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Peberrod (Armoracia rusticana) 
er en gammel og velkendt 
grønsag, der dyrkes i privatha-
ver og i nogen udstrækning 
hos gartnere/landmænd. Som 
mange andre grønsagsarter 
har peberrod oprindeligt været 
dyrket som lægeplante.                                                                                     

Oprindelse
Peberrod er en gammel kultur-
plante, som har været dyrket i 
Europa siden omkring år 1000. 
Den menes at have sin oprindel-
se i Sydøsteuropa. Her i landet 
er peberrod omtalt i dyrkning 
fra det 17. århundrede, men 
kan have været indført tidli-
gere. Den forekommer også i 
forvildet form. 

Peberrod hører til de korsblom-
strede og er således i familie 
med  kålgrønsagerne. Planten 
er fl erårig og fuldkommen 
hårdfør i danske vintre. Planten 
danner det første år en roset af 
langstilkede, ægformet til ovale 
og rundtakkede grundblade, 
der kan blive 60-80 cm lange. 
Blomster fremkommer først i 
andet vækstår på en meterhøj 
blomsterstængel og er små 
og hvide. Frugten er en kort 
skulpe. Som grønsagskultur dyr-
kes peberrod alene som enårig 
afgrøde.

Det er hovedroden, der udgør 
den spiselige del af planten. 
Hovedroden er lang, cylindrisk 
med diameter på op til 4-5 cm 
tykkelse, hvid og mere eller 
mindre glat. Fra hovedroden 

udgår et varierende antal side-
rødder af op til et par centime-
ters tykkelse. Disse siderødder 
tages op tillige med hovedro-
den og benyttes året efter som 
rodstiklinger (spirer) til den nye 
avl.

Anvendelse
Den spiselige fortykkede del 
af roden (hovedroden) kaldes 
stangpeberrod og er salgspro-
duktet, der anvendes i frisk til-
stand eller lettere forarbejdet. 
Peberrod er kendetegnet ved 
sin karakteristiske skarpe smag 
og duft, der skyldes indhold af 
svovlholdige glucosinolater; den 
stærke smag hidrører primært 
fra stoffet sinigrin. 

Peberrod betragtes som kryd-
derurt, der kan anvendes som 
tilbehør til varme og kolde 
retter eller som tilsætning til 
færdige sovse eller salater. 
Peberrod angives at fremme 
fordøjelsen og at kunne sænke 
blodtrykket. Peberrod kan på 
den måde betragtes som en 
slags helseplante. Den har et 
højt indhold af mineralstof-
ferne kalium og kalcium samt er 
rig på vitamin C.

Kulturens omfang
Dyrkning af peberrod er i dag 
en decideret nicheproduktion 
inden for frilandsgrønsagsom-
rådet. Der er formentlig ikke 
mere end en håndfuld avlere 
tilbage med egentlig erhvervs-
mæssig dyrkning.

Omkring 1990 blev dyrknings-
arealet angivet til at være ca. 75 
ha med avlere placeret især på 
Sydfyn og i områder ved Sindal 
i Jylland.

På det tidspunkt blev det vur-
deret at forbruget var stigende, 
bl.a. begrundet i de forbruger-
venlige pakninger med revne 
råvarer eller forarbejdede fær-
digvarer. Det blev skønnet, at 
produktionen var tilstrækkelig 
stor til at dække hjemmemar-
kedsforbruget 100%.
Der fi ndes ingen statistik om 
det præcise dyrkningsomfang i 
dag eller andelen af peberrod 
til videre forarbejdning. Mindst 
én dansk fabrik producerer 
fortsat peberrod til konsum.

Danmark er ikke længere 
selvforsynende med peberrod; 
der importeres blandt andet fra 
Kina. Da der er meget håndar-
bejde forbundet med dyrkning 
og tilberedning til videre forar-
bejdning, har den danske avl af 
peberrod svært ved at klare sig 
i konkurrencen med udenlandsk 
peberrod.

Dyrkning
Peberrod lykkes bedst på dyb-
muldede humusrige jordtyper, 
der har god vandholdende 
evne. Lette sandjorde og svære 
lerjorde er mindre egnede; dog 
kan lette sandjorde benyttes, 
hvis der er gode vandingsmu-
ligheder. Jorden må kunne 
bearbejdes til mindst 30-40 cm 
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dybde for at rodstiklingene kan 
tages op i hel tilstand. 

