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Resumé 

I vinteren 2019 modtog AU Flakkebjerg en opfordring til at søge KAF om et projekt, hvor at de mest rele-

vante alternative plantebeskyttelsesmidler til forebyggelse/bekæmpelse af kartoffelskimmel (Phythophtora 

infestans) kunne testes. Projektet blev bevilget, og i forsommeren anlagdes et forsøg, hvor en række midler 

skulle afprøves. Forsøgsplanen med alternative skimmelmidler fremgår af tabellen herunder.  

 

     
 

Alternative plantebeskyttelsesmidler er et vidt begreb, der dækker over mange stoffer. I hovedsagen kan 

mange alternative plantebeskyttelsesmidler dog kategoriseres i 3 grupper: 1.) Stoffer, der allerede er god-

kendte bekæmpelsesmidler, men som betragtes som ”alternative”. Dette kan enten være fordi, at det er simple 

kemiske forbindelser (eksempelvis Kumulus S, der består af grundstoffet svovl) eller at de er baseret på natur-

ligt forekommende organismer, f.eks. planteudtræk, svampe eller bakterier. Et eksempel på dette kan være 

Serenade ASO, der stammer fra en jordbakterie. Det kan som nævnt også være udtræk fra planter, der efter-

følgende er blevet godkendt som et bekæmpelsesmiddel. I indeværende forsøgsplan er der ikke eksempler på 

dette, men en del alternative insekticider hører til i denne gruppe. En anden kategori er 2.) Basisstoffer, der er 

almindeligt forekommende stoffer, eksempelvis fødevarer, der har en effekt på visse skadegørere, men som 

ikke anses at udgøre en risiko for mennesker, dyr eller miljø. I den i projektet benyttede forsøgsplan er led 5-6-

7 og 8 eksempler på basisstoffer, der alle er beskrevet som havende effekt overfor kartoffelskimmel. Man kan 

godt sige, at de har en godkendt effekt, selvom effektkravene til basisstoffer er lavere end kendt fra konventio-

nelle plantebeskyttelsesmidler. Der er også en kategori, der omfatter såkaldte ”biostimulanter”. 3.) Biostimu-

lanter er stoffer, der hovedsagelig virker indirekte ved at stimulere plantens eget forsvarssystem mod skade-

gørere. Visse stoffer menes dog også at have en mere direkte virkning, men dette er ikke altid undersøgt til 

bunds. Flere gødningsprodukter, især fosfitgødninger, virker som biostimulanter. I projektet er led 9 og 10 

gødninger, men også led 8 og 12 er eksempler på biostimulerende produkter.    

 

Forsøget blev udført i 2019 på lerblandet sandjord på Forskningscenter Flakkebjerg i sorten Kuras. Den før-

ste af i alt 11 forsøgssprøjtninger blev udført lige før lukning af rækker den 21. juni, hvorefter behandlingerne 

fortsatte med 3-7 dages interval indtil starten af september. Forsøget var anlagt i et design med mulighed for 

kunstig smitte, men dette blev udeladt, da der i en anden mark på samme lokalitet tidligt blev fundet naturlig 

smitte.   

Product Active Dose l/ha
Interval.

 Time of treatment

1. Untreated

2. Kumulus S Sulphur 6,0 kg/ha 300

3. Armicarb 85 SP Potassium bicarbonate (formulated product) 5,0 kg/ha 300

4. Serifel BASF biofungicide 0,5 kg/ha 300

5. Extract of Equisetum arvense Basic substance. SANCO 12386/2013. July 2017 300 l ekstract/ha 300

6. Extract of Urtica spp. Basic substance. SANTE 11809/2016. January 2017300 l ekstract/ha 300

7. Lechithin Basic substance. SANCO 12798/2014. May 2018 0,8 kg/ha 300

8. ChiProPlant Basic substance. Commercial product 300 g/ha 300

9. Compost tea Extract of pig manure 600 l/ha 600

10. Resistim 0-7-11 Potassium phophite 3,0 l/ha 300

11. Serenade ASO Bacillus subtilis 4,0 l/ha 300

12. Fytosol Plant elicitor based on chitosan 4,0 l/ha 300

Weekly. ABCDEFGHIJKL.

