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Kartoffelskimmel er meget ud-
byttebegrænsende i økologisk kar-
toffelavl, idet plantevæksten ofte
stopper 1-11/2 måned før naturlig
nedvisning. Ved meget tidlige an-
greb af kartoffelskimmel går væk-
sten i stå før den daglige knold-
tilvækst kulminerer.

Rodfiltsvamp spiller normalt
en langt mindre rolle end kartof-
felskimmel, men da rodfiltsvamp
medfører forsinket og uens frem-
spiring kan den få uforholdsmæs-
sig stor betydning i år med meget
tidlige angreb af kartoffelskimmel.
Over en 4-årig periode blev der
gennemført undersøgelser i 30
økologiske marker med spisekar-
tofler. Undersøgelsens formål var
at få et mere præcist kendskab til,
hvad der øver indflydelse på ud-
bytte og kvalitet hos økologiske

kartofler, og ikke mindst betyd-
ningen af forekommende svampe-
sygdomme.

De undersøgte marker var for-
holdsvis små (1-5 ha). Halvdelen
af markerne var på planteavlsbrug
(inkl. brug med mink eller æglæg-
gende høns), medens den anden
halvdel af markerne var på kvæg-
brug. En del avlere var relativt uer-
farne med  dyrkning af kartofler.

I alle marker  blev der dyrket
Sava, der hidtil har været den
mest anvendte sort i økologisk
kartoffeldyrkning. Sava vælges ty-
pisk fordi sorten har nogle særlig
gode knold-egenskaber så som
god smag, kogefasthed, kødfarve,
form og ikke mindst fordi knold-
ene har en særlig god skimmel-
resistens.

En ulempe ved Sava er, at den er
forholdsvis sen i udviklingen, og
at skimmelresistensen på toppen
er forholdsvis ringe.

 Sorter med en tidlig knold-
tilvækst er en fordel i økologisk
kartoffelavl, men de tidlige sorter,
der er tilgængelige, har kun en
lille eller slet ingen skimmel-
resistens.

Metode
I de enkelte marker er der re-
gistreret eller udtaget plante-
og knoldprøver i 5 faste punkter
igennem vækstsæsonen. Der
er for rodfiltsvamp undersøgt
5 x 10 planter pr. mark, og for
knoldsygdomme er der undersøgt
5 x 100 knolde pr. mark. Udbytte-
bestemmelse er foretaget for hele
marken ved vejning eller opmå-
ling af rumfang af knolde i vogn
eller kartoffelkule.

Kartoffelskimmel
(Phytophthora infestans)

Kartoffelskimmel overvintrer ude-
lukkende i knolde, og anvendes
angrebne knolde som læggemate-
riale, medfører det ofte primæran-
greb af kartoffelskimmel i marken.

Ved primærangreb vokser
skimlen fra læggeknolden op i
stænglerne og videre ud på bla-
dene. Herfra spredes svampen ud
i marken. Er læggematerialet fri
for knoldangreb af kartoffelskim-
mel, sker smitten kun sekundært
via luftsmitte fra kartoffelmarker
i naboområder.

Forsiden: Bladangreb af kartoffelskimmel med en karakteristisk lys randzone og
angreb af rodfiltsvamp på kartoffelspirer. Bemærk at læggeknolden er belagt med
sorte sklerotier af rodfiltsvamp.

Skimmel der breder sig til resten af
marken fra den først angrebne plet.
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Sekundærsmitte iagttages typisk
2-3 uger senere end primærsmitte.
Jordsmitte fra overvintrende
oosporer har ingen betydning i
økologisk kartoffelavl, fordi der
oftest er 3-4 eller flere år mellem
kartofler i den samme mark.

I efterfølgende figurer er resul-
tater vist som gennemsnit af hhv.
4 optagningstider og 4 forfrugter.
Hvor der ikke er foretaget statisti-
ske beregninger er variationsbred-
den (størst og mindst) angivet ved
„I“ på søjlerne.

