
Kartoffel-fredag  
AKS Erfagruppe for nye avlere 

10. Marts 2017 



Program 

Tid Tekst Ansvar 
09.30 – 09.45 

  

Kaffe og velkomst BT 

09.45 – 10.30 

  

Forberedelse til lægning BT AKS 

10.30 – 11.30 

  

Gødskning af stivelseskartofler Kasper Kjær Jensen 

SAGRO 

11.30 – 12.30 Planteværn i stivelseskartofler Peter Klemmensen 

Nordisk Alkali 

12.30 – 13.00 

  

DLG er vært ved lidt frokost Johannes Jensen  

DLG Syd 

  

  

    



Læggekartofler 

• KMC kører læggekartofler ud nu 

– Tjek kvalitet ved modtagelse 

• Skær flere knolde over 

• Vurdering af sortering generelt 
– Overskårne/knuste knolde, stødmærker, rådne, gummiknolde, 

størrelse, sjusket sortering m.m.  

– Reklamation – hjælp os med at blive bedre!! 

• Sækkevare -   14 dage efter modtagelse 

• Levering løs - inden aflæsning 

 



Forberedelse til lægning 

• Klargøring – Afhænger helt af kartoflernes 
beskaffenhed (sort, fysiologisk stadie, sundhed m.m.) 
– Ikke spirede knolde 

• Langsom opvarmning 3 – 4 uger før lægning 
• Forvarmning ved ca. 14 grader i 1- 2 uger (husk ventilation) 
• Varmestød – ca. 20 grader i 1 – 2 døgn før lægning (i tørrevogn, i 

kasser m.m.) 
• Temperering før lægning (tilpas knoldtemp til jordtemp) 

 
– Spirede knolde 

• Hvis afspiring nødvendig = senest 2-3 uger før lægning (sårheling) 
• Alternativt afspire direkte før lægning, men farligt!! Hellere 

forsøge lægning med spire 
• Tørring, tørring, tørring 

 

 

 



Fysiologisk alder 



Fysiologisk alder 



Vejrudsigten 



Læggetidspunkt 
Jordtemperatur i  
10 cm. dybde 

Anbefaling omkring lægning og jordtemperatur 

< 5 grader Ingen lægning 
Risiko for spiringsforstyrelse og manglende fremspiring 

6 – 7 grader Lægning af forspirede kartofler 
Kræver hurtig tildækning med plastik/folie 

8 – 9 grader Lægning af spirevillige eller forvarmede kartofler 
Kun helt sunde læggeknolde og helst i jord med godt 
sædskifte 

> 10 grader Optimal læggetemperatur 
Specielt vigtigt for spiretræge sorter, knolde fra køl, nyligt 
afspirede læggeknolde, presset sædskifte, 
højkvalitetskartofler m.m. 



Læggetidspunkt 

• Dvs. når  jorden er ”tjenlig”/ bekvem (fugt, knolde, 
frost mm.) 
• Er der pløjet efterår/forår (forårspløjet hurtigere varm) 

• Skal der strenglægges (jord, sten, halm, ukrudt mv.) 

• Gyllekørsel/protamylasse (stukturskader) 

 



Læggedybde 

• Sort (spirevillig/træg, sart/robust) 

• Læggeknoldstørrelse og tørstof (energi indhold) 

• Jordtype (kold tung jord  varm løs jord) 

• Sædskifte m.m. (mistanke om meget 
rodfiltsvamp) 

• Mistanke om fritlevende nematoder 

• Hypning (færdighypning ved lægning kræver 2 
cm. Dybere lægning 

• Vejrforhold efter lægning 



Størrelse på læggekartofler 

• Små læggekartofler giver få men store kartofler 

• Store læggekartofler giver mange men små kartofler 

• Størrelse 
• 28/35 35/55 

• 30/45 45/55  45/60   

• Storfaldne læggekartofler giver højere udbytte 
– Større ”madpakke” 

– Sikre perioden fra lægning til fremspiring (kold 
periode) 

 

 



Plantetal 

– Ret vide grænser for plantetal til mel 

– Bestræbe sig på ca. 40 - 45.000 planter/hektar 

– 16 – 20 stængler/m2  

 

 

 

 
Rækkeafstand Meter / Hektar Formel 

75 cm 13.333  100/0,75*100 

80 cm 12.500 100/0,80*100 

82,5 cm 12120 100/0,825*100 

90 cm 11.111 100/0,90*100 



Plantetal 



Teknik 

• Bejdseudstyr gennemgåes 

• Tjek læggeskær 

 


