
Knusning og nedsprøjtning af kartoffeltop 

Ved Aage Bach og Svend Nielsen 

801. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

I nærværende beretning, der er udarbejdet af assistenterne Aage Bach og Svend Nielsen, Tylstrup, redegøres for 
resultater af forsøg i forbindelse med topdræbning af kartofler. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
I 1962-65 er gennemfØrt en række forsØg til 
belysning af forskellige spØrgsmål i forbindelse 
med topdræbning af kartofler. Såvel mekanisk 
topknusning som forskellige kemikalier i vari
erende mængder og koncentrationer, samt for
skellige sprøjtetidspunkter var inddraget i for
søgene. 

Virkningen af disse behandlinger på nedvis
ningshastighed og genvækst af toppen, samt 
knoldenes sygdomsangreb, flosningsgrad, mis
farvning og spirevillighed er søgt belyst. 

1. afsnit omfatter en for8Øgsserie, hvor 12 kg 
natriumklorat, 4 liter Reglone i 600 og 300 
liter vædske og 2 liter Reglone i 300 liter 
vædske er sammenlignet i henholdsvis hel og 
knust top. 

2. afsnit omhandler forsøg med Reglone i 3 
forskellige koncentrationer, 4 liter pr. ha i hen
holdsvis 200, 400 og 800 liter væd ske ved en 
tidlig og en senere sprØjtning. 

3. afsnit viser resultaterne af en forsøgsserie, 
hvor forskellige mængder svovlsyre er sammen
lignet med 4 liter Reglone. 

1. Knusning og nedsprøjtning 
I 1962-64 er et par almindeligt benyttede ke
miske topdræbningsmidlers indvirkning på 
knoldkvalitet, genvækst og sygdomsangreb i 
kartofler sØgt belyst i en forsØgsrække på sta
tens forsØgsstationer ved Lundgaard, Studs
gaard og Tylstrup. Der er gennemfØrt 9 forsØg, 
alle i sorten Bintje, efter fØlgende forsøgsplan: 
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1 Usprøjtet 
2 Natriumklorat 12 kg, 600 liter vædske pr. ha 
3 Reglone (diquat) 
4 » 

41,600» » »» 

5 » 
41, 300 » 
2 1, 300 » 

» 
» 

» » 
» » 

ForsØgsarealet deltes i 2 afdelinger, A og B. 
Toppen i afd. B knustes med grØnthØster få 
timer inden sprØjtningen med topdræbnings
midler, medens toppen ikke knustes i afd. A. 
Den knuste top blev ikke fjernet. 

Efter planen skulle knusning og sprØjtning 
foretages ved begyndende angreb af skimmel, 
eller senest muligt medens toppen var friskgrØn. 

Behandlingstidspunkterne er angivet neden
stående: 

1962 1963 1964 

Lundgaard .. 16/8 28/8 3j8 

Studsgaard. . 20/7 21/8 6/8 
Tylstrup ..... 15j8 31/7 25/7 

Ved topknusning tilstræbtes en stublængde på 
8-10 cm. 

I led A, hel top, blev der givet karakter for 
nedvisning af blade og stængler hver for sig, 
hveranden dag i den fØrste uge efter behand
lingen og derefter hver fjerde dag. Resultatet 
er vist i tabel 1. 

12 kg natriumklorat har ikke i disse forSØg 
kunnet klare sig i nedvisningshastighed mod 
4 liter Reglone. Det ser ud som om virkningen 
af Reglone stort set er upåvirket af en ændring 



Tabel l. Nedvisningshastighed for blade og stængler 

Karakterer for nedvisning, 0-10, 10 = helt nedvisnet 
blade stængler 

Dage efter nedspr. 2 6 
Usprøjtet. ................. 1,0 3,3 

2 Na-klorat, 12 kg i 600 l v ... 4,2 8,3 
3 Reglone, 41 i 600 l v ... 6,1 9,0 
4 » 41 i 300 l v ... 6,0 9,0 
5 » 21 i 300 l v ... 5, I 8,6 

af vædskemængden fra 600 liter til 300 liter 
pr. ha. Ved at gå fra 4 til 2 liter Reglone pr. 
ha fåes en lidt langsommere nedvisning. 