Af figur 1 og 2 ses, at lægge-
tidspunktet havde stor indflydelse
på, hvor lang tid kartoflerne havde
til vækst inden begyndende an-
greb af skimmel, og dermed afgø-
rende betydning for udbyttets
størrelse.

Af figur 1 ses desuden, at
skimmelen i starten af angrebs-
forløbet (fra 0,1 til 50% bladan-
greb) bredte sig langsomst i de
senest lagte og dermed senest
fremspirede planter. Dette kan
skyldes, at kartoffelplanterne i de
første uger efter fremspiring har
en vis aldersbetinget resistens
over for kartoffelskimmel.

Forfrugten havde ingen ind-
flydelse på, hvornår angreb af
kartoffelskimmel begyndte, hvor
hurtig den bredte sig i marken og
på udbyttets størrelse.

Ved de laveste bruttoudbytter
var andelen af små knolde meget
stor og tilsvarende var udbyttet af
spisesortering (40-65 mm) mindre.
Udbytte af store knolde over 65
mm var meget lille, og i de fleste
marker var der ingen knolde
i denne sortering.

 Figur 1. Tidspunkt for 0,1 og 50% bladangreb ved forskellige læggetider

Figur 2. Bruttoudbytte og spisesortering (40-65 mm) ved forskellige læggetider.
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på stængelbasis (hvid mycel) ses ofte
under fugtige forhold.
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Rodfiltsvamp
(Rhizotonia solani)

Symptomer på angreb. Angreb af
rodfiltsvamp ytrer sig især ved, at
spirer og stoloner (udløbere hvor-
på knoldene dannes) angribes fra
lægning til kort efter fremspiring.

Bortfald af enkelte spirer eller
stoloner medfører ikke nødven-
digvis udbyttetab, men medfører
uens fremspiring og plantebestand
i marken. Dertil kommer, at både
små og store knolde bliver overre-
præsenteret, mængden af deforme

og vækstrevnede knolde øges og
andelen af grønne knolde bliver
også større.

Smittekilder. Angreb af rodfilt-
svamp i kartofler kan skyldes både
knold- og jordsmitte. Hvilken
smittekilde der betyder mest af-
hænger i grove træk af, hvornår
der sidst har været kartofler i mar-
ken, og hvor stor belægnings-
graden af sklerotier er på lægge-
knoldene. Efter 4-5 kartoffelfrie år
er jordsmitte – der skyldes svamp-
ens  saprofytstadie på ikke omsat
organisk materiale – bragt ned på

et lavt niveau. Frie sklerotier kan
overleve i 1-2 år i jorden.

Klimaets betydning. Der er store
årsvariationer i angreb af rodfilt-
svamp på grund af klimatiske og
jordfysiske forhold. En fugtigheds-
mættet jord med tilstrækkelig til-
gang af ilt (luft i jorden) gavner
infektion og svampens vækst og
senere dannelse af sklerotier på
datterknoldene, medens en vand-
mættet jord uden lufttilgang
hæmmer rodfiltsvampen.

Temperaturen i jorden har min-
dre betydning for svampen end
fugtigheden. Derimod har tempe-
raturen betydelig indflydelse på
kartoflernes fremspiringshastig-
hed. Ved jordtemperatur over 7-8°
C afkortes fremspiringshastighed-
en, hvilket er en fordel for kartof-
lerne i kapløb med rodfiltsvampen.
Tidlig lægning af kartofler medfø-
rer dog ikke nødvendigvis stærke
angreb af rodfiltsvamp, tværtimod
ses undertiden de kraftigste an-
greb  efter sen lægning.

