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Kenya – ”puhhh…..der er varmt”!



Grønland – ”brrr….der er koldt”!
Er det kartoflen der tilpasser sig klimaet?
Eller er det os der tilpasser kartoffeldyrkningen?



Dyrkning

Lager

Jord

Kondition af læggeknold er klimaafhængig

Fugt

Temperatur
Fugt

Næringsstoffer
Temperatur

Skadedyr

Beskadigelser
Luftskifte

Stød

Sygdomme



Dyrkning

Lager

Jord

Kondition af læggeknold er klimaafhængig



Resultat ses tydeligt i marken

• Top: Kuras (kunne også være ex. 
Solist)

• Bund: Sapo Mira (kunne også 
være ex. Stratos, Kardal)

• Fysiologisk alder har afgørende 
betydning.

• Kender du din biologiske alder?



”Smartwatch” måler fysiologisk alder



Hvad er det der sker i knolden (ung)

• Proces styret af plantehormoner

• ABA produceres i stængel og transporteres ind i 
knolden i navleenden og styrer spirehvilen

• Fysiologisk ung => apikal dominans

• IAA er en auxin som produceres af den 
første(apikale) spire. Undertrykker spiring af 
understillede ”øjne”

• Konc. af auxin aftager fra spireenden -> 
navleenden

• GA (Giberlin syre) fremmer spirestrækning og 
ophæver spirehvile

• Fra rodceller ved spireøje produceres cytokinin
(CK) som stimulere celledeling og modvirker 
effekten af auxin (IAA)

• Resultat er 1-2 spirer/stængel pr. plante



Hvad er det der sker i knolden (ældre)

• Fysiologisk ældre => multi-spirende

• Den apikale dominans er væk 
(varme, beskadigelse/overskæring, 
fjernelse af apikal spire)

• Konc. af auxin falder i hele  knolden 
-> tillader andre ”øjne” at spire

• Resultat er mange spirer = 
stængler pr plante

• Hormon-balancen påvirkes også af 
indhold i luft (ex. ethylen) og jord 
(ex. vækststimuleringsmidler)



Hvad kommer med knolden?



Besøg på spisekartoffelpakkeri

Fokus på skindfinish



Besøg produktion af mini-knolde

Fokus på Erwinia



Besøg på læggekartoffelcentral

Fokus på kvalitet



YES – men vi har et problem

• C19H21CIN2O • Og det er ikke prothioconazol
(som vi kender fra Proline) alene, 
som ikke er godkendt i kartofler i 
DK.

• (Og tænker ej heller på Prestige 
som allerede er væk!)



Baggrundsviden



I vækstsæsonen



Før og efter vækst i marken

?



Fund i danske kartofler 2008-2018

MRL =Maximum Residue Level = Maksimal grænseværdi 
for restkoncentration



Overrasket??? WYSIWYG

• What You See Is What You Get!

• WYGIWYS

• Tina Turner: ”What you get is 
what you see”

• Risiko for at den røde farve 
smitter af!



Adgang til analyser og opfølgende interviews



Kan du spotte problemet?



MEN med til historien hører……

Generelt/ændringer

• Analysemetoder forbedres 
konstant

• => lavere detektionsgrænser 
(LoQ = laveste 
kvantifikationsgrænse)

• For skimmelmidler:
• Større udfordring, nye racer, 

• Større andel systemiske midler

Helt galt!

• For bejdsemiddel (ex. 
pencycuron):
• 2008-2014: MRL = 1 mg/kg

• 2015-2019: MRL = 0,1 mg/kg

• 2020 ???   : MRL = 0,01 mg/kg



Og så er vi fremme ved udfordringen!

Danmark Hele EU



Og vi mangler d.d. en afgørelse

• Udskydelse tilbage fra december 
2018 -> februar 2020 ->?

• Bayer vurderer det realistisk (= 
høj sandsynlighed) af MRL 
nedsættes med faktor 10.

• Stoppet markedsføring/salg er 
ikke lig med tilbagetrækning.

• Stoppet produktionen, kun lager.

• Ingen tidligere præcedens!

• Udløb godkendelse: Øjeblikkelig, 
1. april eller XX?

• Slutdato for hvornår kartofler 
produceret efter gammel MRL 
skal være solgt i første led?

• (Straks), + 6 måneder (ex. 1. 
oktober) eller XX?



