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Sølvskurv er en lagersygdom, som
ofte overses ved optagningen. Den
udvikles, opformeres og spredes
først og fremmest ved lagring un-
der fugtige forhold og høj tempe-
ratur. Den spredes desuden med
læggekartofler.

Sølvskurv i kartoffelproduk-
tionen er et stigende problem som
specielt rammer eksport af lægge-
kartofler og på verdensplan. En af
årsagerne er, at svampen, som for-
årsager sølvskurv, er blevet resi-
stent over for thiabendazol, der i
udlandet anvendes til bejdsning
af både lægge- og spisekartofler.
Af andre mulige årsager kan næv-
nes at:
• Sølvskurv er blevet mere synlig,

efter, fordi kartoflerne vaskes i
forbindelse med salg.

• Nye sorter ikke testes for resi-
stens mod sølvskurv, at der er
sket et markant skift i måden,
hvorpå kartofler oplagres.

• Strukturudviklingen med større
maskiner og arealer har med-
ført, at høst-, tørrings- og ind-
lagringsbetingelserne har æn-
dret sig.

• Kundernes kvalitetskrav har
været stigende.

Betydning og biologi
Sølvskurv viser sig som sølvgrå,
overfladiske, lidt nedsunkne runde
pletter i huden på kartoffelknolde.
Sygdommen forårsages af infek-
tion med svampen Helminthospo-
rium solani. De sølvfarvede pletter
skyldes, at svampen angriber og
nedbryder overhudens indre kork-
lag. Dermed opstår der små revner
i huden, hvor luft trænger ind, og
det er denne proces, som giver
sølvfarvningen. Revnedannelsen
betyder også, at der fordamper
vand gennem revnerne, hvorfor
angrebne knolde skrumper. Sølv-
skurv kan være årsag til betydelig
kvalitetsforringelse under lagring.
Sølvskurv er primært en kosme-
tisk kvalitetsfejl, men kan ved me-
get stærke angreb også forårsage
vægttab og forringe spireevnen.

Svampens hovedvært er kar-
toffel, og her angribes kun knold-
ene. H. solani overvintrer på
knolde, men den kan dog også

overleve i op til fire år i jorden og
på visne blade af andre afgrøder
(lucerne, rug, havre, hvede, raps
og kløver). Dette anses dog ikke
for væsentligt. Sølvskurv anses
således for at være en udsæds-
båren sygdom, og ikke en sæd-
skiftesygdom.

H. solani spredes med lægge-
kartofler. I jorden dannes på
knoldenes overflader ukønnede
sporer, som smitter de nye døtre-
knolde. Efter optagningen kan in-
ficerede knolde danne sporer un-
der lagringen. Sporerne spredes
med luften på lageret og kan spre-
des effektivt med ventilationsan-
læg og inficere sunde knolde.
Spredning sker også ved hånd-
teringen under udtagning, sorte-
ring og pakning.

De optimale betingelser for
dannelse af sporer er 20°C og
90-100% relativ luftfugtighed (RH).
Luftfugtigheden har størst indfly-
delse på sporedannelsen. Den fal-
der meget allerede ved 80% RH
og ophører helt ved 55% RH. Ved
høj luftfugtighed sker en gradvis
reduktion af sporedannelsen med

Ved kraftig angreb af sølvskurv kan knoldene begynde at skrumpe
Foto: Landbrugets Rådgivningscenter
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faldende temperatur, men spore-
dannelsen går først i stå ved ca.
+2 °C. Kartoffelpartier kan således
smittes på to måder: Når der an-
vendes smittede læggeknolde og
under lagring og sortering, hvor
smitten føres med luften fra infi-
cerede til sunde knolde.

Faktorer som indvirker på
forekomst af sølvskurv
Jo hurtigere og mere effektivt
knoldene tørres efter optagning,
jo mindre sølvskurv vil der blive
udviklet. Jo længere tid der går
mellem lægning og høst, jo mere
sølvskurv udvikles der, og jo læn-
gere tid  der går fra nedvisning til
optagning, des mere sølvskurv ud-
vikles der. Disse forhold skyldes,
at H. solani lettere kan inficere
en ældre overhud end en yngre
stærkt voksende overhud.

Kartofler dyrket på lette jorde
angribes mere end kartofler dyrket
på tungere jorde. Det kan skyldes
at sandjorde opvarmes forholdsvis
hurtigt,  hvilket fremmer angrebet
af sølvskurv.

