
Behandlingsstrategier og indkøbsliste 

Bejdsestrategi 

Udstyr til bejdsning Løsninger Bemærkninger 
Pulverbejdseanlæg 2,5 kg Rizolex 10D Vær opmærksom på at det kan danne bro i beholderen 

på læggeren 
Ingen anlæg til rådighed på 
læggeren 

2,5 kg Rizolex 10D Opbland Rizolex 10D med 2,5 kg foderkridt således at 
der bliver en større mængde til at fordele over 
læggekartoflerne 

Hardianlæg på læggeren 0,75 l Rizolex 50FW Opblandes i 60-80 l vand/ha. Anlægget bør tømmes 
inden arbejdsdagen afsluttes da det kan bundfælde 

Tabel 1: Billigste middel anvendt. 
Flydende Rizolex 50FW har tendens til bundfældning, og kræver konstant omrøring. Maxim er et alternativ, som effektmæssigt er på samme niveau på 
rodfiltsvamp. Har også effekt på sølvskurv.  
I skrivende stund er der fortsat usikkerhed omkring Monceren. Salg er stoppet, og det forlyder den nye fremtidige grænseværdi på MRL 0,01 træder i kraft pr. 1. 
juni eller 1. juli. Bayer anbefaler kun at bruge Monceren til læggekartofler, men det skal understreges at det er lovligt både at anvende og opbevarer Monceren. 
Der findes også biologiske løsninger i form af bl.a. Serenade, hvor læggekartoflerne bejdses med 5 l/ha. 

Skadedyrsstrategi 
Skadedyr Løsninger Bemærkninger 
Tæger 0,30 kg Karate 2,5 WG Ved konstateret angreb. Typisk er en randbehandling 

nok 
Cikader 0,15 kg Mospilan SG 

0,25 kg Mospilan SG 
1. sprøjtning udføres i ugen op til Sankt Hans 
2. sprøjtning udføres i sidste uge af juli 

Tabel 2: Ingen ændring i strategien til 2020. 
Mospilan har også effekt på bladlus, som kan give risiko for virusoverførsel i læggekartofler. Teppeki kan også anvendes til behandling mod bladlus med 0,16 
kg/behandling i læggekartofler. 
  



Behandlingsstrategier og indkøbsliste 

Ukrudtsstrategi 
Problem Alm. ukrudt Sort natskygge Alm. ukrudt 
Strategi Ukrudt I 

