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En gammel kending – men alligevel præ-
cis lægning
En koplægger en den traditionelle type kar-
toffellægger, som er blevet brugt i mange år. 
Koplæggere er kommet i et utal af mærker 
og varianter, men princippet i koplæggeren 
er stadig det samme.

Det er uden tvivl den mest enkle måde at få 
lagt sine kartofler på. Der er et bånd med 
kopper, hvor hver enkelt kop tager en kartof-
fel og ligger den ned i jorden, så enkelt er 
det. 

Koplæggeren kan være opbygget meget 
simpelt med et træk fra hjulakslen til at træk-
ke gearkassen, eller den kan være mere 
avanceret med hydraulisk træk af gearkas-
sen, hvor du kan ændre udsædsmængden 
løbende henover marken eller ændre det ved 
hjælp af GPS-tildelingskort.

For at dække kartoflerne til efter lægning, er 
der hyppetallerkner, som regel efterfulgt af 
gitterruller eller kamformer.

Fordele ved koplæggeren
•  Præcis lægning, altså samme afstand mel-

lem planterne, da der er en kartoffel i hver 
kop

•  Nem at indstille og bruge
•  Billig i vedligehold

Forarbejdet er altafgørende
For at få et optimalt resultat af dine anstren-
gelser med lægningen, er det vigtigt, at der 
er lavet et godt forarbejde til kartoffellægge-
ren. 

Det handler om at få lavet et godt og jævnt 
såbed, ellers kan kartoffellæggeren ikke hol-
de en ens dybde og kartoflerne vil spire frem 
på forskellige tidspunkter.

Ved mekanisk og kemisk ukrudtsbekæmpel-
se, er det vigtigt at kartoflerne spirer frem på 
det samme tidspunkt, da du så kan vente 
med at udføre ukrudtsbehandlingen til lige 
inden hele kartoffelmarken spirer frem. 

Ved at få kartoffelplanterne til at spire frem 
på samme tidspunkt, vil du også få en mere 
ensartet knoldstørrelse, da alle planter får 
den samme længde vækstsæson.
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Få lagt kartoflerne enkelt og præcist med en koplægger

– fortsættes side 2....

De udskiftelige og skånsomme indsats- og 
læggebægre - med smalle og afrundede 
sider - i forskellige størrelser sikrer en pro-
blemfri lægning.
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Hvis der er stenstrenglagt, er det vigtigt at 
bedene er jævne og ens i højde og form. Der 
skal køres lige, og der skal være stort fokus 
på at dækstørrelser og sporvidder passer 
sammen. Der kan hurtigt blive kørt i bedene 
og komme til at mangle jord til kartoflerne, 
hvis der ikke er fokus på stenstrenglægnin-
gen. Tag gerne et kig i tidligere nyhedsbrev 
omkring stenstrenglægning.

Hvis jorden er harvet eller pløjet, er det vig-
tigt, at jorden er løs og jævn, samt bearbejdet 
tilpas dybt, - det optimale er mindst 25 cm 
løs jord. 

Tildækning af kartoflerne
Fugeskæret skal lave en V-formet rille, hvor 
læggekartoflerne skal ligge i. Formen på ril-
len gør, at kartoflerne ikke ruller i rillen, men 
kiler sig fast og du opnår den korrekte af-
stand mellem planterne.

På læggere med dæktallerkner til at dæk-
ke kartoflerne til med, skal dæktallerknerne 
arbejde ens. Dæktallerknerne kan justeres i 
arbejdsdybden, hvis de ikke laver et tilfreds-
stillende resultat. Har du problemer med at 
kammene ikke kan blive store nok, så kan 
de glatte dæktallerkener skiftes ud med en 
model med takkede tænder, som er mere ag-
gressiv og laver større kamme. Fordelen ved 
takkede tallerkner er, at de også drejer rundt 
i meget løst sand eller i mosejord.

På læggere med kamformer, kan du justere 
arbejdsvinklen på kamformeren og justere 
hvor meget kamformeren skal trykke på jor-
den. Det gælder om at lave en god fast kam, 
dog uden at kamformeren dozer for meget 
med jorden. Husk at være opmærksom på 
om kamformeren flytter på kartoflernes pla-
cering. En løbende kontrol af dybde og af-
stand imellem knoldene er afgørende for at 
undgå ubehagelige overraskelser ved frem-
spiring.

Optimalt læggemateriale
For at få det optimale resultat med en kop-
lægger er det vigtigt at kartoflerne er stør-
relsessorteret med højst 10 mm forskel, fx 
35-45 mm.  Ved en mere uens størrelse kar-
tofler, vil det gå ud over lægningens præcisi-
on, da der er risiko for at nogen kopper tager 
to små knolde med, eller alternativt ingen 
kartofler med, hvis de er for store. Hvis det er 
tilfældet, at der kommer to kartofler i kopper-
ne, bruges en ryster på læggebåndet, for at 
få den overskydende kartoffel til at falde af. 
Brug af rysteren kan dog resultere i, at der 
kommer spring i lægningen, hvis begge kar-
tofler falder af kopperne. Derfor er det vigtigt 
løbende at justere rysterne efter kartoflernes 
størrelse og form. 