Ca. 14 dage efter behandlingen er bedØmt 
skade på ukrudt i de enkelte led. Der har kun 
i enkelte af forSØgene været ukrudt af betyd
ning. I disse forsøg var der i alle sprØjtede led 
en god virkning over for frøukrudt. 

Da eventuel genvækst af nye skud fra stub
resterne i den top knuste afdeling kan være af 
betydning for sen smitte med de stærke viroser, 
rynkesyge og bladrullesyge, blev genvækst op
talt 14 dage efter topknusningen. Kun i 3 af 
forsØgene var der nyudvikling af skud, og en 
optælling er vist i tabel 2. 

Der var betydelig mindre genvækst i de 
sprøjtede end i de usprØjtede parceller, men 
ingen forskel mellem de behandlede led. 

10 14 4 10 18 26 
5,0 6,5 0,2 1,3 3,8 6,8 
9,1 9,6 1,1 4,3 8,3 9,8 
9,7 10,0 2,1 5,4 9,1 10,0 
9,7 10,0 1,9 5,3 9,1 10,0 
9,4 9,9 1,6 4,9 8,9 10,0 

For at undersØge de forskellige behandlin
gers indflydelse på modningshastigheden, blev 
optagningen foretaget ad 4 gange: 7, 14, 21 
og 28 dage efter nedsprØjtningen. Ved hver 
optagning blev optalt knolde, som ikke slap 
udløberne (tabel 3) og antal knolde iah, og der 
blev givet karakter for flosning (tabel 4). 

De forskellige behandlinger har alle frem
skyndet modningen, men der var ingen eiler 
kun ubetydelige forskelle imellem behandlin
gerne. Knusning af toppen alene har også 
fremmet modningen. Forsøgsbehandlingerne har 
ikke haft nogen synlig effekt overfor flosnings
graden. 

Til bestemmelse af angreb af rodfiItsvamp, 
skimmel og misfarvning i knoldene blev der 
udtaget 50 knolde pr. parcel ved hver optag
ning. 

Tabel 2. Pct. planter med genvækst efter knusning 

Ingen svag stærk 

I Usprøjtet. .......... , ........ 79 13 8 
2 Na-klorat, 12 kg i 600 1 v ..... 92 5 3 

3 Reglone, 41 i 600 l v ..... 93 5 2 
4 » 41 i 300 l v ..... 93 5 2 
5 » 21 i 300 l v ..... 91 6 3 

Tabel 3. Pct. knolde der hang ved udløberne 

Dage efter beh. : 7 14 21 28 
Toppen: hel knust hel knust hel knust hel knust 

Usprøjtet .................... 5,4 4,1 3,1 LI 1,6 0,7 0,6 0,3 
2 Na-klorat, 12 kg i 600 l v ..... 3,9 3,7 1,0 1,0 0,6 0,5 0,4 0,2 
3 Reglone, 41 i 600 l v ..... 4,7 3,9 I, l 1,1 0,8 0,7 0,4 0,5 
4 » 41 i 300 l v ..... 5,7 3,7 1,4 1,2 J,O 0,6 0,3 0,2 
5 » 21 i 300 l v ..... 4,2 4,0 1,4 1,4 IO 0,7 0,3 0,4 

Gens .......................... 4,6 3,9 1,6 1,2 1,0 0,6 0,4 0,3 
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Tabel 4. Flosning 

Karakterer for flosning, O-IO, O = uskadt hud 
Dage efter beh.: 7 
Toppen: hel knust 

Usprøjtet. ................... 4,0 3,7 
2 Na-klorat, 12 kg i 600 I v ..... 3,8 3,6 
3 Reglone, 41 i 600 I v ..... 3,7 3,4 
4 » 41 i 300 I v ..... 3,6 3,4 
5 » 21 i 300 I v ..... 3,8 3,4 

Gens .......................... 3,8 3,5 

I tabel 5 er anfØrt resultaterne af en bedØm
melse af angreb af rodfiltsvamp, som for hver 
optagning blev foretaget ved Statens plante
patologiske ForsØg i Lyngby. 