Twice a week in "risk 

periods"
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Det første angreb af kartoffelskimmel observeredes den 4. juli, og udvikledes langsomt indtil starten og mid-

ten af august, hvor at angebet udvikledes kraftigt. Den 22. august blev mange parceller bedømt som mere 

end 90% nedvisnet som følge af kartoffelskimmel. Særligt tre forsøgsled skilte sig ud. I juli, mens angrebene 

var forholdsvis små, synes flere midler at hæmme udviklingen af skimmel, og der var signifikant effekt at 

ChiProplant og Resistem 0-7-11 på henholdsvis 67,5 og 76,6%. Armicarb skilte sig også ud, men ved at for-

øge udviklingen af kartoffelskimmel i forhold til ubehandlet. Således blev der bl.a. ved bedømmelser 6. og 

13. august observeret signifikant højere angreb i disse parceller sammenlignet med ubehandlet.  

 

Som nævnt udviklede skimmelen sig epidemisk i august, og i sidste halvdel kunne ingen behandlinger holde 

smitten borte. Dog var Resistem 0-7-11 forholdsvis stærk, og viste ved bedømmelserne 13., 22. og 27. august. 

effekter på henholdsvis 92,2, 63 og 22,5% på tidspunkter, hvor ubehandlet var angrebet henholdsvis 57,5, 91,3 

og 100%. 

 

Ved optagning var udbyttet i den ubehandlede kontrol på 47,6 t/ha. Sprøjtninger med Resistim 0-7-11 gav et 

merudbytte på 24,7 % (signifikant højere end alle de andre produkter). Ingen af de andre produkter var i 

stand til at give et signifikant merudbytte. Analyse af stivelsesindhold viste at led 10 med Resistim 0-7-11 

gav det højeste stivelsesindhold på 23,5 %, men det var ikke signifikant forskelligt fra den ubehandlede kon-

trol (23 %). Led 3 med Armicarb og led 9 med Compost Tea gav et lavere stivelsesindhold på henholdsvis 

21,9 % og 22,1 %, hvilket er signifikant lavere end Resistim 0-7-11 med den højeste stivelsesprocent på 

23,5 %. 

 

Der blev ikke observeret nogen fytotoksiske effekter på blade eller knolde af de afprøvede midler. Undersø-

gelser for knoldsmitte efter lagring viste, at under 1 procent af knoldene var inficeret med kartoffelskimmel, 

og viste ingen forskelle i antal smittede knolde mellem de forskellige behandlinger.     

 

       
 

Billeder fra 17. august 2019: Yderst til venstre ubehandlede kartofler, i midten behandlet med Resistim 0-7-

11. Til højre kartofler behandlet med et standard fungicide program i et nærliggende forsøg.    

 

        

 

Projektets faglige forløb  

I ovenstående resumé er projektets væsentligste dele af projektets faglige forløb trukket frem. For detaljer 

henvises til GEP rapporten, der er indsat som bilag bagest i denne faglige beretning. En af projektets formål 

var at rangere de afprøvede midlers effekt overfor kartoffelskimmel. Som sæsonen forløb med svage angreb 

i starten og et kraftigt epidemisk forløb i august er det lidt vanskeligere at lave en decideret rangering end 

forventet. Dog kan midlerne i nogen udstrækning grupperes efter effekt som vist på næste side. Det skal i 

den forbindelse understreges, at kun Resistim 0-7-11, ChiProPlant og Armicarb 85 SP har vist signifikante 

forskelle. Placeringen af de øvrige midler er baseret på ikke-signifikante effekter, registreret i perioden fra 

første symptomer observeret primo juli til starten af den epidemiske fase i august.      
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Offentliggørelse af projektets resultater   

Projektet blev præsenteret og fremvist ved et ”Åbent Hus” arrangement den 26. august 2019. Ved arrange-

mentet deltog ca. 50 personer fra kartoffelbranchen, fordelt på rådgivere fra både private og landboforenin-

ger, forskere og folk fra melfabrikkerne og den agrokemiske branche. 

 

Der er i 2020 bevilget et nyt projekt, hvor dette forsøget gentages, men også udbygges med endnu et for-

søg, hvor konventionel og alternativ midler kombineres. Det er hensigten, at øge offentliggørelsen efter disse 

forsøg ved både mundtlige præsentationer og eventuel udgivelse af artikel i relevant fagblad.      

 

 

 

 
  

Meget god effekt

God effekt

Moderat til god effekt Restistim 0-7-11

Moderat effekt ChiProPlant

Lille effekt

Kumulus S, Lecithin, Kompost the, 

Serenade ASO, Fytosol, udtræk af 

brændenælde, udtræk af agerpadderok 

Ingen effekt Armicarb 85 SP, Serifel 
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