Af figur 3 ses, at angrebsindex
for rodfiltsvamp på spirer og
stoloner følges ad uafhængig af
forfrugten. Med kløvergræs som
forfrugt var der signifikant flere
angreb på spirer og stoloner end
efter de andre forfrugter. Med
havre som forfrugt var der signifi-
kant færre angreb på spirer og
stoloner end efter byg, hvede og
rodfrugter. Af figur 4 ses, at lægge-
tidspunktet efter midten af april
ingen indflydelse havde på angreb
af rodfiltsvamp udover, at der var
tendens til færre angreb efter læg-
ning midt i april.
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Figur 3. Angreb af rodfiltsvamp efter forskellige forfrugter.

Figur 4. Angreb af rodfiltsvamp efter forskellige læggetider.
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Foto 1. Angreb af rodfiltsvamp medfører tab af spirer og
uens fremspiring.
Foto 2 og 3. Rodfiltsvamp kan medføre vækstrevner, eller
at overhuden får et rudeagtigt mønster.
Foto 4. Skala til karakterisering af sklerotiebelægning af
rodfiltsvamp på læggeknolde.
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Almindelig skurv
(Streptomyces scabies)

Denne skurvform er udbredt i alle
danske jorder og den hyppigste år-
sag til angreb af skurv. Alm. skurv
angriber knoldenes overhud alle-
rede, når stolonerne (udløbere
hvorpå knoldene dannes) begyn-
der at svulme op, dvs. 5-6 uger
efter lægning. Infektionen sker
igennem nydannede lenticeller
(korkporer i overhuden), der efter-
følgende omdannes til uregelmæs-
sige korkceller, der giver knoldene
den skurvede overflade.

Angreb af alm. skurv kan ikke
helt undgås, idet skurv kan an-
gribe så snart, der er tørrende for-
hold i jorden. Modsat kan angreb
forebygges noget, hvis der fra be-
gyndende knoldsætning (udlø-
berne begynder at svulme op) og
ca. 4 uger frem sikres, at jorden al-
tid er fugtig. Alm. skurv begunsti-
ges af et højt reaktionstal i jorden,
hvorfor kalkning i sædskiftet bør
ske efter kartofler.

Der er betydelige forskelle i kar-
toffelsorternes modtagelighed
over for alm. skurv. Sava hører
til de mindre modtagelige sorter.

Forfrugten havde som forven-
tet ingen indflydelse på knold-
angreb af kartoffelskimmel og
alm. skurv, udover at der var mere
skurv efter kløvergræs. Efter kløver-
græs forekom ligeledes flest de-
forme, vækstrevnede og grønne
knolde, der skyldes angreb af rod-
filtsvamp svarende til, at der også
var flest angreb af rodfiltsvamp på
spirer og stoloner.

Andre udbyttebegrænsende
faktorer
Stenstrenglægning synes især at
have påvirket antal ukrudtsarter,
idet der skete en halvering af både
rod- og frøukrudt, og samtidig
skete der en mindre reduktion i
tæthed af samtlige ukrudtsplanter
på arealet. Det antages, at rod-
ukrudt (kvikudløbere og andre
rodstumper) ved stenstrenglæg-
ning er bragt ned i jorden samtidig
med stenstrenglægning. Effekt af
stenstrenglægning på frøukrudt
antages at være  lyspåvirkning af

frøene, som har fremprovokeret
spiringen af ukrudtsfrø, der efter-
følgende er bekæmpet ved harv-
ning og især hypning.

Ukrudtsbekæmpelsen, der
blev foretaget med 4-5 striglinger
og hypninger, var så effektiv, at
den resterende ukrudtsmængde
næppe har påvirket udbytte-
niveauet.

Gødskning
På planteavlsbrugene blev der gø-
det med kvæg- eller svinegylle og
i enkelte tilfælde med fast gød-
ning fra høns eller mink. Beregnet
ud fra normtal blev der i gns. pr ha
tilført 157 kg total-N og 90 kg am-
monium-N.

På kvægbrugene blev der gø-
det med staldgødning eller dyb-
strøelse samt kvæg- eller svine-
gylle. Beregnet udfra normtal blev
der i gns. pr. ha tilført 176 kg total-
N og 64 kg ammonium-N.

