
Dyrkningsvejledning

Avl af 
pulverkartofler



Dyrkningsvejledning – pulverkartofler2

Indhold
Specifikke krav ..................................................................3

Udsædsmateriale & lægning ..............................................4

Gødskning  .........................................................................4

Vanding er vigtig ............................................................... 6

Ensartet afmodning .......................................................... 6

Nænsom optagning ...........................................................7

Lagring trin for trin ............................................................ 9

Omhu, omtanke & overblik  ..............................................11

Dyrkningsvejledning: Avl af pulverkartofler
© 2012 KMC, Herningvej 60, 7330 Brande
Design og layout: DeltaComm • Tryk: CS Grafisk



Dyrkningsvejledning – pulverkartofler 3

Specifikke krav
Avl af kartofler til pulverfabrikken stiller nogle specifikke krav til avlen og 
håndteringen af kartoflerne. Det er vigtigt at understrege, at produktio-
nen af pulverkartofler ikke direkte kan sammenlignes med produktionen 
af stivelseskartofler. Det skal nærmere ses som en hybrid mellem avl af 
chips/spisekartofler og avl af stivelseskartofler – med stærkt fokus på 
brutto udbyttet pr. ha, på stivelsesprocenten (tørstofindholdet) og på 
kvalitet og holdbarhed.

Tidspunktet for leverance
Som følge af den lange kampagne, som starter i august og først slutter 
hen i juni, er der forskellige krav og muligheder. Meget afhænger af, 
hvornår man skal levere sine kartofler til pulverfabrikken:
• Tidlig leverance fra 1. august til 25. august
• Fra mark fra 25. august til 1. oktober
• Korttidslagring fra 1. oktober til 1. november
• Lagring fra 1. november til 15. april

Vigtigt at undgå underafkøling
Ovenstående perioder er selvfølgelig ca. perioder. Specielt perioden fra 1. 
januar og frem til april stiller store krav til kvaliteten og opbevaringsfacili-
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teterne. Erfaringen viser, at tidlig frost i begyndelsen af oktober kan give 
os betydelige problemer med sukkerdannelse. Det gør det essentielt at 
sikre kartoflerne mod underafkøling allerede fra optagningstidspunktet 
i september. 

Udsædsmateriale & lægning
Hovedsorten til pulverfabrikken er Saturna, og den vil også være hoved-
sorten i de kommende år. Saturna vil dog efterhånden blive suppleret 
med nogle nye sorter, der ser lovende ud. Pt. bruger vi Lady Rosetta 
og Donald som opstartssorter de første uger af august, men kun hos 
udvalgte avlere.

Et vigtigt udgangspunkt for en god avl
Saturna er spiretræg, og derfor må den gerne være forvarmet, så der er 1-3 
mm spirer inden lægning. Med en rækkeafstand på 75 cm er den optimale 
læggeafstand 28-30 cm, svarende til et plantetal på 42-44.000 planter/ha. 
Saturna har tendens til at blive hul, hvis knoldene bliver for store, og derfor 
skal man være påpasselig med sit plantetal og sin lægning. Husk at gode 
og sunde læggekartofler er det vigtigste udgangspunkt for en god avl.

Bejdsning mod rodfiltsvamp og cikader
Bejdsning mod angreb af rodfiltsvamp bør altid udføres, og en bejdsning 
med et kombineret middel mod rodfiltsvamp og insekter kan absolut an-
befales. Bejdsning mod insekter sikrer, at man altid har den rette timing 
i sin bekæmpelse af insekter (cikader).

Gødskning
Kvælstof
Saturna “elsker” at have nok N at gøre godt med, og anbefalingen er at 
anvende den fulde tilladte mængde, som pt. er 200 kg N/ha, til industri-
kartofler. 
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Som følge af den langsomme og sene frigivelse af N bør man være 
varsom med anvendelse af husdyrgødning. Kartofler, der skal leveres 
senere end 1. november (dvs. lagres i betydelig tid), bør ikke have hus-
dyrgødning. Det gælder også for kartofler, der skal leveres til fabrikkens 
lager. Den langsomme og sene frigivelse vil forsinke afmodningen og 
gøre nedvisningen vanskelig, hvilket efterfølgende vil give problemer ved 
opbevaringen både mht. holdbarheden, sukkerindholdet og styringen af 
sukkeret over lagerperioden. 