14 21 28 
hel knust hel knust hel knust 

2,4 2,1 1,1 1,0 0,6 0,6 
2,2 2,0 0,9 0,8 0,5 0,5 
2,0 1,9 0,9 0,8 0,5 0,5 
2,0 1,9 0,9 0,8 0,5 0,5 
2,1 2,0 0,9 0,9 0,5 0,6 

2,1 2,0 0,9 0,9 0,5 0,5 

Der var ret stærke angreb af skimmel på knol
dene i alle led og ved fØrste optagning tyde
ligt mest i ubehandlet. Da en stor del af knold
infektionerne sandsynligvis sker under optag-

Tabel 5. Pct. knolde med rodfiltsvamp 

Dage efter beh. : 7 
Toppen: hel knust 

Usprøjtet. ................... 36 36 
2 Na-klorat, 12 kg i 600 I v ..... 33 44 
3 Reglone, 41 i 600 I v ..... 32 38 
4 » 41 i 300 I v ..... 36 43 
5 » 21 i 300 I v ..... 35 37 

Gens .......................... 34 40 

Ved at afbryde kartoflernes vækst og ud
skyde optagningen skete der en stærk forØgelse 
af knolde med rodfiltsvamp, som var uaf
hængig af om vækstafbrydelsen var mekanisk 
o,g! eller kemisk. Det ubehandlede led, hel top, 
usprøjtet, havde den mindste smitte, og der var 
ikke nogen tydelig forskel på virkningen af de 
forskellige kemikalier og koncentrationer. 

14 21 28 

hel knust hel knust hel knust 

45 66 59 74 67 70 

66 67 78 76 76 70 

69 69 78 78 77 73 

65 63 78 77 77 79 

69 64 74 75 78 74 

63 66 73 76 75 73 

ningen, og da mængden af smitte dygtige skim
melsporer i toprester og jord aftager med 
tiden, har også knoldinfektionerne været af
tagende med senere optagning. Der var kun få 
knolde med misfarvning (mØrke karstrenge i 
navleenden), ca. 0,1 pet., og ingen sikre for
skelle imellem leddene. 

Ved optagning blev der udtaget en knoldprØve 

Tabel 6. Pet. knolde med skimmel 

Dage efter beh. : 7 14 21 28 

Toppen: hel knust hel knust hel knust hel knust 

Usprøjtet. ................... 36 24 25 21 19 15 12 17 

2 Na-klorat, 12 kg i 600 I v ..... 24 25 15 16 14 17 12 15 

3 Reglone, 41 i 600 l v ..... 21 22 17 21 11 13 15 13 

4 » 41 i 300 I v ..... 24 25 15 18 14 16 17 17 

5 » 2 I i 300 I v ..... 27 24 17 19 16 11 17 16 

Gens .......................... 26 24 18 19 15 14 15 16 
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Tabel 7. Spirevillighed 

Toppen: 

Usprøjtet. ................... 
2 Na-klorat, 12 kg i 600 l v. ... . 
3 Reglone, 41 i 600 l v . ... . 
4 » 41 i 300 l v. '" . 
5 » 2\ i 300 l v. '" . 
Gens .......................... 

uspirede 
hel knust 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

O O 

pr. parcel, som blev stillet til spmng ca. 1. 
marts. I disse prØver blev optalt antal spirede 
knolde som vist i tabel 7. 

