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A: BESKRIVELSE AF DET GENNEMFØRTE PROJEKT 
 

1. Formål med projektet – hvad ønskede I at opnå med projektet  
Formålet er at demonstrere forskellige metoder og strategier til vækststandsning af kartofler.  
Målet med projektet er påvise styrker og svagheder ved de forskellige alternative metoder 
samt betydningen af forskellige dyrkningsforhold for effekten. Målet er desuden at vise 
effekten af forskellige kombinationer af alternative metoder, da ingen af de alternative 
metoder kan erstatte den kemiske vækststandsning.    
Demonstrationsforsøgene er anlagt på to forsøgsstationer, der i forvejen har mange 
kartoffelforsøg. 
 

2. Kort beskrivelse af det gennemførte projekt og aktiviteter  
Der er udført i alt fem demonstrationsserier: 
 
1. Kemisk og termisk vækststandsning, hvor formålet er at teste effekten af flade- og 
rækkebrænding i kombination med topknusning og kemisk nedvisning.  
2. Logaritme topknusning, hvor formålet er at teste effekten af kemisk nedvisning afhængig 
af graden af topknusning. 
3. Logaritmesprøjtning, hvor formålet er at teste betydning af koncentrationen af alternative 
kemiske nedvisningsmidler. 
4. Aftopning af forskellige sorter, hvor formålet er at afklare indflydelsen af forskellige 
sorters modenhedens på evne til at skyde igen efter aftopning. 
5. Betydning af læggedybde for afsætning af stængler og knolde i kammen, hvor formålet er 
at afklare læggedybdens betydning for afsætning af stængler og knolde i kammen af 
hensyn til mekanisk vækststandsning. 
Alle demonstrationer er udført i henhold til planen. 
 

3. Blev målgruppe inddraget/informeret og hvordan (fx jordbrugere, 
konsulenter, greenkeepere …)  

Kartoffelmelfabrikkernes afdelinger for produktion af læggekartofler og producenterne af 
redskaber til mekanisk og termisk nedvisning har været inddraget i planlægningen og 
udførelsen af demonstrationsforsøgene. Demonstrationsforsøgene afspejler derfor de 
spørgsmål, som er stillet i forbindelse med udvikling og afprøvning af de forskellige 
redskaber på forskellige lokaliteter (jordtyper) og i forskellige sorter.  
 

4. Projektets leverance(r) (angiv fx faglige artikler, rapporter, afholdte 
demonstrationsarrangementer, mv.)  Der skal så vidt muligt indsættes 
links. 

Forsøgsresultaterne er først færdigbehandlet ultimo november, men har været genstand for 
demonstrationer for avlere i løbet af vækstperioden, er afrapporteret på Kartoffelworkshop 
den 3. december for 60 specialiserede kartoffelkonsulenter, på Kontaktudvalgsmødet den 8. 
december samt på Danske Kartoflers generalforsamling og faglige dag den 28. januar 
2021. Konklusionerne fra demonstrationer indgår i en artikel i Magasinet Danske Kartofler i 
december 2020 om nedvisning, som udsendes til alle kartoffelavlere. Forsøgsresultaterne 
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indgår som grundlag for den faglige vurdering ved både SEGES og AU af behovet for 
kemiske midler til nedvisning i 2021. 

5. Hvordan blev projektet/resultater formidlet? (hvis relevant kan henvises 
til ovenstående punkt) 

Se ovenstående. 
 

6. Hvordan vurderes projektet at have bidraget til øget viden om/brug af 
præcisionsteknologi og -sprøjtning og evt. bidrage til reduktion i 
pesticidforbruget 

Projektet viser klart fordele og ulemper ved forskellige kombinationer af mekaniske, 
termiske og kemiske metoder til vækststandsning. 
 

7. Giver projektet anledning til forslag om opfølgende projekter, som I 
ønsker at formidle til Miljøstyrelsen, kan dette anføres her. 

Projektet viser entydigt, at der endnu ikke findes et effektivt alternativ til kemisk nedvisning 
med diquat og pyraflufen og at der er et behov for udvikling af alternative kemiske, 
mekaniske og termiske metoder i forbindelse med vækststandsning af kartofler. 
Demonstrationerne har afdækket forskellige forsknings- og udviklingsbehov, som sammen 
med kartoffelindustrien, kartoffeleksportfirmaer, udviklere af redskaber til vækststandsning, 
SEGES og Aarhus Universitet adresseres i et kommende GUDP-projekt i 2021-2024.    
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B: REGNSKAB 
 

Samlet beløb der er indgået kontrakt for 175.000 Kr. 

Beløb der faktureres for projektet (detaljer anføres i tabel 1) 175.000 Kr. 

Difference  0 Kr. 

 
Tabel 1: Omkostninger. Projektet er en samfinansieing mellem Miljøstyrelsen Nordisk 
Alkali. Det totale budget er på kr. 252.395, hvoraf Miljøstyrelsen dækker kr. 175.000  

Indkøb af udstyr, transportomkostninger, materialer, lønninger (pr. 
organisation) mv. 

Omkostning kr. 

Kørsel 3.500 

Forsøgsbetaling 146.200 

Forbrugsmaterialer 11.500 

Løn 91.195 

  

  

  

  

  

I alt 252.395 

 
  


