
Læggetid og forspiring af kartofler 

Ved Sv.E. Hansen 

804. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

I nedenstående beretning redegøres for nyere forsøg med læggetidspunkter og forskellig forspiring af kartofler. 
Beretningen er udarbejdet af forstander Sv. E. Hansen, statens forsøgsstation, Tylstrup. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed j Plantekultur 

Indledning 
Forsøg med læggetider og forspiring af kartofler 
har siden århundredskiftet med mellemrum været 
udført af såvel Statens Forsøgsvirksomhed i Plan
tekultur som af de landøkonomiske foreninger, 
spritfabrikkerne m.fl. I 372. beretning fra Statens 
Forsøgsvirksomhed i Plantekultur er der givet en 
oversigt over resultaterne af disse forsøg, samt en 
udførlig omtale af en forsøgsserie med læggetid 
og forspiring af kartofler i årene 1936-42. Disse 
ældre forsøg har givet meget vekslende resultater. 
Ved forskellig læggetid og grad af forspiring vil 
udviklingen på et givet tidspunkt i forsommeren 
være uens for de forskellige forsøgsled, hvorfor 
såvel sen nattefrost som tørke påvirker forsøgs
leddene i forskellig grad, og undertiden har frost 
eller tørke skadet de forsøgsled mest, der p. gr. a. 
tidlig lægning og/eller forspiring var længst frem
me i udvikling. I ovennævnte beretning konklude
res dog, at tiltrods herfor er der gennemsnitlig op
nået det største udbytte ved tidlig lægning af for
spirede kartofler, og at forspiring har fremmet 
planternes udvikling svarende til 3 ugers tidligere 
lægning. 

I årene 1955-59 gennemførtes på 4 af statens 
forsøgsstationer en forsøgsrække med forskellig 
forspiring og »Rindite«-behandling af sorterne 
Bintje og Dianella. Hverken »let« eller »alm.« 
forspiring gav et udbytte, der var sikkert forskel
ligt fra de ubehandlede læggeknolde, selvom der 
i begge sorter var et lille merudbytte for at forspire 
læggematerialet. »Rindite«, der bl.a. indeholder 
modningshormonet ætylen, og som sådan er i 
stand til at afbryde den normale »hvile« i kar
tofler og dermed igangsætte spiringen før den nor-
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malt indledes, anvendtes i disse forsøg som »spi
ringsfremmer«. Resultaterne heraf viste, at de 
»Rindite«-behandlede knolde gav et mindre ud
bytte end de ubehandlede. Da såvel nattefrost 
som forsommertørke i disse år greb særdeles for
styrrende ind og gav anledning til uklare resulta
ter, er disse ikke offentliggjorte. 

Alle de hidtidige forsøg er gennemført med op
tagning ved modenhed. Endvidere er i forsøgene 
ofte anvendt en middeltidlig sort, som har en 
vækstperiode på kun 4-5 mdr. En sådan sort vil 
derfor ofte, selv ved sen lægning og uden forspi
ring, kunne nå at vokse færdig i en normal vækst
periode, forudsat at skimmelangreb eller andre 
vækstafbrydelser ikke indtræffer. En vel gennem
ført forspiring, eventuelt kombineret med tidlig 
lægning, vil betyde, at vækstperioden rykkes 2-3 
uger fremad, medens de ikke forspirede og ikke 
tidligt lagte kartofler ofte i den sidste del af vækst
perioden vil indhente, hvad der manglede i første 
del af vækstperioden, og derfor måske give lige så 
stort knoldudbytte som de tidligt lagte, forspirede 
kartofler. 

Men både når det drejer sig om at kunne tage 
kartoflerne tidligt op, f. eks. til salg som »nye kar
tofler«, eller når det drejer sig om avl af kontrol
lerede læggekartofler, har det stor betydning, om 
vækstperioden kan rykkes nogle uger frem. For 
salg af tidlige kartofler er optagningstidspunktet 
afgørende for prisen på produktet. Når det drejer 
sig om kontrollerede fremavlskartofler, betyder 
den fremrykkede vækstperiode mulighed for at 
undgå smitte med insektbårne viroser p. gr. a. den 
såkaldte aldersresistens. Endvidere at toppen kan 
dræbes på et så tidligt tidspunkt, at eventuelt op-



taget virus ikke er nået ned i knoldene, og førend 
et eventuelt skimmelangreb er blevet så voldsomt, 
at der er fare for udbredt knoldsmitte. 

Da der således er mulighed for at opnå visse 
fordele ved forspiring og tidlig lægning, som man 
tidligere ikke var opmærksomme pi, er forsøg 
hermed genoptaget indenfor Statens Forsøgsvirk
somhed i Plantekultur, og resultaterne af 3 års 
forsøg meddeles i det følgende. 