Peberrod kræver som minimum 
4-5 års sædskifte til andre kors-
blomstrede afgrøder og helst 
6-8 år til forrige peberrodsaf-
grøde. Derfor passer afgrøden 
tit bedre ind i et kornsædskifte 
end i et grønsagssædskifte.

’Spildplanter’ kan volde dyrk-
ningsmæssige problemer med 
at opretholde et nødvendigt 
sædskifte, idet spildplanter 
kun kan bekæmpes ved hjælp 
af herbicider eller brak med 
renholdelse gennem fl ere år. 
Rationel dyrkning af peberrod 
i større mængder egner sig 
derfor mindre godt til økologisk 
produktion.

Plantning/lægning
Lægningen af peberrod skal 
ske tidligst muligt i foråret, 
når jorden er bekvem – gerne 
i begyndelsen af april måned. 
Læggematerialet (=spirerne) 
består af de siderødder, som 
blev revet fra rodstokken ved 
optagningen. Spirerne skal 
gerne være 30-35 cm lange og 
8-12 mm tykke og lige i hele 
længden. Spirer med brune 
eller sorte pletter i tværsnit kas-
seres. Kortere, men tykke, 20-25 
cm lange spirer anvendes ofte 
til tidlig optagning.

For at hindre dannelsen af top- 
og rodskud hen ad rodspiren 
anbefaledes det tidligere inden 
lægningen af spiren at gnide 
den med sækkelærred, således 
at de små sideknopper fjernes 
med undtagelse af topendens 
og rodendens knopper. Der kan 
være forskel på sorternes ten-
dens til at danne sideknopper 
på rodspiren. Men også inden 
for den enkelte sort kan der 
være forskelle, så der kan med 
fordel sorteres efter spirer med 
få sideknopper.

Selve plantningen af peberrods-
spirerne udføres med en særlig 
plantemaskine. Nogle svære 
klodser på store hjul danner 
fordybninger i jorden, som 
spirerne lægges i, hvorefter de 
muldes til med jorden kam-
met let op over rækken. Spiren 
placeres skråt i jorden, således 
at den tynde rodende er ca. 12 

cm nede og den tykke topende 
er ca. 3 cm under jorden. 

Rækkeafstanden indpasses 
efter traktorrenserens normal-
afstand, men er oftest 65 cm 
eller mere. Planteafstanden 
kan være 60-70 cm, således at 
planterne får et næsten kvadra-
tisk vokserum. Men i øvrigt kan 
anvendes plantetætheder fra 
20000 til 25000 pr. ha.

Kulturpleje
Renholdelsen sker mekanisk 
med radrenser og/eller fi nger-
strigle og skal gentages nogle 
gange i vækstsæsonen. Når 
først peberrodsplanterne er 
groet godt til, har de imidlertid 
god konkurrenceevne over for 
ukrudt. Det er vigtigt, at man 
ved rensningen ’kører med’ 
planterne i samme retning som 
lægningen er sket.
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Nogle avlere benytter fortsat at 
gennemføre den arbejdskræ-
vende ’nakning’, der består i, at 
man trækker lidt op i plantens 
topende og fjerner de kraftige 
rødder, der kan sidde under 
topskuddet, således at planten 
tvinges til næringsoptagelse fra 
bundrødderne, hvorved man 
regner med at få en mere ren 
og pæn rodstok til salg. Naknin-
gen foretages sidst i juni eller i 
første halvdel af juli måned og 
lykkes bedst, hvis den foretages 
umiddelbart efter en regnvejrs-
dag. Efter nakning bør man 
foretage en hypning af planter-
ne, men alligevel er det en hård 
kur for planterne og samtidig 
et stort ekstra arbejde. Ved et 
orienterende forsøg i 2002 med 
nakning af  28 kloner opnåedes 
et merudbytte af stangpeber-

rod på 26 % (Intern Rapport nr. 
183, 2003).

