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Resumé 

Forsøg i perioden 2011-2013 har vist, at det i nogle tilfælde er muligt at nedbringe infekti-

onsgraden af kartoffelvirus Y i læggekartofler med 50-70 pct. ved behandling med en blan-

ding af systemiske insekticider og mineralsk olie. Det kan betyde, at et parti læggekartofler 

kan klassificeres i en højere klasse, og at avlerne dermed kan undgå store økonomiske tab. 

Mineralsk olie er ikke godkendt som bekæmpelsesmiddel i Danmark og må derfor kun an-

vendes i forsøg. Som gennemsnit af seks forsøg er der ingen forskel mellem behandlinger-

ne, men i to af forsøgene er der en sikker reduktion i antallet af inficerede knolde på 50-70 

procent ved anvendelse af en kombination af olie og insekticider. I ét forsøg er der desuden 

et lavere indhold af virus ved brug af insekticider, og i et andet forsøg er der et lavere ind-

hold ved brug af olie. I 2013 blev der registreret forøget forekomst af virus i forsøgsbehand-

lingen med insekticider. Der er dog ikke en statistisk sikker forskel mellem ubehandlet og 

de øvrige behandlinger. 

 

Projekts faglige forløb. 

Projektet er forløbet planmæssigt. 

 

I perioden 2011-2013 er der udført i alt seks forsøg for at undersøge effekten af mineralsk 

olie og systemiske insekticider på spredning af bladlus i læggekartofler og dermed infektion 

af kartoffelvirus Y (PVY). Forsøgsplan og resultater fremgår af tabel 1. I forsøgene er der 

anvendt parcelstørrelser på 480 til 512 m
2
. I alle forsøg er der anvendt partier af læggekar-

tofler med 0 procent virus, undtagen i forsøget med Folva i 2011, hvor der var 1 procent 

inficerede knolde. 

 

Som gennemsnit af de seks forsøg er der ingen forskel mellem behandlingerne, men i to af 

forsøgene er der en sikker reduktion i antallet af inficerede knolde på 50-70 procent ved 

anvendelse af en kombination af olie og insekticider. I ét forsøg er der desuden et lavere 

indhold af virus ved brug af insekticider, og i et andet forsøg er der et lavere indhold ved 

brug af olie. I 2013 blev der registreret forøget forekomst af virus i forsøgsbehandlingen 

med insekticider. Der er dog ikke en statistisk sikker forskel mellem ubehandlet og de øvri-

ge behandlinger. 

 

Der er kun sikker forskel mellem olie og insekticider i ét forsøg. Forsøgene i 2011-2013 

viser, at insekticider og olie ikke kan forhindre opformering og spredning af virus, men at 
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det i nogle tilfælde er muligt at nedbringe infektionsgraden. Det gælder specielt, hvis be-

handlingen foretages samtidigt med andre forebyggende foranstaltninger, som eksempelvis 

anvendelse af læggekartofler med lavt indhold af virus, lugning, afstand til inficerede mar-

ker, lav kvælstofmængde og tidlig nedvisning. Hvis en behandling med olie og insekticider 

er medvirkende til, at et parti kan undgå en nedklassificering, kan behandlingen forhindre et 

tab på op til ca. 14.000 kr. pr. ha, afhængigt af prisen på læggekartofler i de forskellige 

generationer. Mineralsk olie og insekticider anvendes i stor udstrækning i blandt andet Hol-

land og Frankrig. Mineralsk olie er ikke godkendt som bekæmpelsesmiddel i Danmark og 

må derfor kun anvendes med det formål i forsøg. 

 

 

 
 

Figur 1. Effekten af olie og insekticider på forebyggelse af virus i læggekartofler i 2011-

2013. 

 

Offentliggørelse af vedrørende projektet 

Projektets resultater er endnu ikke offentliggjort, da knoldanalyserne fra Holland er modta-

get i januar 2014. Resultaterne forventes at blive publiceret i løbet af 2014 i PlanteNyt og i 

KartoffelNyt udgivet af Videncentret for Landbrug. Se projektets resultater på Videncentrets 

hjemmeside for KAF-finansierede projektaktiviteter. 
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