Forsøgene 1964-66 
Forsøgene er gennemført på forsøgsstationerne 
ved Jyndevad, Lundgaard og Tylstrup i årene 
1964-66 med sorten Bintje. Forsøgsplanen var flg.: 

l a Uspirede, lægges ca. 1. april 
I b i> i> i> 3 uger senere end 1 a 
2a Let forspirede, lægges ca. 1. april 
2b i> i> i> 3 uger senere end 2 a 
3 a Alm. i> , lægges ca. 1. april 
3 b i> » i> 3 uger senere end 3 a 

Endvidere deltes forsøget i 2 afdelinger, hvoraf 
den ene (I) nedsprøjtedes med Reglone omkring 
25. juli, og den anden (II) nedsprøjtedes ikke. 
Begge afdelinger blev taget op i september, efter 
nedvisning af de ikke nedsprøjtede. Der anvend
tes 3 fællesparceller eller i alt 36 parceller li 25 m2 

netto pr. forsøg. 
Forspiringen gennemførtes i kasser i spirehus, 

og i led 2 tilstræbtes en spirelængde på få mm, så
ledes at knoldene eventuelt kunne lægges med ma
skine uden at skade spirerne væsentligt. Til led 3 
anvendtes knolde med 1,5-2 cm lysspire, og disse 
knolde ville ikke kunne lægges med helautomatisk 
maskine uden at skade spirerne betydeligt. I øv
rigt blev lægningen i forsøgene foretaget med hånd 
efter markør til et tilstræbt plantetal pr. ha på ca. 
40.000. 

Der blev givet staldgødning til alle forsøgene i 
mængder varierende fra 30 til 42 t pr. ha. Ved 
Jyndevad desuden 12-20 t ajle. Derudover er der 
suppleret med kunstgødning ved alle 3 forsøgsste
der og til de fleste forsøg ved Lundgaard og Tyl
strup med Mg-gødning. 

Den tidlige lægning er alle år sket imellem l. og 
10. april og 2. lægning mellem 22. og 30. april. 
Nedsprøjtningen med Reglone af afd. I er i et en-
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kelt forsøg sket allerede 15. juli, i øvrigt mellem 
20. og 28. juli. 

De klimatiske betingelser for kartoflernes vækst 
var relativt gode i alle 3 år. Ved Lundgaard var 
der dog tilløb til tørke i juni 1966, medens særde
les megen nedbør ved Lundgaard i maj 1965 må
ske gav anledning til udvaskning af kvælstof, 
hvorfor udbytterne i afd. I blev forholdsvis lave. 

Selvom der i nogle tilfælde forekom nattefrost 
efter lægningen og i et enkelt tilfælde efter frem
spiringen, har dette forhold næppe haft indflydel
se af betydning i disse forsøg. 

Fremspiringshastighed 
Under fremspiringen optaltes hver 4. dag antal 
fremspirede planter, og i tabel 1 er vist resultater
ne af optællingerne i forsøgene ved Jyndevad og 
ved Tylstrup. Selvom fremspiringen skete hurti
gere ved sidste end ved første læggetid, er 85 pct. 
fremspiring dog først opnået 3-8 dage senere ved 
2. end ved 1. lægning, idet der i gennemsnit er 
21 dage mellem de 2 læggetider. Forspiringen har 
ved l. læggetid forkortet tidsrummet mellem læg
ning og 85 pet. fremspiring med 8-14 dage og ved 
2. læggetid med 5-9 dage i gennemsnit. 

Tabel l. Antal dage til opnåelse af 85 pet. 
fremspirede 

Lagt først i april Lagt sidst i april 
ikke let alm. ikke let alm. 

forspirede forspirede 

Jyndevad ...... 55 46 41 40 35 30 
Tylstrup ....... 57 50 43 37 31 28 
Gennemsnit .... 56 48 42 38 33 29 

85 pct. fremspirede planter er opnået 17 dage 
tidligere ved alm. forspiring og tidlig lægning end 
ved at lægge uspirede knolde 3 uger senere, og 
denne forskel i fremspiringstidspunkt giver sig, 
som det senere vises, udslag i knold udbytter og 
tørstofprocenter, idet væksttiden bliver af forskel
lig længde for de forskellige forsøgsled. 

Det fremgår endvidere af tabel 1, at tidsrum
met fra lægning og indtil 85 pct. fremspiring ved 
l. læggetid er 2-4 dage kortere ved det sydligste 
forsøgssted, Jyndevad, end ved det nordligste, 
Tylstrup, medens forholdet er omvendt ved 2. 

65 



læggetid. Denne forskel i fremspiringshastighed 
kan kun delvis forklares ved forskelle i tempera
tur de 2 forsøgssteder imellem, og har sandsynlig
vis forskellige, tilfældige årsager. 