Ingen Titus 
Ukrudt II 
Med Titus** 

Ukrudt III 
Ingen Titus 

Ukrudt IV 
Med Titus** 

Læggekartofler 
Med Titus 

Inden 
fremspiring 

800 g Glyphosat* + 
0,25 l Command 

800 g Glyphosat* + 
0,25 l Command + 
1,2 l Proman 

800 g Glyphosat* + 
0,25 l Command 

800 g Glyphosat* + 
0,25 l Command + 
2,0 l Proman 

1 l Fenix + 
0,25 l Command 

Frem til beg. 
fremspiring 

1,5 l Proman 
 

2,0 l Proman 
 

2,0 l Proman 

10 dage 
senere 

 
15 g Titus** + 
0,25 l Spredeklæbe 

 
15 g Titus** + 
0,25 l Spredeklæbe 

15 g Titus** + 
0,25 l Spredeklæbe 

Tabel 3  
I stedet for Proman kan Fenix og Novitron anvendes. Husk Novitron kun må anvendes inden fremspiring. 
*Husk altid at tilsætte 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha spredeklæbemiddel (pr. 100 l vand) til glyphosat, da det øger effekten af glyphosat, specielt til de gamle 
formuleringer. Anvend lave vandmængder 100-130 l/ha. Ved tørt vejr omkring ukrudtsbekæmpelsen, hvor problemukrudtsarter som pileurt har kraftigt vokslag, 
kan der også være behov for at hæve doseringen af glyphosat.  
** Titus er fortsat under sagsbehandling, og derfor er det uvist om der gives en dispensation til anvendelse af Titus i 2020. Der er ansøgt om dispensation til 30 
gram Titus/ha. Den gammelkendte strategi med glyphosat (ikke i læggekartofler) før fremspiring efterfulgt med 2 x 15 gram Titus efter fremspiring kan således 
udføres ved dispensation. 
Læggekartofler: Reglone er nu forbudt til anvendelse som svidningsmiddel, og der er ikke andre svidningsmidler tilgængelig. Glyphosat må ikke anvendes i 
læggekartofler. I læggekartoffelproduktionen vil afhængigheden af effekten fra jordmidlerne samt deres bladsvidningseffekt være stor. Den første behandling med 
jordmidler skal udbringes rettidigt, inden især græsukrudt fremspirer. Ellers bliver effekten for dårlig. På sandet jord, hvor der er risiko for at løs kam, som kan 
”rulle”, er anbefalingen at satse på en 2-delt strategi. Ved mere fast kam, kan der behandles på en gang, men vores anbefaling er fortsat en 2-delt strategi. 
Kvik: Behandles med 0,7 l Agil (større bestande 1,2 l Agil). 
Græsukrudt: Hvis Titus ikke kommer på dispensation, kan det give større behov for ekstra behandling mod græsukrudt. Her kan anvendes 1-2 l Focus Ultra + 0,5 l 
Dash. 
MCPA er godkendt med en dosering på 0,1 l/ha (0,03-0,1 l/ha afhængig af vejr, sort og ukrudtsstørrelse) til mindre anvendelse i kartofler, specielt til bekæmpelse af 
melder. Bør ikke anvendes i kartofler under officiel kontrol.  
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Svampestrategi (fabrikskartofler) 
 

1/1 til ¾ dosis Pressede sædskifter 
2 til 5 kartoffelfrie år 

Sunde sædskifter 
Over 5 kartoffelfrie år  

Basismidler Afmodning/ optagning 
før 1. oktober 

Afmodning/ optagning 
efter 1. oktober 

Afmodning/ optagning 
før 1. oktober 

Afmodning/ optagning 
efter 1. oktober 

Tidspunkt Skimmel Bladplet I Bladplet II Bladplet III Bladplet IV 
Start v. varsling Revus         
Medio juni Revus          

Ranman Top          
Revus         

Primo juli Ranman Top          
Revus 0,40 l Narita 0,40 l Narita      
Ranman Top          
Revus 0,40 l Propulse 0,40 l Propulse 0,40 l Propulse 0,40 l Propulse 

Primo august Ranman Top          
Banjo forte 0,40 l Narita 0,40 l Narita 0,40 l Narita 0,40 l Narita  
Revus          
Banjo forte 0,40 l Propulse 0,40 l Propulse 0,40 l Propulse 0,40 l Propulse 

Primo september Ranman Top         
 

Ranman Top   0,40 l Narita 
 

0,40 l Narita 
Tabel 4  
Skimmel: Standardmidlerne er fortsat Revus og Ranman Top, suppleret med Banjo forte ved flere end 6+6 behandlinger. Det er en fordel at inddrage andre 
aktivstoffer i skimmelstrategien som bl.a. Banjo forte. De seneste år har der været gode erfaringer med at bruge Option/Cymbal i forbindelse med højrisikoperiode 
med skimmel (i går, i dag, de næste 3 dage). Hav altid Option/Cymbal på lager (se tabel nedenfor om forskel på etikette)! Proxanil anvendes ved forekomst af 

Opstart ved fuld blomstring eller varsling 
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skimmel, eller som forebyggende behandling i modtagelige sorter som Eurogrande eller Kuras.  
Zorvec Enicade er et nyt stærkt skimmelmiddel, som forventes godkendt i 2020. Den har en rigtig god forebyggende effekt ved den fuldsystemiske virkning på op til 
10 dage. Er regnfast efter 20 min., og forventes godkendt til 2 sprøjtningen. Kan anvendes som enkeltsprøjtning eller i bloksprøjtningen. 