Knusning ogl eller nedsprØjtning har ikke 
hæmmet, men snarere fremmet spiringen, især 
knusning kombineret med nedsprØjtning synes 
at have haft en gunstig indflydelse på spiringen. 

Umiddelbart før hver optagning blev der ud
taget 54 knolde pr. led, (l knold pr. plante), 
som blev sendt til Studsgaard til kontroldyrk
ning for virussygdomme. Da spredningsbetin
gelserne for de insektbårne viroser var meget 
dårlige i forSØgsperioden, gav forsØgsbehand
lingerne ingen udslag for spredning af blad
rul1e- og rynkesyge. Derimod konstateredes, at 
en knusning af toppen kan sprede virus X. I 
hel top var infectionsprocenten 2,4 mod 3,6 i 
knust top (LSD = 0,5). 

2. Forskellige vædskemængder og forskelligt 
sprøjtetidspunkt 
Forsøgene havde til formål at vise betyd
ningen af brug af forskellig vædskemængde 
ved nedsprøjtning af kartoffeltop med Reglone 
(diquat). 

Der gennemfØrtes i 1962 to forSØg i Bintje 
ved Statens Ukrudtsforsøg og et i Up to date 
ved Tylstrup. Der blev sprøjtet med 5 liter 
Reglone i 200, 400 og 800 liter væske pr. ha. 
ForsØgene blev gennemfØrt, da kartoflerne var 
meget nær vækstafslutning, og der var i alle 
led en god virkning af sprØjtningen, hurtig ned
visning, ingen misfarvning og ingen skade på 
spiringen af knoldene. Fra 1963 blev planen 

Pet. knolde 
beg. spirer spirer 

spiring indtil l cm over l cm 
hel knust hel knust hel knust 

3 2 68 69 29 29 
l 65 54 34 45 
2 2 59 55 39 43 
2 l 58 60 40 39 
6 l 57 52 37 47 

2,0 1,4 61,4 58,0 35,8 40,6 

ændret og i årene 1963-64 gennemførtes ved 
Tylstrup 2 forSØg i Up to date efter fØlgende 
plan: 

l Ikke nedsprøjtet 
2 4,0 liter Reglone i 200 liter vædske pr. ha 
3 4,0» »» 400» » »» 
4 4,0» »» 8001 » » »» 
a. Sprøjtet ved friskgrøn top, 30-45 mm knold

størreIse. 
b. Sprøjtet senest mulig medens toppen er frisk grøn. 
1 i 1964 600 liter vædske pr. ha. 

I afd. a er sprøjtet 29/7 og 25/7, i afd. b 17/8 
og 13/8, henh. i 1963 og 1964. Efter sprøjt
ningen blev givet karakter for nedvisning af 
blade og stængler hver for sig, og i de hØstede 
knolde er udfØrt forskellige undersØgelser til 
karakterisering af knoldenes kvalitet efter ned
sprøjtningen. 

I tabel 8 er anført karakter for nedvisning 
for hvert forsøg. 

Effekten af nedsprØjtning var i disse forSØg 
ikke afhængig af vædskemængden, men ned
visningen er, særlig ved den sene sprØjtning, 
hurtigere i 1963 end i 1964, og det er tydeligt, 
at nedvisningsperioden forlænges meget ved 
sprØjtning, når kartoflerne ikke er så langt 
fremme i udviklingen. 