Stængelantal 
Stængelantal pr. plante er optalt i 8 af forsøgene. 
Disse optællinger viste, at der i gennemsnit var 
lidt over 5 stængler pr. plante efter let forspiring, 
og 4,6-4,9 stængler pr. plante efter alm. forspiring 
og ingen forspiring, men om denne tendens er til
fældig, kan kun afgøres efter fornyede undersø
gelser. 

Udbytter 
Knoldudbytterne i gennemsnit af de 9 forsøg igen
nem 3 år ses af tabel 2. l afd. I, hvor toppen ned
sprøjtedes i juli, blev udbyttet af knolde 124 hkg 
eller ca. 30 pct. lavere end i afd. II, hvor planterne 
groede til modenhed. Nedgangen i udbytte af 
knolde i sorteringen 30-50 mm var ca. 25 hkg, 
11 pet., i begge tilfælde beregnet som gennemsnit 
af alle parceller i henholdsvis afd. I og afd. II. 

Ved at udskyde lægningen fra første til sidste 
trediedel af april reduceredes udbyttet i gennem
snit med ca. 13 pct., og denne nedgang var lige 
stor i afd. I og II. 

Tabel 2. Knoldudbytter 

Lagt først i april Lagt sidst i april 
l Nedspr. 25/7 ikke let alm. ikke let alm. 

forspirede forspirede 

Hkg knolde ialt 282 326 340 231 283 309 
» » 30-50 mm 212 225 224 178 209 216 

Knoldvægt, g ... 48 51 52 45 47 52 
Pet. tørstof ..... 19,3 19,8 20,2 18,6 19,3 19,7 

II Ikke nedspr. 
Hkg knolde ialt 432 462 453 360 399 407 
» » 30-50 mm 242 245 245 227 235 224 

Knoldvægt, g ... 70 73 71 64 63 67 
Pct. tørstof. .... 22,2 22,5 22,7 22,3 22,6 22,5 

I afd. I steg det samlede knoldudbytte fra 282 
til 326-340 hkg pr. ha ved at forspire læggemate
rialet til den tidlige lægning, en stigning på 44-58 
hkg. Ved den senere lægning var stigningen endog 
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52 og 78 hkg. Betragtes kun sorteringen 30-50 
mm, var de tilsvarende udbyttestigninger noget 
mindre, nemlig 13 og 12 hkg ved den tidlige læg
ning og 31 og 38 hkg ved den senere læggetid. 

I afd. II, hvor planterne groede til modenhed, 
steg det samlede knoldudbytte 21-30 hkg ved at 
forspire till. lægning og 39-47 hkg ved sidste læg
getid. Udbyttet af knolde i sorteringen 30-50 mm 
var stort set upåvirket af forspiringen ved begge 
læggetider. 

Tørstofprocenterne i knoldene i afd. l steg lidt 
med forspiringsgrad, og var i øvrigt højest ved 1. 
læggetid. I afd. II, hvor planterne groede til mo
denhed, lå tørstofindholdet 3-4 pct. højere end i 
afd. I, og også her bevirkede forspiring en stig
ning i tørstofprocenterne. 

Sygdomsangreb 
Angreb af skimmel på toppen i afd. II forekom 
kun i en del af forsøgene. Bedømmelserne viste, 
at angrebsgraden var svagt stigende med forspi
ringsgrad, og lidt stærkere ved 1. end ved 2. læg
getid, men i øvrigt at angrebene var bekæmpet så 
effektivt ved sprøjtning med kemikalier, at de 
næppe har haft indflydelse på udbytterne. 

Prøver af knolde fra de forskellige forsøgsled 
er bedømt for angreb af skimmel, skurv og rod
filtsvamp. Resultaterne er vist i tabel 3. 

Tabel 3. Angreb af knoldsygdomme, pet. knolde 

Lagt først i april Lagt sidst i april 
I Nedspr. 25/7 ikke let alm. ikke let alm. 

forspirede forspirede 

Skimmel. ...... 1 1 1 2 
Skurvl ......... Il 12 11 10 12 13 
Rodfiltsvamp' .. 66 78 79 69 71 81 

II Ikke nedspr. 
Skimmel. ...... 5 3 3 4 3 3 
Skurvl ......... 14 14 13 10 9 Il 

Rodfiltsvamp2 .. 68 73 76 68 72 77 

l. Knolde med mere end 10 pct. af overfladen dækket 
af skurv. 

2. Knolde med sklerotiebelægning. 

Angreb af skimmel på knoldene var næsten 
uden betydning, men med en tendens til svagere 



angreb i den nedsprøjtede afdeling. Skurvangre
bet var upåvirket af forspiringsgrad, læggetids
punkt og tidspunkt for vækstafslutning. Derimod 
ses der at være en tydelig virkning af forspirings
grad på mængden af knolde med rodfiltsvamp, 
idet antal knolde med sklerotier steg fra 66-69 
pct. i det ikke forspirede til 76-81 pet. i det alm. 
forspirede læggemateriale. 

