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Her hvor lægningen af kartoflerne er ved 
at være ved årets slutning, er det på tide at 
se på, om det du ønskede inden sæson-
start, også var det du opnåede.

Vurder lægge materialet – stemmer det 
overens med din forventning?
Har du lagt eget lægge materiale?
Har du indkøbt lægge materiale?

Du skal sammenligne de indkøbte lægge-
kartofler med dem du selv har fremavlet og 
vurdere om de har været af samme kva-
litet. Var kartoflerne tørre, ensartede og 
uden skader?

Havde kartoflerne den rigtige 
størrelse?
Der er flere fordele ved at bruge læggekar-
tofler der er ens i størrelsen.
•  Bedre lægning uden spring og dobbelt-

lægning, da indstillingen af læggeren kan 
gøres mere præcis.

•  Mere ens fremspiring. Kartofler der er 
ens i størrelsen, vil ligge lige dybt i jor-

den og bryde gennem jordoverfladen på 
samme tid.

•  Bedre færdigvare. Ensartede læggekar-
tofler, vil give en ensartet størrelse på 
kartoflerne ved optagning. Dette er vig-
tigst i spise- og læggekartoffelproduktion. 

Derfor vil det være godt at overveje om du 
skal have styr på størrelsen næste år. Det 
kan ske ved at nedvisne læggekartoflerne 
i god tid, eller at størrelsessortere lægge-
kartoflerne, eventuelt ved indlagring.

Var der rådne kartofler i dine egen 
læggekartofler?
Rådne kartofler i kartoffellæggeren kan 
hurtigt sprede en masse sygdomme til de 
raske kartofler, derfor er det vigtigt at du 
har meget fokus på at kartoflerne er tørre 
og raske.

Det er vigtigt at have sine læggekartofler 
godt dækket ind mod skimmel - ved sprøjt-
ninger - frem til nedvisning. 

Hvis der aftoppes, skal der findes tørt vejr 
at køre i, for ikke at sprede skimmel.

Økologiske kartofler bør ikke røres, hvis de 
har fået skimmel og der er udsigt til regn. 
Når stænglen rystes ved aftopning kan 
skimmelsporene falde ned på knoldene. 

Husk at have dagligt opsyn med dine læg-
gekartofler henover vinteren, for at følge 
udviklingen af sygdomme.
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Spring i rækkerne
Hvis der er spring i rækkerne (der mangler 
kartoffelplanter) skal du finde årsagen.

Det er vigtigt at vide om det er læggekar-
toffelkvaliteten eller læggeren der er pro-
blemet!

Du skal grave ned og finde læggekartof-
len/ finde ud af om kartoflen er lagt. 

Hvis der er en kartoffel: Undersøges den 
om den er syg eller rådden. Det kan være 
svært at fastslå årsagen til at kartoflen ikke 
har spiret. Den kan være skadet ved frem-
spiring af frosten eller sygdom. Hvis der er 
mange, skal man søge årsagen med en 
kartoffelkonsulent.

Hvis der ikke er en kartoffel: Er der sket 
et spring i kartoffellæggeren. Her skal 
du tænke tilbage på hvad problemet kan 
være:
•  Uens størrelse læggekartofler (oftest 

mange store)
•  Forkert størrelse kopper på læggeren til 

kartoffelstørrelsen
•  Forkert indstilling på ryster
•  Læggeren har kørt for stærkt og har ikke 

kunnet nå at få kartofler på alle kopper-
ne (husk at have kamera og overvågning 
på læggeskakterne, for at se om der er 
spring).

Forskel i udbytte?
Er der stor forskel på udbyttet af indkøbte 
læggekartofler og eget lægge materiale.

Med udbyttemåler på optageren kan man 
hurtigt danne sig et overblik over hvor der 
er størst udbytte. Hvis der ikke er udbytte-
måler på optageren kan du ved hjælp af 
traktorens computer måle hvor langt du 
skal køre for at lave en tankfuld. Det bed-
ste vil selvfølgelig være at veje læssene 
fra marken. 

Derudover skal du også sammenligne 
kvaliteten og størrelsesfordelingen på de 
optagede kartofler.  

Det er derfor vigtigt at man har styr på hvor 
de enkelte partier er lagt, og man derefter 
kan følge op på udvikling af sygdomme og 
udbytte.

Det er vigtigt at man vurderer om man selv 
skal lave lægge materiale, eller om man er 
bedre tjent med at lade andre tage arbej-
det ved at lave lægge materiale.

Opbevaring af egne læggekartofler
Hvis du overvejer opbevaring af egne læg-
gekartofler i eksisterende bygninger eller 
i nybyggeri, og vil have god rådgivning til, 
om der skal bruges køl eller mixluft, og 
hvordan lageret skal indrettes, er du me-
get velkommen til at kontakte Palle Foged 
direkte på tlf. 20102637.

Vi vil meget gerne hjælpe med at projekte-
re jeres nye anlæg til opbevaring.
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