Efter fuldstændig nedvisning i alle forsØgs
led blev kartoflerne taget op, og der blev ud
taget knoldprøver til underSØgelse for angreb 
af skimmel og rodfiltsvamp samt misfarvning 
af knolde. Resultaterne er angivet i tabel 9 som 
gennemsnit af de 2 forsøg. 
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Tabel 8. Nedvisningshastighed. Karakter for nedvisning, 0-10, 10 ~ helt nedvisnet 

Sprøjtning ved friskgrøn top 
blade stængler 

Døgn efter sprøjtning O 2 6 10 14 6 10 14 18 22 

1963 29/7 
I Ikke nedsprøjtet ................ O O O O 1,7 O O O O O 
2 4,0 l Reglone i 200 l v .......... O 4,3 6,7 6,7 7,3 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 
3 4,0 l » }} 400 l v .......... O 5,0 7,0 7,3 7,7 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 
4 4,0 l » » 8001 Iv ......... O 4,7 7,0 7,3 7,7 1,0 2,0 3,0 5,0 7,0 

1964 25/7 
l Ikke nedsprøjtet ................ O O O O O O O O O O 
2 4,0 1 Reglone i 200 l v .......... O 3,8 5,0 6,0 6,5 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 
3 4,0 l » » 400 l v .......... O 4,3 5,0 6,0 6,8 1,0 2,0 3,0 3,8 4,8 
4 4,0 l }} }} 6001 Iv ......... O 4,0 5,0 6,5 7,8 1,0 2,0 3,0 4,3 5,0 

1963 17/8 Sprøjtning senest mulig, frisk top 
l Ikke nedsprøjtet. ............... 2,0 4,0 7,0 9,0 O 1,0 3,0 6,0 8,0 
2 4,0 l Reglone i 200 l v .......... 2,0 6,3 9,7 10,0 2,0 3,0 6,0 9,0 10,0 
3 4,0 l » }} 400 l v .......... 2,0 6,3 10,0 10,0 2,0 3,0 6,0 9,0 10,0 
4 4,0 l }} }} 6001 Iv ......... 2,0 6,3 10,0 10,0 2,0 3,0 6,0 9,0 10,0 

1964 13/8 
l Ikke nedsprøjtet ................ 1,0 1,8 3,8 5,5 7,8 0,5 1,5 2,3 3,8 6,0 
2 4,0 l Reglone i 200 l v .......... 1,0 6,5 8,0 9,0 10,0 2,0 3,8 5,0 8,0 10,0 
3 4,0 l » » 400 I v .......... 1,0 7,0 8,8 9,3 10,0 2,3 4,3 5,0 8,0 9,8 
4 4,0 I » » 8001 Iv ......... 1,0 7,0 8,5 9,0 10,0 2,0 4,0 4,8 7,8 9,8 

l i 1964 600 I vædske pr. ha. 

Tabel 9. Procentisk fordeling af angreb på knoldene 

Skimmel Rodfiltsvamp2 Misfarvning 
ingen svag stærk 0-2 3-5 ingen svag stærk 

Nedsprøjtet tidligt, 29/7 og 25/7 

Ikke nedsprøjtet .............. 94 5 91 9 99 1 O 
2 4,0 I Reglone i 200 I v ........ 91 8 93 7 99 O 
3 4,0 I » »400Iv ........ 92 7 92 8 99 O 

4 4,0 I }} » 8001) I v ....... 95 4 97 3 99 O 

Nedsprøjtet sent, 17/8 og 15/8 
l Ikke nedsprøjtet. ............. 95 1 4 98 2 99 l O 

2 4,0 I Reglone i 200 I v ........ 97 O 3 97 3 99 l O 
3 4,0 I }} }} 400 I v ........ 100 O O 94 6 100 O O 
4 4,0 I }} }} 8001 Iv ....... 99 O l 96 4 99 O 

l i 1964 600 I vædske pr. ha. 
2 0-2 ~ svagt, 3-5 ~ stærkt angreb (SPF's skala). 
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Det lidt stærkere angreb af skimmel efter den 
tidlige nedsprøjtning er sikkert en fØlge af den 
længere nedvisningsperiode. Der er næsten 
ingen misfarvning af knoldene i disse forsØg. 

I knoldprøver udtaget om efteråret og hensat 
til spiring det fØlgende forår blev optalt spirer 
på knoldene, da de længste spirer var ca. 1 cm 
lange. 