Sammendrag og diskussion 
Resultaterne af 3 års forsøg, hvor nattefrost eller 
tørke ikke i større omfang påvirkede kartoflernes 
vækst, viste, at såvel tidlig lægning som anvendel
se af forspiret læggemateriale øgede knoldudbyt
tet betydeligt, og relativt mest, hvor kartoflernes 
vækst blev afbrudt ved nedsprøjtning omkring 25. 
juli. Ved at anvende kombinationen tidlig læg
ning+forspiring har det været muligt at frem
skynde væksten så meget, at der selv ved en så 
tidlig afbrydelse af væksten som omkring 25. juli, 
blev opnået et normalt udbytte af knolde i stør
relsen 30-50 mm på ca. 225 hkg pr. ha. Sorterings
resultaterne viser, at nedsprøjtningstidspunktet 
uden skade for udbyttet af knolde i størrelsen 30-
50 mm yderligere kunne have været rykket nogle 
dage frem, idet kun ca. 5 pet. af knoldene var un
der og 25-30 pct. var over sorteringen 30-50 mm. 

Dette indebærer, at Bintje (og sandsynligvis 
andre sorter af samme tidlighed), der forspires og 
lægges tidligt, kan nedsprøjtes midt i juli uden at 
udbyttet af læggestørrelse-sorteringen reduceres. 
Dermed er faren for infektion af knoldene med 
stærke viroser og med skimmel nedsat betydeligt, 
idet skimmel- eller bladlusangreb sjældent spil
ler nogen større rolle i fremavlsegne her i landet 
før efter midten af juli måned. 

Da forspiringen imidlertid i praksis betragtes 
som uoverkommelig, og da forspirede kartofler 
ikke uden beskadigelse eller ødelæggelse af spi
rerne kan lægges med fuldautomatiske læggema
skiner, har forspiringen begrænsede muligheder i 
praksis, hvor den kun kan ventes anvendt på min
dre arealer til salg af »nye« kartofler, samt ved 
eliteavl af markkontrollerede kartofler (klon- og 
SE-avl). 

Af tabellerne vil det imidlertid være fremgået, 
at den lette forspiring, der kan gennemføres i så-
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vel spirekasser som i sække, næsten giver de sam
me udbytternæssige fordele som alm. forspiring. 
Forsøg i udlandet har endvidere vist, at en for
varmning af læggematerialet så meget, at knol
dene begynder at få »hvide øjne«, fremskynder 
væksten væsentligt. 

Nye forsøg er derfor iværksat fra 1967 til af
klaring af, om en sådan forvarmning også under 
vore forhold øger udbyttet i næsten samme grad 
som forspiringen. Skal en behandling af lægge
materialet forud for lægningen få den store betyd
ning i praksis, må denne forbehandling ikke være 
for arbejdskrævende, og må være af en sådan art, 
at lægningen kan ske maskinelt, uden at fordelene 
ved denne forbehandling tabes under lægningen. 

Summary 
Planting time and presprouting o/ potatoes 
During 3 years experiments were carried out on dif
ferent times of planting com bine d with increasing gra
des of sprouting of potatoes at 3 Danish State Experi
ment Stations. The variety Bintje was used in all 9 
experiment. The treatments were: 

a Planted early in April 
b Planted 3 weeks later 

1 No sprouting 
2 Few mm sprouts 
3 10-15 mm sprouts 

I Top killed July 25th 
II Top not killed 

In the table the most important results are shown: 

Planted early Planted late 
in April in April 

Sprouting 
Few 10-15 Few 10-15 

None mm mm None mm mm 

Top killed July 25th 
Hkg tubers per 

ha .......... 282 326 340 231 283 309 
Hkg tubers per 
ha, 30-50 mm ... 212 225 224 178 209 216 
Per cent dry 

matter ....... 19,3 19,8 20,2 18,6 19,3 19,7 
11 

Top not killed 
Hkg tubers per 

ha .......... 432 462 453 360 399 407 
Hkg tubers per 

ha, 30-50 mm 242 245 245 227 235 224 
Per cent dry 

matter ....... 22,2 22,5 22,7 22,3 22,6 22,5 
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Early planting as well as sprouting of the seed inerea
sed the yield oftubers. After early planting ofsprouted 
seed and top-killing in July the yield of seed sized 
tubers (30-50 mm) was as high as that after planting 
unsprouted seed late in April, without top-killing. 
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This means that the top of mean-early varieties like 
Bintje ean be killed in July, before attaeks of late 
blight or insect borne viruses beeome serious, without 
reduetion of the yield of seed sized tubers. 


