
Begrænsede kemiske muligheder for renholdelse, hvad gør vi så?

Hypning kan være en god del af 
strategien for din ukrudtsbekæmpelse

GRIMME Skandinavien
Chr. Hyllebergs Vej 9-11  ●  DK-8840 Rødkærsbro  ●  +45 8665 8499  ●  grimme@grimme.dk  ●  www.grimme.dk 

Søren Tougård står for salgssupport og 
rådgivning til vores nuværende og frem-
tidige kunder i branchen.

Søren er opvokset på en kartoffelejen-
dom og har hele sit liv arbejdet med 
dyrkning af kartofler og har dermed et 
stort kendskab til GRIMME’s produkter.

SØREN TOUGÅRD
Tlf. +45 2122 2041 • st@grimme.dk

Af Søren Tougård,  
GRIMME Skandinavien

Forarbejdet
For at få det optimale ud af hypningen, er 
det vigtigt, at der er lavet et veludført stykke 
arbejde med kartoffellæggeren. Kartoflerne 
skal lægges i samme dybde, for at de vokser 
igennem kammen samtidig. Dette gør timin-
gen af hypningen meget lettere, da den kan 
laves på det rigtige tidspunkt i forhold til ud-
viklingen af kartoflerne. Og derved ikke ska-
de kartoffelplanter der er længere fremme i 
udvikling end deres naboplanter.  

Kammen skal være ensartet og have samme 
form alle steder, og der skal køres lige! ellers 
kan hypperen ikke arbejde ensartet hen over 
kammen. Resultatet vil også her være be-
skadigede planter, da hypperen på en uens 
kam ikke kan undgå at ramme nogle kartof-
felplanter og -rødder.

Hvis jorden er stenstrenglagt, skal stenene 
ligge så dybt i stenrenden, at de ikke kan 
blive ”fanget” af hypperens skær og kommer 
med op i kammen. Så vil de alligevel kom-
me med op ved kartoffeloptagning, og sten-
strenglægningen vil ikke have virkning som 
man håbede på.  

Tidspunkt
Timingen af hypningen er vigtig. Ukrudtet må 
endelig ikke blive for stort. Det kan være en 

god ide at køre over kartoflerne flere gange 
med hypperen, både før og efter kartoflerne 
er spiret frem. Ved hypning inden fremspiring 
skal der særligt fokus på ikke at beskadige 
rødderne, mens der ved hypning af fremspi-
rede kartofler også skal være fokus på ikke 
at beskadige planterne ovenpå kammen. 
Størrelsen på kartoflerne har derfor også ind-
flydelse på hvornår og hvor mange overkørs-
ler der nås med hypperen efter fremspiring. 

Vejr og vind
For at få det bedste resultat, skal hypningen 
udføres når det er tørt i vejret, så ukrudtets 
rødder kan tørre ud. Hyppes der i fugtigt vejr 
eller lige op til et regnskyl, er arbejdet stort 
set spildt, - da langt det meste ukrudt nemt 
vil vokse videre.

Beskadigelse på kartoflerne
Husk at komme ud og kigge! Du skal grave i 
siderne af kammen, for at se om hypperen er 
inde og påvirke kartoflernes små sarte hvide 
rødder. Toppen på kartoflerne, skal også ses 
efter, for at se om hypperen laver beskadigel-
ser på kartoffelplanten. 

Tildækning med jord
Det er vigtigt at hele kammen dækkes til med 
jord igen efter hypning, sådan at de nye kar-
toffelknolde ikke kommer for tæt på jordover-
fladen og derved kan udsættes for sollys. 

>

I disse tider med begrænsede kemiske muligheder til renholdelse af 
kartoflerne, må der andre metoder i brug. 
Her er hypning af kartoflerne en god og effektiv mulighed. 

– fortsættes side 2....
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Krav til chaufføren
Som alle operationer i produktionen af kartof-
ler, er der tale om præcisionsarbejde. 
Det er vigtigt at være meget opmærksom på 
skiftende forhold i marken og hele tiden være 
klar til at justere på hypperens mange indstil-
lingsmuligheder.

Hypningen bliver bedst når chaufføren in-
teresserer sig for at gøre et godt stykke ar-
bejde, og forstår vigtigheden af at gøre det 
præcist og omhyggeligt. 

Det alsidige valg: GRIMME GH hypper
GH hypperen har to redskaber, både strigle 
og kniv, som der kan vælges mellem. 

• Strigler: strigler jordoverfladen og rykker 
det nyligt fremspirede ukrudt op. 

• Knive: er ophængt sammen med et hjul, 
så de altid holder afstanden og skærer 1-2 
cm jord af kammen, på den måde skæres 
ukrudtsplanternes rødder over. 

Desuden er der harvetænder imellem ræk-
kerne, som kan hæves og sænkes efter be-
hov, for at fjerne stort ukrudt og løsne jorden.

Bagerst på hypperen genopbygges kammen 
med kamformeren. Hvis kartoflerne er kom-
met op, kan den øverste del af kamformeren 
fjernes, så der kan hyppes uden at beskadi-
ge kartoflerne.

GRIMME GH hypperen kendetegner sig ved 
at hver enkelt række er individuelt ophængt 
og følger jordens konturer. 

GH med knive, topstrigler og kamformer

GH med kniv


