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Resumé 

I projektet er betydningen af svampeangreb og mangel på mikronæringsstoffer for udvikling 

af bladpletter i kartofler undersøgt. Udviklingen af bladpletter er fulgt på fem forsøgslokalite-

ter og forekomst af kartoffelbladplet forårsaget af Alternaria solani og A. alternata analyse-

res på artsniveau for resistens overfor Amistar (azoxystrobin). Desuden er der udført mark-

forsøg, som belyser, om mangel på mikronæringsstoffer kan give bladpletlignende symp-

tomer, og om bladplet kan forebygges med Signum (pyraclostrobin + boscalid). Fire rutine-

behandlinger med 0,25 kg Signum WG har givet henholdsvis 14 og 9 procent merudbytte i 

forsøgene ved Flakkebjerg og Sunds. Som gennemsnit af tre forsøg er der et nettomerud-

bytte på 5.524 kr. pr. ha ved en effektiv bekæmpelse af kartoffelbladplet. Der er set på an-

grebsmønstret og udviklingen i kartoffelplanterne med henblik på at fastlægge en mere 

præcis skadetærskel, som kan anvendes til fastlæggelse af det mest optimale sprøjtetids-

punkt og antal behandlinger. Resultaterne af årets forsøg giver ikke baggrund for at anven-

de hverken skadetærskler eller mikronæringsstoffer som bor og magnesium i bekæmpel-

sen af Alternaria. 

 

Projekts faglige forløb. 

Projektet er forløbet planmæssigt. Kun test af isolater for resistens er forsinket og vil blive 

udført februar-marts 2014, så resultater og konklusioner foreligger før sæsonstart. 

 

1. Forekomst af bladpletsvampe i danske kartoffelmarker (KAF andel) 

I henhold til forsøgsplanen blev der indsamlet blade i august-september i forsøg, hvor der 

har været sprøjtet med Amistar mod bladplet (forsøgslokaliteterne Dronninglund, Sunds, 

Jyndevad og Flakkebjerg). Prøverne er sendt til Aarhus Universitet, Flakkebjerg med hen-

blik på undersøgelse for art (A. solani eller A. alternata) samt for evt. forekomst af resi-

stens.  

På grund af den tørre sommer 2013 udviklede angreb af Alternaria sig først fra midten af 

august og ind i september, hvor der både i Flakkebjerg og Sunds kom kraftige angreb, 

mens angreb i forsøget ved Dronninglund kun fik begrænset omfang. Forsøget i Flakke-

bjerg blev smittet kunstigt ved udlægning af smittet plantemateriale d. 28. juni, men udvik-
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ling i angreb kom på grund af vejrforholdene først rigtig i gang i slutningen af august (figur 

1). 

 

 

Figur 1. Udvikling i angreb af Alternaria 2013 i ubehandlede forsøgsparceller af sorten 

Kuras i Flakkebjerg, Sunds og Dronninglund. 

 

2. Forekomst af resistens mod Amistar (azoxystrobin)  

Der er isoleret ca. 200 isolater fra de indsamlede prøver, som er frysetørret, og DNA er ved 

at blive ekstraheret med henblik på test for resistens. Dette vil blive udført februar-marts 

2014, så resultaterne er klar før sæsonstart 2014.  

 

3. Bekæmpelsesstrategier mod kartoffelbladplet 

Formålet med nærværende forsøg har været at undersøge muligheden for anvendelse af 

skadetærskler for bekæmpelse af Alternaria samt undersøge betydningen af mikronæ-

ringsstoffer for angreb af Alternaria. Forsøgsplan og resultater fra begge forsøg fremgår af 

tabel 1. 

 

Tabel 1. Betydning af skadetærskler og mikronæringsstoffer for angreb af kartoffelbladplet. 
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Flakkebjerg Sunds Dronninglund

Try,

4. sept.

Sunds,

27. aug.

Flakke-

bjerg,

17. sept.

hkg 

knolde 

pr. ha

hkg 

stivelse 

pr. ha

netto,

kr. pr. ha
1)

1. Ubehandlet 2 2 86 21,4 630 135 40.500

2. 50 pct. af planterne med angreb 0,25 kg Signum WG 0,5 3 60 21,8 4 3 781

3. 50 pct. af planterne med angreb

100 pct. af planterne, midt

0,25 kg Signum WG 

0,25 kg Signum WG 0,4 2 15 22,2 32 12 3.212

4. 50 pct. af planterne med angreb

100 pct. af planterne, midt

1 pct. af planterne, top

0,25 kg Signum WG 

0,25 kg Signum WG

0,25 kg Signum WG 0,5 1 11 22,1 38 12 3.273

5. 1. beh. ved første symptomer

14 dage efter 1. beh.

28 dage efter 1. beh.

42 dage efter 1. beh.

0,25 kg Signum WG

0,25 kg Signum WG

0,25 kg Signum WG

0,25 kg Signum WG 0,3 0,5 2 22,1 72 20 5.524

6. 1 beh., planterne ca. 15 cm

2. beh. 14 dage efter 1. beh.

3. beh. 14 dage efter 2. beh.

1,2 kg Solubor DF 17

+ 20 kg EPSO Top

1,2 kg Solubor DF 17

+ 20 kg EPSO Top

1,2 kg Solubor DF 17

+ 20 kg EPSO Top 0,9 2 80 21,3 12 2 148

7. Før lægning 100 kg Kieserit

+ 7,2 kg Solubor DF 17 1 2 81 21,4 11 2 180

LSD 44 10

1) 
Nettoudbyttet er udregnet ved at fratrække behandlingsomkostninger i henhold til nye pesticidafgifter fra 2013.

2013. 3 forsøg

Kartoffelbladplet, 

pct. dækning af blade
Udb. og merudb.

BehandlingStivelseskartofler
Stivelse,

pct.
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Fire rutinebehandlinger med 0,25 kg Signum WG har givet et merudbytte på henholdsvis 

14 og 9 procent i forsøgene ved Flakkebjerg og Sunds. Forskellen mellem de to lokaliteter 

kan meget vel skyldes, at angrebet har været væsentligt større ved Flakkebjerg på grund af 

den udbragte kunstige smitte af A. solani. Merudbyttet kunne have været større, hvis første 

behandling ved Flakkebjerg havde ligget en uge før fremkomst af de første symptomer. 

Som gennemsnit af tre forsøg er der et nettomerudbytte på 5.524 kr. pr. ha ved en effektiv 

bekæmpelse af kartoffelbladplet. Nettomerudbyttet vil i praksis formentlig være lidt lavere, 

idet knoldudbyttet i forsøget ligger på 630 hkg pr. ha, som er over det gennemsnitlige ud-

bytteniveau i praksis på omkring 500 hkg pr. ha. Resultaterne af årets forsøg giver ikke 

baggrund for at anvende hverken skadetærskler eller mikronæringsstoffer som bor og 

magnesium i bekæmpelsen af Alternaria. 

 

Offentliggørelse vedrørende projektet 

Resultaterne er offentliggjort i Oversigt over Landsforsøg 2013 side 331 samt på workshop 

for kartofler i december 2013 med 60 deltagere.  

Se projektets resultater på Videncentrets hjemmeside for KAF-finansierede projektaktivite-

ter. 

http://projektfinansiering.vfl.dk/Kartoffelafgiftsfonden/2013/Forebyggelseafkartoffelbladplet/Sider/default.aspx
http://projektfinansiering.vfl.dk/Kartoffelafgiftsfonden/2013/Forebyggelseafkartoffelbladplet/Sider/default.aspx

