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Kartoflerne skal aftoppes, når knoldene har 
nået den størrelse som man ønsker.

Hvordan virker en aftopper?
En aftopper er en slagleklipper, der virker 
ved at en roterende aksel med slagler slår 
toppen af kartoflerne. Slaglerne har forskel-
lig længde for at følge kammens form. Når 
akslen roterer vil maskinen have en sugende 
effekt og dermed kan den nemmere samle 
bladene op.

Inde i aftopperen er der monteret ledeskær-
me der fordeler det afklippede materiale, så 
det ligger imellem kammene og ikke ovenpå. 

Ved aftopningen skal man sigte efter at have 
ca. 15 cm stængel tilbage, så der er noget at 
brænde/sprøjte på som er nødvendigt efter-
følgende.

Rækkeafstand 
Sørg for at slaglerne passer til den ønske-
de rækkeafstand, fx 75-75 cm eller 75-90 
cm. Hvis det ikke er tilfældet, kan slaglerne 
flyttes rundt på akslen for at ændre række-
afstanden. 

Grønne kartofler
Hvis der efter aftopningen er kommet rev-
ner og sprækker i kammene, er der risiko 
for at kartoflerne bliver grønne, eller de kan 
rammes af kemikalier ved en efterfølgende 
sprøjtning. 

For at lukke kammen igen, kan der monteres 
RidgeRunner-hjul der presser kammen sam-
men igen. Disse hjul kan eftermonteres på 
alle aftoppere eller monteres i en ramme bag 
på traktoren.
 
Hvad skal du være opmærksom på?
•  Sørg for at slaglerne er skarpe og ikke slid-

te, for at få et godt snit og en god sugeevne.
•  Hjulene skal være nemme at justere i høj-

den.

Hvad kan GRIMME tilbyde? 
Grimme laver 2-4-6 rækkede aftoppere, som 
både kan monteres foran og bagpå trakto-
ren. Desuden laver vi en 6 rækket ”Butterfly” 
model med 2 rækker i frontliften og 2 rækker 
på hver side af traktoren. 

>

Et godt og alsidigt bud, vil være at aftoppe kartoflerne for at stoppe 
væksten. Derefter kan stænglerne gasbrændes eller sprøjtes med 
et pesticid, der stopper væksten af kartoflerne (fx Gozai).

RidgeRunner-hjulene lukker kammen sam-
men igen efter aftopning.

Snittegning af slagler og kartoffelkam.