Fosfor og kali
Der skal anvendes klorfri kali, og her er Patentkali med S og Mg en 
fortræffelig kali-kilde. Da pulverfabrikken ønsker et højt tørstofindhold 
(stivelsesindhold), er forholdene de samme som ved avl af stivelses-
kartofler. Ved normale Kt (5-8) skal der typisk bruges 130-150 kg K/ha.
 Der bør desuden tilføres 25-40 kg P/ha. Fosfors betydning for afmod-
ning og huddannelse efter nedvisningen omtales meget i udenlandsk 
litteratur. Fosfors betydning under danske forhold er ukendt, men man 
bør holde sig opdateret med de aktuelle Ft på de jorde, hvor der skal avles 
Saturna.

Magnesium
Saturna er en af de få sorter, der avles i dag, som kan vise deciderede 
og tydelige Mg mangelsymptomer. Det forekommer sjældent, men man 



Dyrkningsvejledning – pulverkartofler6

skal sikre sig en optimal Mg-forsyning – enten via Patentkali (som nævnt 
tidligere) eller via anvendelse af gødninger med Mg.

Vanding er vigtig
Stop i væksten som følge af vandmangel øger risikoen for gengroninger 
og dermed sukkerophobning i navleenderne. Derfor skal kartoflerne 
holdes optimalt vandet hele sæsonen igennem, og specielt Saturna tåler 
dårligt at mangle vand.
 I varme somre er det endog meget vigtigt at være på tæerne med 
vandingen i Saturna. Er Saturna først gået i stå, er det vanskeligt at få 
den startet op igen.
 Vandingsregnskab med nedbør og fordampning hjælper utroligt 
meget med at holde styr på vandforsyningssituationen i marken.

Ensartet afmodning
Kartofler, der skal lagres til leverance efter 15. november, skal nedsprøj-
tes inden optagning. Nedsprøjtning foretages for at sikre en ensartet 
afmodning af toppen og knoldene.
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En Saturna-mark vil typisk være begyndt på sin naturlige afmodning sidst 
i august/begyndelsen af september. Den vil derfor være relativ nem at 
sprøjte ned med 1-1,5 l Reglone/ha på dette tidspunkt.

Ikke flosset skind
2-3 uger efter nedvisningen er kartoflerne normalt klar til optagning. 
Skindet må ikke flosse under optagningen, når der er tale om kartofler, 
der skal langtidslagres. Risikoen for infektioner og betydeligt vægttab 
gør, at det skal tages alvorligt! Sårhelingsprocessen er også betydelig 
sværere at styre i kartofler, der ikke er “fuldskindede” (herom senere).
 Kartofler, der skal leveres direkte fra optageren til produktion i sep-
tember og oktober, behøver ikke at blive nedvisnet.

Nænsom optagning
Da beskadigelser og anden hårdhændet behandling af kartofler altid 
giver opbevaringsproblemer, skal dette undgås! Det giver ikke alene 
deciderede rådproblemer, men også problemer med at styre sukkeret 
igennem lagerperioden.
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Al optagning skal foregå i tørvejr – det burde være logisk, men er det 
desværre ikke altid. Kartofler, der skal opbevares, skal tages op i tørvejr. 
Selvom kartoflerne tages op i tørvejr, vil de altid bræmme lidt i forbin-
delse med optagningen, og derfor skal de altid tørres hurtigst muligt 
efter optagning. Al optagning skal foregå ved jord- og lufttemperaturer 
over 10° C.