Gødskning og vanding
Peberrod regnes for at være 
en grådig plante, der kvit-
terer mere for en jord i god 
gødningskraft end for direkte 
tilførsel af gødning. Behovet 
for kvælstofgødning vil variere 
med jordens evne til at frigive 
kvælstof (nitrifi kation) i løbet 
af vækstsæsonen. På dybmul-
dede og humusrige jordtyper vil 
en vedligeholdelsesgødning på 
ca. 150 kg N/ha være tilstræk-
kelig. På mineraljorder kan 
der være behov for at tilføre 
200-250 kg N/ha. Kvælstofgød-
ningen udbringes med ca. 1/3 
ved lægningen af spirerne og 
resten fordelt ad 2 gange under 
væksten.

Grundgødning med P og K 
tilføres inden lægningen af 
rodspirerne. Ved fosfortal over 
5 og kaliumtal på over 15 er en 
vedligeholdelsesgødskning med 
30-40 kg P/ha og 100-150 kg K/
ha tilstrækkeligt. Der kan også 
være behov for at gøde med 
mikronæringsstofferne bor og 
mangan. 

Det er en erfaringssag, at 
peberrod betaler godt for kun-
stig vanding. Især på de lettere 
jorder vil det være fordelagtigt 
at vande i månederne juli og 
august, hvor peberrod har sin 
største tilvækst. Der skal vandes 
med 30-40 mm pr. gang, når 
nedbørsunderskuddet er af 
samme størrelsesorden.

Sygdomme og skadedyr
Hvidrust (Albuga candida) er 
en svampesygdom, der viser 
sig ved hvide, pudeformede 
belægninger på bladene. Ved 
stærke angreb visner bladene 
ned. Stærke angreb kan resul-
tere i angreb på den øverste del 
af stangpeberroden i form af 
’brunråd’, der senere kan give 
anledning til sekundære angreb 
af bakterieråd (blødråd). 
Velgødede, kraftigt voksende 
kulturer er ikke så modtage-
lige. Svampesygdommen er 
epidemisk, dvs. den spredes fra 
plante til plante i vækstsæso-
nen. 
Opmærksomheden må hen-
ledes på smittemuligheden 

Læggeklare spirer
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fra forrige års spildplanter, 
disse bør så vidt muligt undgås. 
Rodspirer bør kun tages fra 
rodenden af stangpeberroden, 
da andre spirer kan være infi -
ceret; rodspirer bør opbevares 
adskilt fra stangpeberrod. Der 
er konstateret store forskelle på 
modtageligheden for hvidrust 
blandt de 27 kloner, som er pla-
ceret ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning, Årslev.

Mørke ringe eller sorte pletter 
kan ses på overskårne rødder. 
Det skyldes som regel infektion 
med kransskimmel (Verticil-
lium albo-atrum). Spirer med 
sådanne symptomer bør abso-
lut kasseres. Det er imidlertid 
også vigtigt med sædskifte og 
bekæmpelse af spildplanter, der 
ellers kan videreføre smitten.

Virus (Brassica virus I) viser sig 
som gulgrønne bladpartier, der 
er mere eller mindre ringfor-
mede.
Virusset kan ikke bekæmpes 
direkte, med spredes fra plante 
til plante via bladlus, hvorfor 
disse bør bekæmpes. Virusan-
grebne planter er svækkede 
og vil give mindre udbytte af 
stangpeberrod og rodspirer, 
ligesom smitten kan videreføres 
med rodspirerne. Bedst ville det 
imidlertid være med et kon-
trolleret fremavlsarbejde, hvor 
der kunne produceres sunde 
peberrodsspirer ved hjælp af 
meristemformering.
Kålfl uens larve (Delia radicum) 
kan ved gnav på rodstokken 

forårsage kvalitetsforringelse 
af handelsvaren. Der er fl ere 
generationer af kålfl uen, så 
angreb kan forekomme i store 
dele af vækstperioden. 

Der er i de seneste år konstate-
ret fl ere tilfælde med angreb 
af Phoma spp. på rødderne af 
peberrod. Angrebene viser sig i 
form af indfaldne brune partier 
på stangpeberroden, hvilket 
besværliggør klargøringen 
og i værste fald kan gøre, at 
roden er usælgelig. Spirer med 
sådanne symptomer bør ikke 
lægges.

