenen 0-10 sporanger/g (Baayen et al, 2005). I brokinficeret mark i England var 

der i to foci hhv. 0,4 og 5-10,5 sporangier/g jord, mens der i omliggende mark var 0-0,2 

sporangier/g jord.  Marker med angreb i England ligger sædvanligvis op til 1,5 sporanger/g jord 

(Pratt, 1976). I de danske undersøgelser fra 2014 var højeste fund 12,2 sporanger/ g jord i en 

prøve. De fleste af de positive prøver var i størrelsesordenen 0,01-1 sporangie/g jord, mens få var i 

området 1 - 8,8 sporangier g/jord (NAER, 2015) 

 

I hollandske officielle sortsforsøg er inokulumtæthed i størrelsesordenen 5000-15000 sporangier/g 

jord (Baayen et al., 2005) 

 

Konklusion 

I EPPO standard 3/59 iværksættes karantæne på generelt 20 år uanset omfang og fordeling af 

sporangier i marken. Kun i visse tilfælde (del af mark) kan karenstid reduceres til 10 år og herefter 

kan der dyrkes resistente sorter hvis jordprøver og bioassay er negative eller under 5 sporangier pr 

g jord i jordprøverne.  I retningslinjerne fra NAER tages der udgangspunkt i niveau og fordeling af 

sporangier i marken (fordeling i marken er dog ikke specificeret yderligere). Ved højt smittetryk (>=  

5 sporangier/g jord) eller fund af inficeret knold iværksættes en karantæne på 15 år før end der 

tages nye prøver. Dette niveau ligger ikke langt fra EPPO standarden, som ville iværksætte 20 år. 

Ved lavere smittetryk (”middel smittetryk”: 0,05 < sporangier < 5 pr g jord) iværksættes karantæne 

på 10 år før end nye prøver tages, og her nærmer NAER’s retningslinjer sig EPPOS partial 

scheduling, men uden at komme ind på anvendelse af resistente sorter. 

Kun ved meget lave smittetryk (”lavt smittetryk”: <0,05 sporangier/g jord) kan der anvendes 

resistente sorter og her kun i de sidste 5 år af en 10 års karenstid. 

NAER’s retningslinjer nuancerer angrebsniveauet, og er i restriktionerne på linje med EPPO 

standard selv om antal karensår er reduceret. Der sikres i de danske retningslinjer, som i EPPO 

standarden, en høj grad af sikkerhed for, at kartoffelbrok er udryddet i marken eller reduceret til et i 

praksis helt ubetydeligt niveau. 
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Prøveudtagningen i de danske retningslinjer er mindre omfattende end EPPO standard (ca halvt 

så mange pr aralenhed). Desuden anvendes kun mikroskopiundersøgelser og ikke de mere 

kostbare bioassay.  Det vurderes dog, at antal stik-prøver pr ha (83 stik/ha) er tilstrækkeligt til at 

sikre en kvalificeret analyse, men en nærmere redegørelse afventer vurderingen i tema 2 fra AU til 

NAER. Retningslinjerne fra NAER forskriver kun mikroskopiprøve, hvor EPPO anbefaler både 

mikroskopi og den mere følsomme bioassay. Her står de danske retningslinjer svagere end EPPO 

standarden, men ikke afgørende svagere, da mikroskopiprøverne fortsat anses for at kunne give et 

sikkert billede af situationen i marken.  

Samlet set vurderes retningslinjerne at give en tilstrækkelig sikkerhed. 
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Bilag 1. Diagram for procedure til afvikling af karenstid. EPPO PM 3/59 (2) 
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