Sammenhæng mellem van-
ding, jordens fugtighed og fore-
komst af sølvskurv er uklar, men
der er en tendens til, at vanding
og fugtige forhold i vækstperioden
mindsker forekomsten af sølvskurv,
mens meget fugtig jord omkring
optagningen fremmer angrebet af
sølvskurv. Dette forklarer den ne-
gative indflydelse af en lang pe-
riode mellem nedvisning og op-
tagning, idet nedvisning af kar-
toffeltoppen stopper den store
fordampning af vand gennem
bladene og fremmer en øgning
af jordens fugtighed omkring
knoldene. Et højt muldindhold
hæmmer udviklingen af sølvskurv.

Der er forskel i kartoffelsorter-
nes modtagelighed for angreb af
sølvskurv, men der er endnu ikke
fremavlet en resistent sort. Sølv-
skurv ses også tydeligere på røde
kartoffelknolde.

Adskillige undersøgelser har
vist, at lagre og sorteringsanlæg er
vigtige smittekilder. Sølvskurv ud-
vikler sig meget hurtigt under lag-
ring ved  lidt høj temperatur og
kortvarig kondensdannelse og dan-
ner herefter sporer, som let spre-
des med ventilationen. Særskilt
ventilation af de enkelte bokse og
rengøring af sorter-anlæg mellem
håndtering af de enkelte partier
vil reducere spredningen.

Kondensvand på knoldene
fører til en eksplosiv udvikling af
smitte. Kondensvand opstår, når
knoldene ventileres med fugtig
luft, som samtidig har en højere
temperatur end knoldene. Det
skyldes, at varm luft kan inde-
holde mere vanddamp end kold
luft. Når varm luft passerer en
kold overflade, fortættes over-
skudsvandet, på samme måde
som når man tager en kold flaske
ud af køleskabet. Kondensvand
kan også opstå, hvis knoldene un-
der lagringen eller forspiring be-
gynder at svede pga. stigende
åndingsaktivitet og temperatur
samt manglende udluftning.

Forebyggelse og bekæmpelse

For at undgå udvikling af sølv-
skurv kan man tage følgende for-
holdsregler:
• Brug sundt læggemateriale fri

for sølvskurv.
• Optagning skal ske under tørre

forhold, fordi fugt kan give an-
ledning til smittespredning.

• Kartoflerne bør være skindfaste
inden høst.

• Kartoflerne høstes, så snart de
er skindfaste. Jo længere tid,
de ligger i jorden, des mere
sølvskurv udvikles på kartoffel-
knoldenes overflade.

• Straks efter høst tørres knold-
ene. Under tørre forhold er
totrinsoptagning en effektiv
metode til at sikre hurtig tørring
af kartoffelknolde.

• Kartoflerne oplagres tørt og ved
lav temperatur. Høj fugtighed
spiller en større rolle for udvik-
ling af sølvskurv end høj tem-
peratur.

• Undgå kondensvand på knold-
ene under oplagringen  og på
lageret.

• Læggekartofler kan bejdses
med imazalil ved indlagring.

Angreb af sølvskurv. Foto: Landbrugets Rådgivningscenter
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Der findes en række fungicider,
som er virksomme mod H. solani,
men kun imazalil er godkendt til
dette brug i Danmark.

Der er undersøgt en del alter-
native bekæmpelsesmetoder.
Svenske undersøgelser har vist en
hæmmende virkning på udviklin-
gen af sølvskurv af dampe af aro-
matiske planteekstrakter, og der
er opnået en signifikant reduktion
af sølvskurv med udtræk af hvid-

løg og en noget mindre effekt af
udtræk af kommen. Undersøgel-
serne er stadig på det eksperimen-
telle plan, men en praktisk udnyt-
telse på lagre er ikke urealistisk.
Der forestår undersøgelser  af
hvilke koncentrationer, der skal
anvendes, og i hvor lang tid be-
handlingen skal vare, fordi de aro-
matiske olier influerer på dannel-
sen af spirer. Sidstnævnte vil være
en fordel for spisekartofler, idet

planteekstrakter kan anvendes
på spisekartofler, hvor kemiske
bejdsemidler kun må benyttes
på læggekartofler.

Behandling af nyligt høstede
knolde med en svag opløsning af
det uorganiske salt kaliumsorbat,
som anvendes til konservering af
kød, har også givet en pæn hæm-
ning af udvikling af sølvskurv på
knolde under lagring.  Kalium-
sorbat er imidlertid ikke tilladt til
brug til bekæmpelse af sølvskurv.

Angrev af sølvskurv. Foto: Landbrugets Rådgivningscenter