Der var ingen sikker forskel på spiringen 
efter de to sprØjtetidspunkter, i tabel lOer an
ført resultatet af optællingen af spiring som 
gennemsnit fra begge sprØjtetidspunkter og 
begge år. 

svovlsyre og for at prØve, hvordan det teknisk 
var muligt at gennemfØre en sådan sprØjtning. 
I 1963 blev ved Tylstrup gennemfØrt 2 forSØg 
i Bintje og 1 i Kaptah efter fØlgende plan: 

l Reglone (diquat) 4 liter, 700 liter vædske 
2 Svovlsyre, 75 % 100 » 700» » 
3 A.I.V.-syre 150» 700» » 
4 A.I.V.-syre 100 » 700 » » 

I Sverige benyttes en 75% svovlsyre, medens 
man her i landet billigst kunne anvende den 
ved ensilering brugte A.I.V.-syre, der inde
holder ca. 54% svovlsyre. 

Tabel 10. Optælling af spiring af knolde i pet. 

Beg. Spirer indtil Spirer over 
Uspirede spiring lem I em 

l Ikke nedsprøjtet. ............. O 
2 4,0 l Reglone i 2001 v ..... , .. 
3 4,0 l » » 4001 v ........ 
44,01 » » 800' Iv ....... 

1 i 1964 600 l vædske pr. ha. 

Der har ikke i disse underSØgelser været nogen 
antydning af, at nedsprøjtningen har hæmmet 
spiringen. 

3. Nedsprøjtning af kartoffeltop med svovlsyre 
NedsprØjtning af kartoffeltop med svovlsyre 
er blevet anvendt i ret stor udstrækning i ud
landet, bl.a. i Sverige, og i 1962 blev ved Tyl
strup udfØrt nogle orienterende underSØgelser 
for at vise virkningen af en sprØjtning med 

4 93 3 
2 92 5 
2 91 6 
l 90 8 

Sprøjtningen blev foretaget med motorsprøjte. 
Da svovlsyren angriber det alm. sprØjteudstyr 
anvendtes en plastic-spredebom, og tilsætningen 
af syre skete fra en plasticbeholder efter injek
torprincippet. 

NedsprØjtningen blev foretaget ved begyn
dende nedvisning, i Bintje 12/8 og 14/8 og i 
Kaptah 12/8. I dagene efter nedsprØjtningen 
blev nedvisningen bedØmt på blade og stængler 
hver for sig. 

Tabel Il. Nedvisningshastighed. Karakterer for nedvisning, 0-10, 10 = helt nedvisnet 

Blade Stængler 

Antal døgn efter sprøjtning: O 2 6 12 2 6 12 18 
Bintje, 2 forsøg 
l RegIone (diquat) 4 I, 700 l v ...... 3 7 10 10 4 8 10 
2 Svovlsyre, 75 % 100 l, 700 » 3 8 10 IO 4 8 10 
3 A.I.V.-syre 1501, 700 » 3 8 10 10 4 8 10 
4 A.I.V.-syre 1001, 700 » 3 6 8 10 3 7 9 

Kaptah, 1 forsøg 
1 Reglone (diquat) 41, 7001 v ...... 6 9 10 O 3 6 10 
2 Svovlsyre, 75 % 1001, 700 » 6 8 10 3 6 10 
3 A.I.V.-syre 1501, 700 » 6 8 10 l 3 6 10 
4 A.I.V.-syre 100 I, 700 » 4 6 9 O 2 5 9 
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SprØjtevirkningen har været god både af 
Reglone og svovlsyre, men det ser ud til at 
den mængde A.I.V -syre, der er anvendt i led 4, 
er lidt for lav. 

Der var ikke meget frøukrudt i forsØgene, 
men der var dog en antydning af, at virkningen 
på frØukrudtet var bedst ved brug af Reglone. 