Høst og udbytte
Væksten afsluttes normalt i 
november måned, og peberro-
den tages op med en maskine, 
der med et skråtstillet skær 
arbejder sig gennem jorden 
og tvinger planterne op over 
et roterende bånd, der frilæg-
ger rodstok og rødder. Inden 
optagning fjernes det meste af 
bladmassen med grønthøster. 
Tidligere optagning i septem-
ber eller oktober måned vil give 
mindre udbytte, men en evt. 
højere pris kan kompensere for 
dette. Peberrodsoptageren skal 
kunne arbejde i mindst 30-40 
cm dybde for at få alle rød-
derne med, da disse ellers kan 
optræde som besværligt ukrudt 
året efter.
                                    
Når rødderne er frilagt eller i 
hus, afrives de lange, tynde rød-
der fra rodstokken for at blive 
gemt som næste års rodspirer. 

Bladrester afskæres fra rodstok-
ken (=stangpeberrod), der er 
handelsvaren

Der fi ndes ingen EU-regler 
eller danske kvalitetsnormer 
for peberrod. Til friskvaremar-
kedet leveres stangpeberrod 
normalt i stykker på 25-30 cm 
længde og med en diameter på 
2-3 cm. For at være 1. sortering 
skal rodstokken være lige, den 
indvendige farve hvid og uden 
forgrenet top; lettere insekt-
gnav i skrællelaget er tilladt 
for 2. sortering. Industrien kan 
have andre sorteringsregler og 
standarder for kvalitet; f.eks. 
kan de hoveder, der skæres af 
stangpeberroden, også anven-
des.

Opbevaringen af stangpeber-
rod og rodspirer kan ske i kuler 
dækket med halm og plastic 
eller på køl ved  0° til  1° C og 
skærmet mod fordampning/
udtørring ved plasticindpakning 
af kasserne. Rodspirerne kan 
også beskyttes mod udtørring 
ved bevaring i fugtigt spagh-
num. Rodspirerne sorteres og 
bundtes inden opbevaringen, 
således at alle spirer har topen-
den i samme retning. Ved køle-
opbevaring er det en fordel at 
tage rodspirerne frem i god tid 
om foråret før lægning og evt. 
forspire dem lidt ved en højere 
temperatur.

Et godt udbytte af stangpe-
berrod på en dyrkningsegnet 
jordtype er 5-10 tons pr. ha og 
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et udbytte af rodspirer på 2-5 
tons pr. ha. 

Sorter og kloner
Der fi ndes fl ere forskel-
lige typer, der blandt andet 
adskiller sig ved rodens 
vækstmåde og dermed udse-
ende. Nogle sortstyper giver 
glatte rodstykker og andre 
giver mere ”skæggede”.
Ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning i Årslev fi ndes en 
klonsamling bestående af 27 
kloner og selektioner med 
oprindelse i ind- og udland. 
Der bevares 2 planter af 
hver klon. Ca. halvdelen af 
samlingen består af avlsteds-
typer eller landsorter, mens 
det øvrige materiale består af 
udvalgte kloner fra foræd-
lingsarbejde ved Danmarks 
JordbrugsForskning gen-
nemført i 1960’ og 70’erne. 
Indsamlingen af peberrod 
fandt sted i årene 1957-64 
med det formål at fi nde 
mere yderige og let dyrkelige 
typer. I en igangværende 
afprøvning af de bedste 
kloner og selektioner har 
’Jugoslavisk’ givet det største 
udbytte af stang peberrod. 

Alle 27 kloner og selektioner 
er færdigkarakteri seret og 
evalueret.
Den danske peberrodssam-
ling er bevaringsværdig som 
den indtil videre eneste nor-
diske samling, der kan siges 
at dække bevaringen af den 
genetiske variation. Nær-
mere information om den 
danske klonsamling kan fås 
på hjemmesiden www.agrsci.
dk/ahp/gkb. 

Der blev i 2003 foretaget en 
ny indsamling af peberrod 
ved Afdeling for Havebrugs-
produktion i Årslev. Ind-
samlingen blev iværksat på 
initiativ af Arbejdsgruppen 
for Grønsager under Nor-
disk Genbank, som også har 
fi nansieret indsamlingen. Det 
indsamlede materiale bliver 
i 2004 beskrevet og karakte-
riseret.
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