Hvis der skal lægges meget små eller store 
kartofler, kan der monteres et indlæg i kop-
perne, eller der kan skiftes til et bånd med 
andre størrelser kopper. Der findes 3 stan-
dardbånd: Røde (små), grønne (normal) eller 
blå kopper (store).

Sørg for at du har styr på, hvor meget læg-
gemateriale der skal bruges på de enkelte 
marker og hvordan man indstiller kartoffel-
læggeren. Tiden er godt givet ud til at træne 
dig selv og dine medarbejdere i at indstille 
maskinen hjemmefra i fred og ro!

Gødning 
For at give kartoflerne den bedste start kan 
der placeres startgødning på de fleste læg-
gere.

Gødningen placeres ca. 5 cm ved siden af og 
5 cm længere nede end kartoflen. På ældre 
kartoffellæggere er gødningen blevet place-
ret med tænder, disse kan dog have proble-
mer med at stoppe til, hvis der er planterester 
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i marken og særligt, hvis der er problemer 
med kvikgræs! Problemerne kan undgås ved 
at bruge rulleskær, som skærer sig igennem 
planterester og holder en mere stabil dybde. 
Få kontrolleret at alle udløb giver den samme 
mængde og lær gearingen på maskinen at 
kende. Husk at tage højde for, at der er for-
skellig vægtfylde på gødningerne, og at dette 
kan variere betydeligt afhængigt af luftfugtig-
heden i luften. 

Gødning er meget aggressiv over for maski-
nen, derfor skal du huske grundig rengøring. 

Bejdsemiddel
Tørbejdse drysses ud på kartoflerne i lægge-
skakten, hvor kartoflernes bevægelser gør, 
at bejdsemidlet fordeles på alle kartoflerne. 
Der skal holdes øje med at bejdsemidlet ikke 
danner ”bro” i beholderen og ”udmaderne” 
skal beskyttes mod dårligt vejr.

Vådbejdse sprøjtes på kartoflerne nede ved 
fugeskæret. Der skal jævnligt kontrolleres, at 
alle dyser virker og de rammer kartoflerne, 
da de sidder i et udsat miljø. Optimalt er brug 
af 3 stk runddyser og et lavt arbejdstryk så 
dråbestørrelsen ikke bliver for lille, og blæ-
ses bort af vinden.

Sørg for at have de rette værnemidler med i 
marken, og brug dem! En vanddunk på trak-
toren, hvor der kan vaskes hænder, er en 
god hjælp.

Kontroller i maskinhuset
•  Gennemgå maskinen og tjek, at alle funkti-

oner virker
•  Læggebånd skal være stramme, se indstil-

lingen i instruktionsbogen
•  Brug den rigtige farve kop – afhængigt af 

kartoflens størrelse
•  Lær kartoffellæggerens gearing at kende 

– sørg for at have en tabel over sammen-
hængen mellem antal knolde per ha og 

gearing af maskinen
•  Lær gødningssystemet på læggeren at 

kende, så der er styr på indstillinger til for-
skellige typer gødning med forskellig vægt-
fylde

Kontroller i marken
• Læggeafstand
  Kontroller løbende læggeafstanden mel-

lem kartoflerne og lav ændringer, når det er 
nødvendigt.

  På de simple modeller ændres afstanden 
ved hjælp af en gearkasse på maskinen og 
på de mere avancerede maskiner ændres 
afstanden ved hjælp af en hydraulikmotor 
og computer.

  Mål 11 knolde op (10 mellemrum), og divi-
der afstanden med 10, så har du den gen-
nemsnitlige afstand. Hvis der fx måles 280 
cm på 11 knolde, er læggeafstanden 28 cm.

• Læggedybden
  Skal løbende kontrolleres og justeres, så 

lægningen bliver så ensartet som muligt 
hen over marken.

• Korrekt antal knolde per ha
  For at undersøge om man bruger den rigti-

ge mængde læggekartofler, - altså om man 
får den mængde kartofler i jorden, som 
man regner med, kan man bruge traktorens 
computer til at måle areal, og sammenhol-
de det med den mængde kartofler der er 
lagt. 

• Rysterne
  Kontroller, at de ryster lige meget på hvert 

læggebånd. Ved brug af elektrisk ryster 
finindstilles den manuelt på et håndtag på 
siden af hvert enkelt element.

•  Hjulene skal køre lige ud, de skal følge trak-
torens spor, og selv kunne finde tilbage til 
midterstillingen, - hvis de ikke gør det, kan 
de kalibreres (det kan gøres ved et opkald 
til GRIMME).

GRIMME GL 860 Compacta - GRIMME's flagskib inden for koplæggere.


