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Resume 
l ca. 300 knoldprøver , indkøbt i detailforretninger fra 1978-83, var beskadigelser den væsentligste år
sag til kvalitetsdefekter. 

Undersøgelser hos 13 avlere med eget sorter- og pakke anlæg viste, at antallet afknoldc med overlla
deskader og stødpletter , dvs. skader der bliver synlige efter skrælning, kan stige stærkt under kartoller
nes håndtering fra lager, til de er pakket, og oftest stærkest på deres vej fra lager til sorterer. 

I 7 forsøg blev % knolde med stødpletter efter sortering mere end halveret og overftadeskaderne 
stærkt reduceret ved opvarmning af koldt lagrede kartofler før udtagning fra lager i februar. Opvarm
ningen havde endvidere en forebyggende virkning mod angreb af råd hos de ikke thiabendazolbehand
lede knolde, der efter sortering blev lagret ved 3,5-4,O°C fra februar til april. 

Nøgleord: Kartofler, sortering, beskadigelser, forvarmning. 

Summary 
Investigation at 13 growers (1978-83) demonstrated that the number of tubers with superficial dama
ges (visible af ter staining with para-cresol) or intern al damages (visible af ter peeling) greatly increased 
with handling from store to packing. The increase in damage was usually most pronounced from store 
to grader. 

Preheating potato tubers from about 4°C to about 10-12°C before unloading in February greatly re
duced superficial damage. The number of tubers with internal damages was also reduced by more than 
50%. Preheating before unloading further decreased infection by rot causing diseases of tubers stored 
at 3.5-4.0°C for a further two months from mid February to 20 April. 

Key words: Potatoes, grading, damage, preheating. 
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Indledning 
N år de detailførte spisekartofler kritiseres for 
kvalitetsmangler , skyldes det ofte, at knoldene 
har for mange beskadigelser, eller at knolde med 
råd forekommer blandt de indkøbte kartofler. 

Beskadigelserne kan dels være synlige udven
digt på knoldene og dels blive synlige ved skræl
ning. De sidste er de såkaldte »stødpletter«. 
Begge former for beskadigelser kan opstå ved op
tagning og ved håndtering i forbindelse med sor
tering, pakning og transport af kartoflerne. Over
flade skader , der er sket i forbindelse med optag
ning, kan oftest ses ved sorteringen, medens 
»stødpletter« og de fleste former for beskadigel
se, der opstår i forbindelse med kartoflernes op
sortering og pakning, vanskeligt eller umuligt kan 
ses ved sorteringen. 

Mange undersøgelser har vist, at kartofler be
skadiges stærkest, når de håndteres ved lave tem
peraturer. Optagningstemperaturens indflydelse 
på beskadigelsesgraden og kartoflernes holdbar
hed er tidligere belyst (3), og på sorterercentraler 
har man undersØgt beskadigelsesgraden ved for
skellige håndteringssystemer , på sorteringsanlæg 
samt ved pakning (2). Man fandt, at den skånsom
ste håndtering ved tømning af bokse var udtagning 
fra selvtømmende bokse eller udtagning med den 
selvkørende udtagningsmaskine, der ofte kaldes 
»sputnik«. Den skadeligste form var brug af greb. 
Sammenlignet med al anden håndtering var be
skadigelser fremkaldt under størrelsessortering 
relativt beskedne, men der kunne dog opnås for
bedringer på dette punkt. Man fandt endvidere, 
at unØdvendigt omfattende beskadigelser kunne 
ske ved kartoflernes opsækning efter trimning. 
Det var især bundlaget, det gik ud over og værst, 
hvis automatvægtens bundplader ikke var be
klædt med et blødt materiale. Endelig fandt han, 
at de mere effektive håndteringsmåder kunne 
være blandt de mest skånsomme, og at derved så
vel nyere som ældre anlæg var gode muligheder 
for at begrænse antallet af beskadigelser. 

De underSØgelser, der omtales i det følgende, 
har haft til formål at belyse 1) forekomst af fejl 
hos detailførte kartofler, 2) i hvor høj grad, kar
tofler beskadiges fra udtagning på lager, til de er 
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pakket, og 3) hvor meget beskadigelsesgraden 
kan nedsættes ved en opvarmning af kartoflerne 
fra 3-4°C tiI9-15°C, inden de udtages fra lageret. 

K vaIitetsdefekter hos detailførte kartot1er 
Metodik 
Omkring 300 prØver af spisekartofler blev ind
samlet over hele landet i samarbejde med Kartof
felafgiftsfonden og Statens Plantetilsyn. De blev 
analyseret for fejl og mangler i henhold til de gæl
dende tolerancer. 