Middel Dosering Dage ml. behandling Maksimalt antal behandlinger Behandlingsfrist Afstandskrav vandmiljø Aktivstof 
Option 0,20 kg/ha Min. 5 dage 8 pr. sæson 1 dag før høst Ingen afstandskrav 600 g/kg cymoxanil 
Cymbal 45 0,25 kg/ha Min. 7 dage 6 pr. sæson 7 dage før høst 2 meter 450 g/kg cymoxanil 

Brug skimmelmidler med effekt på knoldskimmel (Ranman Top, Banjo forte, Shirlan Ultra) i de sidste skimmelbehandlinger, specielt i lagerkartofler. 

Bladplet: Propulse er netop godkendt til behandling af bladplet i kartofler. Propulse er et stærkt og langtidsvirkende middel, som skal indgå i bladpletstrategien i 
2020. For at modvirke resistensudvikling på Strobilurin og SDHI-midlerne, anbefales det at anvende SDHI-midlerne (Signum og Propulse) maksimalt 2 gange pr. 
dyrkningssæson. De resterende behandlinger anvendes Narita eller Revus Top. Vær opmærksom på at Revus Top kun må anvendes 2 gange og Narita kun 3 gange 
pr. dyrkningssæson.  
Indsamling af bladpletisolater har vist, at nedsat følsomhed for Amistar er udbredt, hvorfor det ikke anbefales at anvende Amistar-holdige produkter i 
bladpletstrategien. Desværre ser vi også stigende problemer med boscalidresistens mod bladplet i bl.a. Holland, Belgien, Tyskland og Sverige. Men også i Danmark 
har vi et stigende problem. BASF har indsamlet isolater sidst på sæsonen i problemmarker, hvor der har været et stigende fund af resistente isolater, og 
undersøgelser i 2019 viser nu op til 50 % af de indsamlede isolater er resistente for Boscalid. Derfor anbefales det generelt ikke at anvende Signum i 
bladpletstrategien, dog maksimalt 1 gang om nødvendigt. 
Opstart bladplet: Der har været skrevet og talt meget om korrekt opstart af bladpletbehandlingerne. Hvad ved vi? Opstart skal ske inden de første synlige 
symptomer. Udenlandske bladpletmodeller understøtter det. I Danmark er afprøvning af klimamodeller til forudsigelse af bladpletmodtagelighed i fuld gang, og vil 
kunne hjælpe med en bedre varsling i fremtiden. Vi ved, at kartoffelplantens naturlige resistens aftager med alderen, og oftest begynder at aftage ved blomstring. 
Hvornår er de første bladpletsymptomer set i forsøgene? Nedenstående tabel viser de første registreringer af bladplet i forsøgene ved ugentlige bedømmelser. 
Den gns. dato for fund af bladplet (*ikke medtaget) er den 20. juli ved Arnborg, Sunds, Billund (presset sædskifte) og den 5. august ved Dronninglund. 

År Forsøg Arnborg Dronninglund Billund Sunds Jyndevad Sorter 
2019 04008 / 04009 10. juli 24. juli    Avarna 
2018 04008 

04009 
26. juli  

13. august 
7. august   Kuras  

Signum 
2017 04005 / 04008 19. juli  31. juli   Kuras 
2016 04005 / 04008   19. juli 19. juli / 13. juli  Kuras 
2015 04008  5. august  27. juli  Kardal 
2014 04008   16. juli 16. juli  Kardal 
2013 04008  2. august*  16. juli  Kuras 
2012 04008    22. august  Kuras 
2010 04007 / 04008    4. august* 12. juli Kuras 
2009 04008    28. juli 23. juli* Kuras 

