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Resumé 

Projektets formål er at indsamle, videreudvikle og formidle specialviden i relation til udvikling og 

optimering af kartoffelproduktionen i Danmark. Projektet er med til at sikre, at der er adgang til en 

opdateret og kvalitetssikret viden, så landmanden får det optimale grundlag for at træffe de nød-

vendige beslutninger. For at kunne optimere kartoffelproduktionen skal det sikres, at der er ad-

gang til de nyeste resulter fra national og international forskning og forsøg. Informationerne ind-

samles, vurderes, systematiseres og formidles i en form, så de er umiddelbart tilgængelige og 

anvendelige for konsulenter og landmænd. 

 

I 2015 har der været specielt fokus på formidling af viden fra forsøg, tidsskrifter, EU-lovgivning 

(deltagelse i udarbejdelsen af ny bekendtgørelse for avl af kartofler mm.), bekæmpelse af kartof-

felcystenematoder og kartoffelbladplet. Desuden er der i projektet afholdt en workshop for alle 

danske konsulenter og forskere med tilknytning til kartoffelerhvervet.  

 

Projekts faglige forløb. 

Projektet er forløbet planmæssigt. 

Projektet skal sikre, at den nyeste faglige viden inden for kartoffelområdet hurtigt kan udnyttes på 

den enkelte bedrift. Ved at have direkte adgang til specialviden, vil landmanden kunne træffe 

beslutninger, der er funderet på den nyeste viden og det bedste faglige grundlag. I projektet er 

indsamlet, videreudviklet og formidlet specialviden fra ind- og udland vedrørende alle aspekter af 

kartoffeldyrkning.  

 

Aktiviteterne har omfattet videreudvikling og ajourføring af viden om dyrkning og håndtering af 

kartofler, herunder plantebeskyttelse, dyrknings- og lagringsteknik samt revidering af bekendtgø-

relsen om af avl af kartofler. I 2015 har der været fokus på følgende emner: 
 
Ny type af den hvide kartoffelcystenematode fundet i Tyskland 
Den nye patotype kan opformere cyster på nogle af de mest resistente sorter. Husk derfor et 
sundt sædskifte, sunde læggekartofler og sorter med høj grad af resistens for ikke at få opforme-
ret nye patotyper.  
 
Strategi for bekæmpelse af kartoffelbladplet 
Det anbefales at udføre 3-4 behandlinger mod kartoffelbladplet med 14 dages interval, hvor den 
første foretages i begyndelsen af juli, 6-8 uger efter fremspiring. 
 
Kartoffelworkshop 2015 
Der blev afholdt kartoffelworkshop på Koldkærgård Konferencecenter 1. december 2015, hvori 
deltog 60 konsulenter og forskere. Der var deltagelse af en udenlandsk indlægsholder, som gik i 
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dybden med fritlevende nematoder, som i nogle år udgør et stort problem i alle typer af kartoffel-
avl.  

 

Effektvurdering af de forventede resultater 

De anførte publikationer og præsentationer er medvirkende til at udbrede den nyeste viden inden-

for forebyggelse af skadegørere i kartofler og dermed være medvirkende til at forhindre økonomi-

ske tab. 

 

Offentliggørelse vedrørende projektet 

Projektets resultater er præsenteret på workshop for kartofler i december 2015 med 60 deltagere, 

i planteavlsorienteringer, som artikler i Magasinet Danske Kartofler samt på møder med NaturEr-

hvervstyrelsen og på Danske Kartoflers Store Kartoffeldag i februar 2015 med 150 deltagere.  

 

Se også projektets resultater på: 

https://projekter.vfl.dk/Projekter/Kartoffelafgiftsfonden/2015/udvikling_videnbase_specialraadgivni

ng_2733/Sider/Startside.aspx 
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