Resultater 
Hyppigheden af fejl og fejlens art hos de detail
førte spisekartofler fremgår af oversigten i tabel 
1. 

De væsentligste årsager til fejl var tør- og våd
råd samt beskadigelser. I gennemsnit var % 
knolde med råd betydeligt større end de tilladte 
tolerancer for klasse ekstra og klasse I. 

Ca. 50% af de fundne fejl forekom i gruppen 
beskadigelser, der omfattede såvel beskadigel
ser, der var synlige ved indkøbet, som »stødplet
ter«. I gennemsnit af alle prøver og år fandtes 
6,5% fejl som følge af beskadigelser varierende 
fra 16% i 1978 tiI3,5% i 1983. Hos de enkelteprø
ver varierede fejlprocenten for beskadigelser fra 
O til 45. 

Beskadigelser under oparbejdning til salg 
Metodik 
Hos 13 avlere med egne sorter- og pakkeanlæg 
blev der i hvert af årene 1979-83 udtaget 2 prøver 
il 400 knolde forskellige steder i håndteringspro
cessen fra lager, til knoldene var pakket. De fle
ste af prØverne var Bintje. Det tilstræbtes, at de 
udtagne prØver størrelsesmæssigt svarede til de 
øvrige knolde i partiet. Alle faldhøjder og tempe
raturer såvel i lageret som i sortererummet mål
tes. Beskadigelserne deltes i følgende grupper: 

1. Ubeskadiget = mindre end 1 mm2 hudafskrab
ning 

2. Middel beskadiget = mellem 1 og 10 mm2 

hudafskrabning 



Tabel!. KvaJitetsdefekter hos indkøbte spisekartofler 1978-83. 
Quality defects ofware potatoes from retai! shops. 

ÅrlYear 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Tolerance-klassel -class2
) 

Antal prøver 60 33 51 50 52 53 ekstra I II 
Number of samples % knolde med fejl I % tubers by weight with defects 

Tørråd/ Dry rat 2,5 2,0 2,8 1,1 1,9 
V åd råd / Saft rat 2,4 0,5 1,7 3,0 1,3 
Dyb skurv / Deep scab 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 
Overfl. skurv og rodfiItsvamp 1,7 1,4 0,2 0,1 1,6 
Superficial scab and black scurf 
Rust 0,0 0,0 0,4 0,0 0,6 
Beskadigelser, inel. 
stødpletter / Damage 16,0 4,3 6,0 4,6 4,4 
incl. internall) 
Grønne knolde / Green tubers 1,2 1,2 0,5 2,6 1,2 

Fejl i alt / Defects total % 24,0 9,4 11,6 11,4 11,1 

% prøver i k!. I 12 70 55 58 56 
Samples lstclass % 

l) Beskadigelser inel. knolde med mere end 1 stød plet 
Damaged tubers, incl. tubers with more than l internal damage 

2) Ifølge gældende bestemmelser 
According to existing rules 

Resultater 

1,7 0,1 
1,2 0,1 
0,4 0,1 
0,0 1,0 

0,9 0,5 

3,5 1,0 

1,6 0,1 

9,3 5,0 

51 

0,5 
0,2 
1,0 
3,0 

2,0 

3,0 

0,5 

10,0 

1,0 
0,5 
5,0 

1,0 

3. Svært beskadiget = over 10 mm2 hudafskrab
ning og knolde med dybe revner opstået ved 
såring. 

Resultaterne fra disse undersøgelser er vist i tabel 
2. 

Herudfra blev beregnet et beskadigelsestal (in
deks), se tabel 2. 

3 uger efter udtagningen undersøgtes andre 
prØver af de udtagne knolde for »stødpletter«, 
dvs. skader, der blev synlige ved skrælning (3 
mm). % knolde med stødpletter blev beregnet, 
dog taltes knolde med kun en stødplet ikke med. 

Beskadigelsernes omfang blev øget i betydelig 
grad på kartoflernes vej fra lager til pakning, men 
med store variationer. De mest omfattende be
skadigelser forekom hos de fleste avlere på kar
toflernes vej fra lager til sorteranlæg, selvom en 
del beskadigelser også forekom under sortering 
og fra sortering til pakning. 

Tabel 2. Beskadigelser på sorterlinien hos 13 avlere 1979-83. 
Damage an the grading line at 13 growers 1979--<33. 

Prøveudtagning Beskadigelsestal') 
Samp/ed Degree of damage' ) 

gns./mean min. max. 