I gns. var udbytteniveauet
(brutto)  stort set ens, idet der
på planteavlsbrugene blev op-
nået 210 hkg knolde pr. ha, og
på kvægbrugene  230 hkg knolde
pr. ha.

De anvendte gødningsmæng-
der havde ingen indflydelse på
vækstperiodens længde, da væk-
sten stoppede pga. skimmelangreb
før planterne viste symptomer på
næringsstofmangel, og før naturlig
nedvisning og afmodning af kar-
toflerne. I enkelte tilfælde kunne
der konstateres udbredte symp-
tomer på kaliummangel.

Konklusion
Udbyttet i Sava fra 30 marker vari-
erede fra 103-360 hkg/ha. Sted-
variationer var væsentlig større

4Angreb af rodfiltsvamp øger andelen af små,
store og grønne knolde. Til venstre ses knolde
fra en plante angrebet af rodfiltsvamp.
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Tabel 2. Ukrudtsbekæmpelse samt antal og tæthed af mest betydende arter i august.

Strigling
Hypning (antal gange)
I alt

Med stenstrenglægning

0,8

4,5
3,7

Arter

1

10
9

Pr. m2

2,4

3,9
1,5

Uden stenstrenglægning

1,7

4,8
3,1

Pr. m2Arter

3

22
19

3,7

5,4
1,7

Rodukrudt (antal)
Frøukrudt
I alt

(antal gange)

(antal)

Alm. skurv på knoldenes overflade.
Infektion er sket tidligt i knoldsætningsfasen.

% knoldeForfrugt

Grønne

Kløvergræs
Havre
Byg/hvede
Rodfrugter

Kartoffelskimmel

0,5 a

0,9 a
0,9 a
0,3 a

Alm. skurv*

4,2 a

1,7 b
2,6 b
2,9 b

Deforme og
vækstrevnede

6,1 a

2,8 b
3,2 b
0,8 b

4,1 a

1,5 b
3,0 b
2,4 b

* % overflade. Forskellige bogstaver angiver signifikante forskelle.

Tabel 1. Knoldsygdomme efter forskellige forfrugter.

end årsvariationen. De største ud-
bytter blev opnået efter lægning af
kartofler midt i april samt på JB 4-6
jorder og på lokaliteter, hvor der
var langt mellem kartoffelmarker.
Afstand mellem kartoffelmarker
kan have betydning for, hvor stort
smittetrykket bliver af kartoffel-
skimmel.

Forfrugten havde ingen ind-
flydelse på, hvornår angreb af
kartoffelskimmel fandt sted, og
hvor stort udbyttet blev. Lægge-
tidspunkt havde stor indflydelse
på udbyttet, idet sen lægning
medførte en meget kort vækst-
sæson pga. angreb af kartoffel-
skimmel.

Hverken forfrugt eller lægge-
tidspunkt havde indflydelse på

knoldangreb af kartoffelskimmel.
På de lette jordtyper og pletvis i
markerne fandtes flest knoldan-
greb af kartoffelskimmel, hvor der
ved den afsluttende hypning blev
lagt for lidt jord over knoldene.

Større nedbørsmængder i pe-
rioden fra lægning til fremspiring
øgede angreb af rodfiltsvamp, me-
dens en hurtig fremspiring redu-
cerede angreb af rodfiltsvamp.

Læggetidspunkt efter midten
af april og frem til midten af maj
havde ingen indflydelse på an-
grebsgrad af rodfiltsvamp.

Kløvergræs (især 2. års) som
forfrugt øgede angreb af rodfilt-
svamp på spirer og stoloner samt
mængden af deforme, vækst-
revnede og grønne knolde.

Havre som forfrugt reducerede
angreb af rodfiltsvamp i forhold til
forfrugt af vårbyg, vintersæd og
rodfrugter. Hvor meget angreb af
rodfiltsvamp betød for udbyttet i
de enkelte marker kunne ikke
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skønnes på grund af, at kartoffel-
skimmel øvede stor og afgørende
indflydelse på udbyttet. Kløver-
græs som forfrugt øgede angreb
af alm. kartoffelskurv.