Flere muligheder for tørring
Tørringen kan foregå på flere måder: 
 Frilægning i 3-4 timer har en fantastisk effekt, og det hærder skindet, 
inden optageren kommer.
 Tørrevogne er velkendte, og 3-6 timer i en tørrevogn er effektivt. 
Desværre hænger optagerkapacitet og antallet af tørrevogne ikke altid 
sammen, men uanset hvad, er det altid en god ide at have et par tørre-
vogne i beredskab.
 Hvis man kører kartoflerne direkte i kule, skal man sørge for, at kulen 
ikke bliver for stor, da det giver for lille luftgennemstrømning. Er vejret 
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til det, kan man sagtens lade kulen ligge uden dække et par døgn og så 
derefter dække med halm. Forudsat vejret er til det, kan man også sag-
tens lade kulen ligge nogle døgn kun med halm på og så trække plastik 
over senere.
 Kør uden om våde pletter og vandingsspor og læg kartoflerne herfra 
i separat kule eller alternativt i den ene ende af kulen (husk hvilken!). Så 
har man mulighed for at levere dem direkte til produktion.

Lagring trin for trin
Kartofler til lager skal være tørre og holdes tørre! Efter optagning skal 
man gennem forskellige trin, hvor man hjælper kartoflerne med at blive 
hærdede til at ligge på lager, måske helt frem til marts.
•  0-8 døgn efter optagning skal der luft til, dvs. ventilation døgnet 

rundt.
•  8-25 døgn efter optagningen skal knoldene gennem sårhelingen. Opti-

mal sårheling sker ved temperaturer fra 12-15° C. Jo højere temperatur, 
desto hurtigere forløber sårhelingen. Sårhelingen har den funktion, at 
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den får lukket de små sår og ar, der måtte være kommet i forbindelse 
med optagningen og håndteringen til lager. Det er blandt andet derfor, 
at de kartofler der skal lagres, ikke skal tages op sidst i oktober – der 
er simpelthen meget sjældent temperaturer til en ordentlig sårheling 
eller tørring på det sene tidspunkt!

•  Efter sårhelingen skal kartoflerne nedkøles til 8,5-9,5° C. Sker afkø-
lingen for hurtigt dannes der fugt, og derfor skal man forsøge at styre 
nedkølingen med ca. 0,4-0,6° C i døgnet.

•  Når lagertemperaturen er nået, skal man sørge for at holde temperatu-
ren stabil og stadig sikre en vis beluftning af kartoflerne, så åndingsluft 
bliver fjernet fra lageret.

5 gode råd om opbevaring
Kuler må ikke være for store, dvs. maks. 12-20 tdr./løbende meter og rige-
ligt med tør halm. I toppen af kulen skal der være minimum 50 cm halm.
Langtidslagring af kartofler (over 2 måneder) kræver omhu og ordentlige 
forberedelser.



Dyrkningsvejledning – pulverkartofler 11

Der er et par enkle og egentlig relativt simple ting man skal huske:
•  Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft kan. Det er derfor,  

nedkøling giver fugt til omgivelserne (som en air condition).
•  Varm luft stiger op og kold luft falder ned. Det er derfor, det er vigtigt 

med rigelig halm i toppen af en kule eller mulighed for at kunne blæse 
luft hen over et toplag i et lagerhus, fordi det er her fugten samles.

•  Hold porte lukkede. Man kan ikke opbevare kvalitetskartofler i et ma-
skinhus, hvor man hele tiden kører ud og ind med maskiner.

• Husk det nu – tørre kartofler.
•  Tilsyn til lageret, minimum 2-4 gange pr. uge. Brug øjnene og næsen, 

de fortæller tit, hvis der er noget galt.

Omhu, omtanke & overblik
Umiddelbart kan det virke, som om der er mange punkter, man skal 
være opmærksom på – og dermed også mange faldgruber – i avlen af 
pulverkartofler. Men det er faktisk ikke nødvendigvis så svært, når bare 
man husker at gøre de rigtige ting på de rigtige tidspunkter:
Det kræver OMHU, OMTANKE og OVERBLIK, så giver det også OVERSKUD.

God fornøjelse.
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