* Ikke ugentlige bedømmelser 
Husk, begræns antal behandlinger til det nødvendige, og skift mellem middeltyper!  
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Svampestrategi ved læggekartofler 
 

1/1 til ¾ dosis Lus 

 
Basismidler Virusfølsomme 

sorter* 

Tidspunkt Skimmel Skadedyr 
Start v. varsling Revus  
Medio juni Ranman Top   

Revus 0,15 kg Mospilan 
Primo juli Ranman Top   

Revus   
Ranman Top 0,16 kg Teppeki**  
Ranman Top  

Primo august Ranman Top  
Tabel 5 
Bladplet: Oftest ses de første angreb af bladplet i slutningen af juli måned, hvorfor det vurderes at have mindre betydning for læggekartoflernes vækst, hvis de er 
lagt rettidigt.  Derfor er det sjældent nødvendigt at sprøjte mod bladplet. Bladplet har ingen negativ effekt på knoldene. Er der tidlig angreb af kartoffelbladplet et 
år, kan det være nødvendigt at foretage en behandling med fx 0,40 l/ha Propulse. Sædskiftet har stor betydning for bladplet, jo tættere sædskifte med kartofler, jo 
større sandsynlighed er der for angreb af kartoffelbladplet. 

**Mospilan og Teppeki må anvendes hver 2 gange pr. dyrkningssæson. I forhold til vurdering af interval ved brug af Teppeki mod lus, må der tages afsæt i fund og 
registreringer af lus. Hvis der er høje lusetal en uge før nedvisning, skal man ikke undervurdere effekten af den ekstra sprøjtning med Teppeki. I værste fald kan det 
blive nødvendigt at nedvisne kartoflerne tidligere, end ellers planlagt.  

*Der er erfaringer med anvendelse af mineralolie til forebyggelse mod virus Y. Her anvendes mineralolie svarende til 3 % af den samlede vandmængde (F.eks. 6 l/ha 
mineralolie ved 200 liter vand/ha). 
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Indkøbsliste 
Bejdsning Indkøb Bemærkninger 
 Rizolex 10D 2,5 kg/ha  Alternativt flydende Rizolex eller Maxim. 
Ukrudt 
 Glyphosat 800 g/ha  Husk altid at tilsætte 2 l/ha ammoniumsulfat og 0,2 l/ha 

spredeklæbemiddel (pr. 100 l vand) til glyphosat. 
Fenix og Novitron kan anvendes i stedet for Proman 

 Command CS 0,25 l/ha  
 Proman 1,5 l/ha  
Skimmel 
 Revus 3,0 l/ha  Det kan blive nødvendigt med en behandling med Proxanil, hvis 

der konstateres skimmel i marken. Det anbefales derfor at have 
2,5 l/ha Proxanil på lager til behandling af halvdelen af arealet. 
Påsat 3 behandlinger med Option (alternativt Cymbal 45) 

 Ranman Top 2,4 l/ha  
 Banjo forte 1,8 l/ha  
 Option 0,6 kg/ha  
Bladplet 
 Narita 0,8 l/ha  Påsat 2 behandlinger med Narita. Se plan om der skal indkøbes 1, 

2 eller 3 behandlinger Narita.  Propulse 0,8 l/ha  
Skadedyr 
 Mospilan SG 0,4 kg/ha   

Randbehandling mod tæger oftest tilstrækkelig  Karate 2,5 WG 0,3 kg/ha  
Mikronæringsstoffer 
 Mangansulfat 4 kg/ha  Påsat 2 behandlinger med mangan. 

Ved reduceret magnesiumtilførsel anvend EPSO Top/Microtop.  EPSO Top/Microtop 25 kg/ha  
Additiver 
 Sprede-klæbemiddel 0,2 l/ha  Additiver til ukrudtssprøjtningen 
 Ammoniumsulfat-

opløsning 
2 kg/ha  

 