De anvendte gødningsmæng-
der var ikke begrænsende for ud-
byttet, idet kartoffelskimmel var
årsag til tidlig vækststandsning.

Mængden af ukrudt var ikke
begrænsende for udbyttet, idet
den mekaniske bekæmpelse ved
strigling/hypning var tilstrækkelig
effektiv. Stenstrenglægning redu-
cerede mængden af frø- og især
rodukrudt.

Sammendrag
Udbytte af spisekartofler (Sava)
på 30 økologiske landbrug over
en 4-årig periode varierede fra
103-360 hkg/ha.

Den væsentligste årsag til
den store variation var angreb af
kartoffelskimmel og tidspunkt for
lægning af kartofler. Angreb af
rodfiltsvamp varierede meget fra
år til år, og de kraftigste angreb
fandt sted, hvor nedbøren var
størst i perioden fra lægning til
fremspiring.

Efter forfrugt af kløvergræs var
angreb af rodfiltsvamp størst, og
efter forfrugt af havre var angreb
af rodfiltsvamp mindst, og mindre
end efter forfrugt af byg, vintersæd
og rodfrugter.

Angreb af alm. kartoffelskurv var
størst efter kløvergræs.

Ukrudtsbekæmpelsen var til-
fredsstillende og blev gennemført
ved kombination af 4-5 striglinger

Vejledning

• Undgå at anvende læggekartofler,
der indeholder synligt skimmel-
angrebne knolde. Det mindsker
risiko for tidlige primærangreb af
kartoffelskimmel og forlænger
vækstperioden mindst 1-2 uger.

• Optagning af kartofler bør ske
senest 2-3 uger efter nedvisning,
eller når huden kan holde til me-
kaniske påvirkninger. Tidlig ned-
visning giver flere gunstige vejr-
perioder til optagning af kartofler.
Senere optagning end 2-3 uger
efter nedvisning reducerer ikke
infektionsmulighederne for  knold-
smitte, fordi skimmelsporer kan
overleve i en fugtig jord i flere må-
neder efter nedvisning.

• Der er kun minimal risiko for at
knoldene inficeres med kartoffel-
skimmel under optagning, hvis
optagningen sker under tørre vejr-
betingelser.

• Anvend sorter med skimmelresi-
stens, hvis sorterne i øvrigt opfyl-
der forbrugernes forventninger til
spisekvalitet.

• Lægning af  kartofler i april (ved
jordtemperatur på 7-8° C) øger
ikke angreb af rodfiltsvamp, men
forlænger vækstperioden inden
angreb af kartoffelskimmel finder
sted.

• Anvend forvarmede læggekartof-
ler, da det øger fremspiringshas-
tigheden og reducerer angreb af
rodfiltsvamp.

• Anvend læggeknolde med mindst
mulig sklerotiebelægning af rod-
filtsvamp, det mindsker angreb af
rodfiltsvamp på spirer og stoloner.

• Rettidig optagning (indtil 2 uger
efter nedvisning) medfører mindre
sklerotiebelægning af rodfiltsvamp
på knoldene, hvilket har betyd-
ning, hvis knoldene skal anvendes
som læggekartofler.

• Efter forfrugt med kløvergræs
(især 2. års) kan der ske større an-
greb af rodfiltsvamp.

• Hvis angreb af alm. kartoffelskurv
ønskes minimeret, kan det være
aktuelt med vanding fra begyn-
dende knolddannelse og ca. 4
uger frem. Der skal i givet fald
vandes op til markkapacitet, og
der vandes igen, når halvdelen af
den tilgængelige vandmængde i
pløjelaget er fordampet.

og hypninger. Udbyttets størrelse
var ikke afhængig af de tilførte
gødningsmængder, antagelig
fordi angreb af kartoffelskimmel
forårsagede tidlig nedvisning.