Anbefaling vedr. brug af Monceren

Aktuelt her&nu (3.februar 2020)

• Så længe dato er ukendt anbefales 
ikke bejdsning af kartofler til 
konsum og dyrefoder med 
Monceren-produkter (hverken 
pulver eller flydende) i 2020

• Bør kun bruges i læggekartofler 
(certificeret + egen opformering)

• Mel-kartofler: pt.ingen fund eller 
restriktioner

”For sent”

• Undlade at bejdse med 
pulverbejdsemidler indholdende
pencycuron i spirekasser, 
kartoffelkasser, direkte i læggeren 
eller vogn



Ud med/hvem tør?



Uændret anbefaling

• Fludioxonil (100 g/l)

• Kun flydende 

• Ingen behandlingsfrist

• Kan give problemer ved blanding 
med Flex NP



Kun bejdsning af knolde tilladt i DK

• ”In furrow” = behandling i 
furen/jorden ikke tilladt i DK

• Quadris = azoystrobin = Amistar



Fordeling af fludioxonil på rødder

• Fra behandlet overflade på 
knolde transporteres det aktive 
stof via rødder til omkring 
liggende jord (rhizophere) 

• Spredningen kræver en 
passende jordfugt

• En del af aktivstof forbliver på og 
i skindet på læggeknolden



30

Treated Tuber Sections 12 Weeks After Treating

Maxim Treated Potato

Potato from Quadris Treated Soil



31

Tuber Phosphorimages 12 Weeks After Treatment

Maxim Treated Potato

Potato from Quadris Treated Soil



Ind med…..?

• Tolclofos-methyl (500 g/l)

• Både flydende og pulver (

• Behandlingsfrist = 80 dage!

• OG…………..



Rizolex lugter!

• ”Karakteristisk lugt” som giver afsmag

• Lugten kommer fra selve det aktive stof i 
produktet

• Næsten lugtfri lige efter fremstilling –
men så sker der noget 

• Ikke at forveksle med Rixona

• Og ej heller Rexona



Der er IKKE altid plads til en der bruger..

• 1: Kontrol/ubejdset

• 2+3+8: Rizolex 50 FW (30/60 ml/hkg)

• 4+5+9: Monceren FS250 (60/120 ml/hkg)

• (6+7+10: Roval Flo (iprodion))

• Konklusion: På grund af risiko for 
afsmag efter lugt kan Rizolex på 
ingen måde anbefales til 
konsumkartofler, dvs. tidlige som 
sene spisekartofler, chips, 
Flendsted m.fl.



BR –BAY-EXIT

• Godkendt i UK

• Penflufen (20 g/kg)

• 1 kg pr ton læggekartofler (max 
100 g/ha aktivstof hver 3. år)

• I DK : BAY F77 (flydende) men 
kom aldrig i afprøvning til 
godkendelse



”Naboens græs er grønnere”

• Godkendt i UK

• Flutolanil (460 g/l) 

• Og Tyskland som Moncut (indtil 
30.juni 2021)



Det vi har af alternativer/supplerende*

• Crop-Set
• Naturbaseret biostimuleringsmiddel
• Hurtigere rodudvikling
• Bedre knolddannelse
• Mindre følsom for sygdomme

• Stub-Set
• Jordforbedringsmiddel
• Hurtigere rodudvikling
• Balance mellem jordens 

mikroorganismer
• Hurtigere omsætning af planterester i 

jorden

• Proradix WG eller Plus
• Bakteriebaseret 

jordforbedringsmiddel
• Bakterier vokser ud på rødder og 

udløbere
• Styrker plantens modstandskraft
• Gavner skindkvalitet, knoldantal og 

udbytte

• Serenade
• Biologisk bakterieprodukt
• Styrker plantens udbyttepotentiale
• Gavner skindkvalitet
• Bekæmper knoldbægersvamp• Nye spændende produkter kommer til og skal afprøves

• Ex. Acadian, Vesta…..



Stub-Set før lægning

• JB 1 (Midtjylland)

• Anstrengt 
sædskifte

• 2 l/ha forud for 
kartoffellægning



Proradix i stivelseskartofler

• JB 1 (Midtjylland)

• Anstrengt 
sædskifte



Crop-Set (gennemsnit 3 forsøg, Sjælland: 2 x 0,4 l/ha krogsætning + knoldudjævning)
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Kartoffelforsøg er ikke altid lige til…..