På lager / In the store 0,6 O 4 
Før sortering I Befare grading 8,8 2 16 
Efter sortering / Af ter grading 14,6 1 30 
Efter pakning I When packed 19,3 7 38 

l) Beskadigelsestal = % svære beskadigelser x 2 + % middel beskadigelser 
Degree af damage = % severe x 2 + % medium damages 

6' 

% knolde med stødpletter 
% tubers with internal damage 

gns./mean min. max 

6,5 1 16 
13,1 4 28 
14,8 8 26 
17,5 6 35 
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Opvarmning før sortering 
Metodik 
Virkningerne af knoldtemperaturen ved sorte
ring undersØgtes hos Bintje og Dianella i 7 forsøg 
efter følgende plan: 
A. Uden opvarmning af knoldene før sortering i 

februar måned. 
B. Opvarmning af knoldene i et døgn ved 15-

16aC før sortering i februar måned. 
x. Ikke behandlet med thiabendazol. 
y. Behandlet med thiabendazol (60 ml Tecto L i 

21 vand/t). 
1. Ikke sårhelet, dvs. straks efter sortering og 

eventuel thiabendazolbehandling lagret ved 
3,5--4,oac. 

II. Sårhelet ved 12aC og 95% d. i 2 uger efter 
sortering, derefter ved 3,5-4,oac indtil 20. 
april. 

Kartoflerne til forsøgene blev efter optagnin
gen i oktober opbevaret i stork asser i et alminde
ligt kartoffelhus indtil de i februar blev sorteret 3 

gange over et 1,3 m langt sold på en almindelig 
kartoffelsorterer. Straks efter sorteringen blev 
halvdelen af knoldene behandlet med thiabenda
zol. 

Resultater 
Beskadigelsernes omfang blev reduceret i bety
delig grad ved opvarmning forud for sortering i 
februar (tabel 3). Hos Dianella blev beskadigel
sestallet i gennemsnit af alle år og led reduceret 
fra 21 til 12 og % knolde med stødpletter fra 54 til 
21, og hos Bintje blev beskadigelsestallet reduce
ret fra 52 til 35 og % knolde med stØdpletter fra 27 
til 12. 

Frasorteringsprocenten på grund af råd var ret 
lav (tabel 4), men dog så stor, at mange af par
tierne ikke kunne sælges som spisekartofler uden 
sortering før salg, og meget få af dem som spise
kartofler i kl. I (angående tolerancer for råd, se 
tabel 1). Frasorteringsprocenten på grund afråd 
var størst (indtil 5%) blandt de knoldpartier , der 

Tabel 3. Knoldtemperatur og beskadigelsesgrad ved håndtering. 
Temperature af tubers and damage at grading. Varieties: DianelIa and Bintje. 

ÅrlYear KnoldeoC Beskadi-
ved håndtering gelsestal2) 

TubersoC Degreeo[ 
atgrading damage2) 

DianelIa 
1978 2,5°C 24 

8,5 - 7 

1979 3,3 - 48 
14,9 - 35 

1980 3,5 - 5 
13,0 - 2 

1981 4,0- 7 
12,0 - 4 

Bintje 
1982 3,0 - 47 

13,0- 29 

1982 3,0 _1) 46 
11,0- 22 

1983 3,2 - 62 
12,0 - 54 

l) Knolde fra kule / Tubers from pits 
2) Beskadigelsestal = % svære beskadigelser x 2 + % middel beskadigelser 

Degree af damage = % severe x 2 + % medium damages 
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% knolde med 
stødpletter 

% tubers with 
internal damage 

59 
18 

43 
9 

54 
26 

60 
32 

16 
11 

18 
10 

47 
16 



Tabel 4. % knolde frasorteret i april efter håndtering i februar ved 2 forskellige temperaturer, indlagring ved 12°C i 
2 uger og derefter ved 4°C eller straks ved 4°C. Ikke behandlet ( - T.B.Z.) eller behandlet med ( + T.B.Z.) med 

thiabendazol. 
% off-grade in April af ter grading in February and storage at 4°e or at l20e in 2 weeks followed by 4°C. Untreated 

( - T. B. Z.) or treated with thiabendazole ( + T. B. Z.) 

Knolde °C ved 
sortering 
TubersoC 
grading 

Ved 4°C fra hånd
tering til april 

Storedat4°Cfrom 
February to April 

2 uger ved 12°C 
derefter ved 4°C 
Stored 2 weeks at 

12°C followed by 4°C 
-T.B.Z. +T.B.Z. -T.B.Z. +T.B.Z. 