ForsØgene har vist, at det teknisk kan lade 
sig gøre at anvende svovlsyre ved nedsprØjt
ning af kartofler, at virkningen heraf er på 
hØjde med virkningen af Reglone, men anven·· 
delsen af svovlsyre kræver syrebestandigt sprøj
teudstyr og megen påpasselighed under arbej
det, idet såvel 75 % svovlsyre som A.I.V.-syre 
er stærkt ætsende i ufortyndet stand. 

Oversigt 
I forsØgene med knusning og nedsprøjtning af 
kartoffeltop var der en god og ret hurtig virk
ning af nedsprØjtningen i alle led, 4 liter Reg
lone gaven lidt hurtigere nedvisning end 12 kg 
natriumklorat. Ved sprØjtning umiddelbart efter 
knusning af top var der mindre genvækst af nye 
skud i de sprØjtede end i de usprØjtede parceller, 
medens der ingen væsentlig forskel var mellem 
de sprøjtede forsØgsled. 

En optælling af knolde som ikke slap stæng
lerne, efter de forskellige optagninger, viste ty
deligt, at både knusning og nedsprØjtning frem
skyndede modningen. 

Bedømmelse af angreb af rodfiltsvamp viste 
en forØgelse af sklerotier på knoldene ved at 
udskyde optagningen. Misfarvning af knolde
ne var helt ubetydelig, og der var ingen skade 
på spiringen det fØlgende forår. ForsØgene 
med forskellig vædskemængde og forskelligt 
sprØjtetidspunkt viste meget nær samme virk
ning for nedsprØjtning med 4 liter Reglone 
ved anvendelse af 200, 400 og 800 1iter væd
ske pr. ha. Den tidligste nedsprØjtning gav 
den længste nedvisningsperiode. UndersØgelser 
i de hØstede knolde har ikke vist misfarvning 
eller skade på spiringen for forSØgsbehandlin
gen. 
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Sprøjtning med Reglone og svovlsyre gaven 
god og hurtig nedvisning af toppen, der var in
gen sprØjteskade på knoldene. Det er teknisk 
muligt at anvende svovlsyre ved nedsprØitning 
af kartoffeltop, men det kræver syrefast sprøjte
udstyr, og er besværligt at arbejde med. 

Summary 
Chemical and mechanical destruetion of potato top 
During the years 1962-65 experiments on the effect 
of different chemicals used in different amounts 
for top-killing of potatoes were carried out at the 
State Experiment Stations at Lundgaard, Stud s
gaard, Tylstrup (Jutland) and The Institute for 
Weed Research at Skovlunde (Sealand). 

In some cases also meehanical top-killing were 
used. The best effeet was seen af ter spraying with 
4 liter of Reglone per heetare. 

The effeet was independent of water amounts 
between 200 and 800 liter per heetare. Also 100 
liters 75 per cent sulphurie acid (or 150 liters 54 
per eents) in 700 liters of water had a good effeet. 

By redueing the amounts of chemicals to 2 liter 
of Reglone, 100 liter 54 per cent sulphurie acid or 
12 kilogrammes sodium clorate the effeet in all 
cases was slower. The effeet was slower the earlier 
in the season the sprayings were carried out. 

Spraying with Reglone or sodium clorate af ter 
mechanical top destruetion was able to prevent 
most growth of new stems from the base of the 
treated plants. 

When the tubers were Jifted at different times 
af ter top-killing, heavier attaek of blaek seurf 
(Rhizoctonia so/ani) was found on the tubers the 
longer the tubers were left in the soil before Jifting. 

Attaek of late blight (Phytophthora infestans) in 
the tubers was reduced by topkilling eompared with 
untreated plants. No difference in sprouting capa
city or stem end diseoloration between treated and 
untreated plots were seen during these experiments. 

Sulphurie acid showed a good effect as a top
kilIer, though it has several disadvantages. Special 
spraying equipment (plastic) has to be used, and 
the strong acid is very unpleasant and dangerous 
to handle. 


