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De optimale forudsætninger for læggekartofler er: 
• Jordtemperatur minimum 8 grader
• Kartoffeltemperatur 6-10 grader
• Max 1 cm spirer på kartoflerne

Man skal være varsom med at opvarme kartof-
ler for tidligt før lægning, for når først kartoflerne 
er startet med at spire, er det ikke mulig at stop-
pe spirringsprocessen igen, det er kun muligt at 
nedsætte hastigheden.

Det betyder mindre at kartoflen kun har spire-
øjne på 0,1 mm, hvis kartoflen tillige er varm 
og kommer i en varm jord, end det gør at have 
lange spirer som vil knække af i læggeren og 
sprede sygdomme.

Det er svært at komme med anbefalinger om 
hvor tidligt man skal begynde forspiring af kar-
tofler i det enkelte lager, da det er afhængigt af 
sorten.

For at få en føling af hvor hurtigt den enkelte 
sort spirer, kan det anbefales at du i god tid 
tager nogle knolde ind i varmen og observerer 
hvor hurtigt spiringen går i gang.

Kartoflens biologi. 
Kartoflerne vil ved egen kraft, varme sig op med 
0,2-0,3 grader pr dag. 
Når kartoflerne begynder at spire, øger de også 
varmeproduktionen.

Praktisk om opvarmning af læggekartofler 
i kølehus. 
Ca. 10-20 dage før man ønsker at lægge kar-
toflerne skal man hæve rumtemperaturen til 
den temperatur man ønsker ved lægning, evt. 
8 grader. 

Programmet på kølemaskinen skal forsat stå på 
køling, så du kontrollerer højeste temperatur og 
kartoflerne ikke stikker af i varme.

Hvis man ønsker en hurtigere opvarmning, kan 
man tilsætte varme i form af en varmeblæser. 
Pas på med at bruge fossile brændsler som 
diesel og gas der skaber CO2, da det skader 
kartoflerne.

Hvis man bruger tilsat varme, kan man vente 
til ca. 7-10 dage før ønsket lægning, og derved 
have mere kontrol over hvornår man forventer 
at lægge kartoflerne.

•  Udluftning sættes op til at køre i 15-20 min 
hver 6 time. Det er vigtigt, da spiring udvikler 
CO2 som skal ud af lageret.

•  Intern ventilation sættes til:  
o Ventetid 3 timer  
o  Køretid 15-20 min. (for at udligne tempe-

raturen i kasserne og få luft rundt til alle 
kartofler)

Det anbefales ikke at blæse med varm udeluft, 
der er mere end 3 grader varmere end kartof-
lernes temperatur. Da dette kan føre til at der 
dannes kondens på de kolde kartofler, og de 
derved bliver skadet af fugt.

Hvis man er kommet for tidligt i gang, kan man 
køle kartoflerne med udeluft om natten. Det vil 
dog aldrig være muligt at stoppe spirringspro-
cessen, og det vil derfor altid være bedre at 
varme lidt forsigtigt i starten og øge opvarmning 
lige før lægning med en varmeblæser.

Spirer og lægning
Ved for store spirer, vil spirene knække af under 
håndteringen i vogne og kartoffellæggeren. Ud-
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over at det vil medføre tab af energi fra 
kartoflen, vil det også være en vej til at 
sprede sygdomme. 

Desuden vil læggeren hurtigt blive til-
smudset i spirer og støv og skal rengøres 
flere gange om dagen! 

Giv dine læggekartofler den bedste start.

Opvarmning af 
læggekartofler til lægning

FAKTA: 
Tilsætning af varme til kartofler
•  10 watt pr tons kartofler = 0,1 grad pr dag.
•  10 kW (10.000 watt) varmer 100 tons 

kartofler 1 grad pr dag.
(forudsat at der ikke sker varmetab fra 
bygningen)
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