DianelIa 
1978 2,5°C 

1979 

1980 

1981 

Bintje 
1982 

1982 

1983 

8,5 -

3,3 -
14,9 -

3,5 -
13,0 -

4,0-
12,0 -

3,0 -
13,0 -

3,0 - I) 

11,0 - I) 

3,2 -
12,0 -

I) Knolde fra kule I Tubers from pits. 

3,0 
1,8 

3,2 
2,6 

1,3 
0,8 

0,5 
0,1 

1,8 
0,6 

5,0 
3,3 

4,0 
0,3 

var håndteret ved lav temperatur og hverken be
handlet med thiabendazol eller sårhelet. 

Den forholdsvis lave frasorteringsprocent be
virkede dog, at forskellene mellem virkningerne 
af behandlingerne var små og usikre. 

Diskussion 
Beskadigelser og råd var de væsentligste årsager 
til kvalitetsdefekter i ca. 300 detailførte kartoffel
partier. De i denne beretning omtalte resultater 
viser, at de fleste defekter opstår ved håndtering 
af kartoflerne fra lager til sorterer og under pak
ning, hvilket er i overensstemmelse med Arn/eldt 
et al. (1) og Rasmussen (2). Mange af de overfla
deskader , der sker i forbindelse med op sortering 
og pakning sker efter trimningen, eller de, der 
sker før, når ikke at blive så tydelige ved trimnin
gen, at de kan ses på rullebordene. 

% frasorteret / % below grade 
1,1 2,1 1,0 
0,8 0,6 0,8 

2,0 2,4 2,0 
1,7 2,2 2,1 

0,8 0,2 0,2 
0,3 0,9 0,6 

1,0 0,8 0,7 
0,2 0,2 0,1 

0,5 0,9 0,9 
0,5 0,6 0,2 

1,5 2,6 2,1 
1,7 1,9 1,5 

1,2 1,4 0,5 
0,2 0;1 0,0 

l almindelighed blev kartoflerne forholdsvis 
mere beskadiget på vejen fra lager til sorterer, 
end under selve sorteringen eller på vejen fra sor
terer, til de var pakket (tabel 2). Lignende resul
tater fandt Arn/eldt et al. (1). Hvor man med 
størst fordel kunne sætte ind for at opnå en mere 
skånsom håndtering varierede dog meget fra bed
rift til bedrift. Ret ofte var det på kartoflernes vej 
frem til sortereren, man havde de bedste mulig
heder for at reducere beskadigelsernes omfang 
ved at mindske antallet af fald, skabe mindre 
faldhøjder og en bedre afdækning af maskindele. 
Hyppigt var der tillige gode muligheder for at 
mindske beskadigelserne ved en mere skånsom 
sortering og især pakning. I overensstemmelse 
med, hvad Rasmussen (2) fandt, kunne de neder
ste kartofler i sække eller storkasser blive stærkt 
beskadigede, hvis henholdsvis vægtens bundflade 
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ikke var dækket med et blødt materiale, eller kar
toflerne ikke faldt trinsvis på et blødt materiale 
(f.eks. faldtrappe) ned i kasserne. 

Opvarmning inden udtagning fra lager har sæd
vanligvis en spirefremmende virkning og kan der
for være uønsket af læggekartoffelpartier og af de 
spisekartoffe1partier, der skal opbevares i læn
gere tid efter en sortering. Den kvalitetsforbed
rende virkning, der kan opnås ved en opvarmning 
før udtagning, kan derfor bedst udnyttes til kar
tofler, der omsættes ret kort tid efter.opsorterin
gen. 

En opvarmning af kartofler før udtagning har 
ikke alene en mindskende virkning på kartofler
nes modtagelighed for beskadigelser. Den mind
sker også risikoen for, at knoldene bliver an
grebne af rådfremkaldende organismer. Op
varmningens hæmmende virkning på udvikling af 
råd har ved de gennemførte undersøgelser været 
lige så stor som virkningen af en thiabendazolbe
handling. 
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Konklusion 
1. Knolde med råd samt sår og »stødpletter« er 

de hyppigste årsager til væsentlige kvalitets de
fekter hos detailførte kartofler. 

2. Beskadigelsernes omfang kan hyppigt reduce
res betydeligt ved at reducere antallet af fald, 
faldhøjden og ved en tilstrækkelig afdækning 
af de steder på materiellet, hvor kartoflerne 
kan udsættes for stød. 

3. Opvarmning af koldt lagrede kartofler kan 
med fordel udnyttes, når der ikke er risiko for 
uønskede virkninger på kartoflernes spirevil
lighed. 
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