
EN VIRKSOMHED I VÆKST?
Vil du være medejer af

Der er stor efterspørgsel på kartoffelmel fra AKS, og vi er i gang med at 

udvide fabrikken for at øge vores produktions kapacitet. Derfor søger vi 

nye andelshavere  til dyrkningssæsonen 2016, som har lyst til at dyrke 

stivelseskartofler – en spændendeafgrødemedethøjtøkonomiskud-

bytte pr. ha.

I denne folder får du en kort gennemgang af de specielle forhold der 

gælderforavlenafstivelseskartofler.

AKS   ||   Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Tøndervej 3   ||   6520 Toftlund   ||   Tlf.: 7483 1343   ||   Fax: 7483 0322   ||   e-mail: post@a-k-s.dk

Hvis du vil vide mere…
AKS   ||   Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Tøndervej 3   ||   6520 Toftlund   ||   Tlf.: 7483 1343   ||   Fax: 7483 0322   ||   e-mail: post@a-k-s.dk

DYRKNING AF STIVELSESKARTOFLER
Budgetkalkulering

 Emne Kvantum Pris Beløb

Udbytte:

Kartofler (19,5 stivelse) Afregning 500 hkg 39,00 19.500,00

Restbetaling 500 hkg 19,50 9.750,00

Bruttoudbytte 29.250,00

Stykomkostninger:

Læggekartofler (10 % indkøbt) 23 hkg - 150,00 - 3.450,00

Gødning Kunstgødning - 2.100,00

Bejdsning v. lægning - 700,00 - 700,00

Ukrudt - 550,00 - 550,00

Sygdom Skimmel - 2.000,00 - 2000,00

Bladplet - 500,00 - 500,00

Insekter (én randbehandling) - 50,00 - 50,00

Fragt 500 hkg - 4,00 - 2.000,00

Stykomkostninger i alt - 11.350,00

Dækningsbidrag per ha 17.900,00

Maskin- og arbejdsomkostninger:

Pløjning 1 gang - 550,00 - 550,00

Stenstrenglægning 0 gange - 2.400,00 0

Udbringning af husdyrgødning 30 ton - 18,00 - 540,00

Harvning 1 gang - 195,00 - 195,00

Gødningsspredning 1 gang - 140,00 - 140,00

Lægning m. gødningsplacering 1 gang - 1.100,00 - 1.100,00

Sprøjtning 13 gange - 110,00 - 1.430,00

Optagning 1 gang - 2.500,00 - 2.500,00

Vanding (faste omk., flytning, el) 100 mm - 1.900,00

Hjemkørsel/opbevaring 2 gange - 500,00 - 1.000,00

I alt maskin og arbejdsomkostninger - 9.355,00

DB efter maskin og arbejdsomkostninger 8.545,00

Kontakt os her…

Alle oplysninger og tal i ovenstående budgetkalkulering er efter AKS’ bedste overbevisning korrekte på udarbejdelsestidspunktet. 
AKS påtager sig intet ansvar for brugen af oplysningerne pga. fejl, uhensigtsmæssigheder i materialet eller andre årsager.



Udsæd

Læggekartoflerne købes via KMC.

Bestilles allerede i januar året før de skal lægges

Der er mange sorter at vælge imellem, men 
”Kuras” og ”Oleva er de mest udbredte

Typisk lægges der 23 hkg/ha 

Gødningsplan til stivelseskartofler afstemmes efter N, P og K

Kvælstof:
Placering ved lægning reducerer 
behovet 10-15 %

Ca. 85 % optages indenfor 60 dage

Fosfor:
Fosfor fremmer udbytte og stivelses-
indhold

Fosfor øger knoldsætning og er med til 
at højne kvalitet

Gødsk efter jordens fosfor-tal

Kalium:
For meget resulterer i lavt  
stivelsesindhold (luksusoptag)

For lidt resulterer i lavt knoldudbytte

Gødsk efter jordens kali-tal

Gylle:
Oprøres inden udbringning og analyseres for indhold af N og K

Svinegylle foretrækkes fremfor kvæggylle, da det indeholder  
mindre klor (sænker stivelsesprocenten i kartoflerne)

Der anbefales max. 30 ton gylle per ha.

Slam må ikke anvendes i kartoffelmarken

Tidsforbruget i kartofler er højere end i andre afgrøder

Kartoffelmaskiner har lav kapacitet.

Kartofler betaler godt for vanding

Der skal sprøjtes ugentligt, for at forbygge skimmel
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Fabrikken forarbejder kartofler til mel i ”kampagnen”

Kampagnen ligger august til december

Fabrikken modtager i 2014/15 6.000 lastbiltræk med kartofler

Kartofler er levende, og er derfor ikke nogen langtidsholdbar 
gemmevare

Kartofler kan ikke tåle regn og frost efter optagning.  
Til levering efter 1. november  skal de derfor kules ned

Kartofler kræver god pasning

Bejdsning mod rodfiltsvamp og cikader ved 
lægning anbefales.

Ukrudtsbekæmpelse ad to til tre gange.

Ugentlige skimmelsprøjtninger i hele sæsonen.

Mangan, insekticid og bladpletmiddel   
 medtages ved skimmelsprøjtninger.

Der sprøjtes i alt ca. 12 gange per sæson

Dyrkning af kartofler kræver specielle maskiner

Kartofler fylder mere end de fleste andre afgrøder

De lægges og tages op med special-maskiner

Kartoffelmaskiner køre langsomt og har  
begrænset arbejdsbredde

Rækkeafstanden skal være ens for alle maskiner. 
Typisk 75 eller 82,5 cm

Et godt sædskifte er meget vigtigt

Kartoffelskimmel, bladplet, nematoder og mange andre  
sædskiftesygdomme forebygges ved et godt sædskifte

Dyrk kun kartofler hvert fjerde år

Bedste forfrugt: Korn u/ udlæg, hvor halmen er fjernet
Dårligste forfrugt: Kartofler.

God forfrugtsvirkning: Kartofler før vårbyg/hvede giver 
et udbyttemæssigt løft
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