• Ex. lav angreb af 
rodfiltsvamp

• Negativ effekt af 
bejdsemidler

• Monceren pulver = mere 
aktivstof på selve knolden

• Fosfor styrker rødder og 
knoldsætning og kan 
indirekte modvirke andre 
problemer

• Mange faktorer

• Variation i mark = 
varierende kontrol



BJ-Agro bejdse-strategi 2020
Presset sædskifte (0-2 år fri) ”Godt” sædskifte (3-6 år fri) ”Jomfru” sædskifte (>6 år fri)

Stivelse Flydende 0,5 Maxim

+0,3 Crop-Set+1,0 Stub-Set

0,5 Maxim/1,0 Monceren  

+0,3 Crop-Set+0,75 Stub-Set

1,0 Monceren/0,5 Maxim 

+ 0,3 Crop-Set

Pulver Sprøjt forud med 1,0 Stub-Set

2,5 Rizolex 10D + 4 kg Proradix 5,0 kg Monceren 2,5 kg Rizolex

Pulver/Chips/

Pommes-frites

Flydende 0,5 Maxim

+0,3 Crop-Set+1,0 Stub-Set

0,5 Maxim  

+0,3 Crop-Set+1,0 Stub-Set

0,5 Maxim

+ 0,4 Crop-Set

Pulver Sprøjt forud med 1,0 Stub-Set

5,0 kg Proradix 5,0 kg Proradix 5,0 kg Proradix

Lægge-

/spisekartofler

Flydende 0,625 Maxim

+0,4 Crop-Set +1,0 Stub-Set

0,625 Maxim

+0,4 Crop-Set +60 g Proradix

0,625 Maxim

+0,4 Crop-Set +60 g Proradix

Pulver Sprøjt forud med 1,0 Stub-Set

5,0 kg Proradix

Sprøjt forud med 1,0 Stub-Set

5,0 kg Proradix 5,0 kg Proradix



• Proradix og Stub-set må ikke blandes!

• Proradix må ikke blandes op i tanken med gødning (NP5-8)

• Proradix (flydende) dør efter ca. 24timer i opblandet tilstand.

• Proradix er god til sclerotier og sølvskurv.

• Proradix og Stub-set må bruges til øko kartofler

• Husk altid at tilsætte 0,1 Boradditiv/100 l vand, når Stub/Crop-set er i 
blandingen

Og husk



Hvis/når både diquat og pencycuron er væk?

Diquat (Reglone)

• Uden Reglone kan nedvisning 
ikke altid forventes på samme 
hurtige effektive måde.

• Længere periode fra 
begyndende afmodning og/eller 
vækststandsning, dets større 
risiko for angreb af rhizoctonia
og dannelse af sklerotier på 
knolde i marken inden optagning

Pencycuron (Monceren)

• Dets vigtigere med sikker 
alternativ som beskyttelse

• Dets vigtigere er 
udgangsmaterialet = jorden + 
kartofler har højeste 
sundhedsstatus



”Lagt i kakkelovnen til problemer?”

• Direkte lægning i stub

• Nok ikke noget at satse på 
når/hvis glyphosat også 
forsvinder.



Behovsbestemt bejdsning

Gør-det-selv

• Altid vaske en prøve af dine 
læggekartofler (ex 100 knolde)

• Vurder og kasser!

• Bekæmpelse >< forsikring

• Og dem der dur:
• Planlæg hvilke marker

• Hvilke tidspunkt

• Hvilken behandling/bejdsning



Læggekartofler skal klare både varme og kulde



Er det …..

• Et beskyttelsesrum?

• En festival-hytte?

• Er det en baking-potato-sauna?

• Kartoffel-observatorium?

• NEJ, det er et Idaho giant spud
Airbnb!

• Det er OK at sove i en kartoffel –
og sove med sine 
læggekartofler!



Go´vækst-sæson-start

”Look at that moon. Potato weather for sure”

- Thornton Wilder, Our Town (1938)

Dine 

læggekartofler 

opfører sig  

anderledes end 

sidste år!

Udsigt til mere end 
klima-udfordringer:  
Monceren
forsvinder?
Pt. = 2 x Advarsel!! 

Flere muligheder 
med flydende 
bejdseudstyr og 
alternative 
produkter


