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Kan man dyrke kartofler på Mars?

• JA, men hvorfor kan der ikke gro 
kartofler i min mark? 

• De fleste har fokus på hvad de 
får af nyt materiale, til at lægge i 
jorden………men glemmer nogle 
gange hvad det er, de allerede 
har i jorden!

• Forklaring på de store udbytte-
og kvalitetssvingninger ligger 
ofte under fødderne!



Problemerne skal spottes i marken.

• a) Sygdomstegn

• b) 
Skadedyrsangreb

• c) Dårlig 
udvikling/vækst

• d) Generel stress

Eksempel fra Canada (2020) i 15 ha 
kartoffelmark overfløjet af drone



Nematoder

Cystenematoder

• Globodera rostochensis og G. 
pallida

• Landbrugsstyrelsen har ”styr på” 
dem – har du? (muligt at 
foretage frivillig analyse af jord)

• Resistente/tolerante sorter 
under konstant pres

• Ikke alle gode egenskaber følges 
ad.

Fritlevende

• Tricodorus

• Pratylenchus penetrans

• Andre/nye?

• Umulige at have styr på

• Mange værter (afgrøder, 
ukrudtsarter, mellem-
/efteragrøder)



Kartoffelbrok (Synchytrium endobioticum)

• Allerede gået lidt i 
”glemmebogen”?

• Men ikke ensbetydende med at 
sygdommen er udryddet!

• Fuld fokus i stivelsessorter, men 
overset i spise/chips. 

• Igen er sædskifte og sortsvekslen 
vigtige værktøjer.



PED (Potato Early Dying)

”Visnesyge”

• Bredt dækkende begreb!

• Resulterer i tidlig og hurtig 
afmodning.

• Kraftig synergireaktion med 
rodsårsnematoder (ex. 
Pratylenchus penetrans) og/eller 
Black Dot (Colletotrichum
coccodes)

Verticillium dahliae (og V. albo-atrum)

• Primære årsag er kranskimmel

• Kan overvintre og spredes med 
kartoffelknolde og rester af 
plantemateriale

• Hvilelegemer af den jordbårne 
svamp kan overleve som mikro 
sklerotier i adskillige år (7-10 år) 



Grøn-gødning eller grøn-MØG?!

• Efter-/mellem afgrøder er mere 
komplekst end blot at opfylde 
MFO/målrettede-krav.

• Blandinger af arter/sorter
• Olieræddiker, honningurt m.fl.
• Kvælstoffix? (kløver, vikke, ærter 

m.fl.)

• Passe ind i dyrkningssystem og 
dato-rammer (og klima, jordtype..)

• Mulighed >< begrænsning for 
jordbehandling

• Værdi som forfrugt eller ”dæk-
afgrøde”



Sortsvalg = tjek sortsforsøg og –data. 



Afhjælpe problem på markniveau

Management
• Timing af jordbehandling (harvning 

efterår, pløjning efterår/vinter/forår) ift. 
fritlevende nematoder

• Moderat kamvolume.

• Sortens tidlighed (ex. ikke for sen udviklet 
sort i areal med Verticillium)

• Kraftig udvikling (få stængler = hurtigere 
op) 

• Evt. ekstra nitrat-N fra start i 
jorden/priming for at kompensere for 
dårlig rodudvikling

Sortsanbefaling
• Hvis Pallida: Avarna, Sarion og Signum

(Seresta, Stratos og Ydun har også god 
resistens, men lider meget ved kraftig 
angreb). Juventa en mulighed som 
spisekartoffel.

• Hvis PED: Saprodi ser ud til at klare sig 
fornuftigt. Følsomhed af spisesorter 
meget varierende.



Lad jorden blive i 

marken = generel 

høj 

dyrkningshygiejne 

(obs affald, 

maskiner, kasser 

m.m.) 

Sædskifte, sædskifte og 
sædskifte. Så mange 
kartoffelfrie år som 
muligt. 
Jo flere jo bedre og de 
skal være 100% 
kartoffelfrie (dvs. uden 
spildkartofler). 

Hvis tvivl så få taget 
prøver/analyseret 
jord. Hvert problem 
kræver sin egen 
strategi i forhold til 
jordens DNA.


