
 

 
 
Afprøvninger i 2022 med støtte fra Kartoffelafgiftsfonden. 
 
 
Sortsafprøvning af kartoffelsorter til baby-, bage- og spiseproduktion i et dansk kvalitetsmarked. 

 
Der er et fald i forbruget af spisekartofler og det danske areal med spisekartofler er under pres. Desuden 
bliver der hentet spisekartofler i udlandet, som kunne være dyrket i Danmark, hvilket vil kunne mindske 
klimabelastningen markant. BJ-Agro er de eneste som udarbejder uafhængige forsøg med 
spise/salat/bagekartofler i Danmark testet under ens forudsætninger.  
 
På forsøgsmarken i Hovborg testes sorternes styrker og svagheder. I 2022 fortsætter projektet succesen 
med afprøvning på Lammefjorden og i Store Vildmosen for at fremme nytteværdien – og komme tættere på 
avlerne. Formålet er at lave en uvildig afprøvning, hvor læggematerialet er opformeret samme sted, for at 
give den rigtige sammenligning. På forsøgsarealerne er der et stort smittetryk af jordbårne sygdomme, så 
sorterne screenes grundigt for bl.a. skurv og specielt rust. Afprøvningen på Lammefjorden og Store 
Vildmosen vil give et godt indtryk af slutproduktet på netop disse jordtyper.  
Sortsfremvisningerne giver avlerne en større indsigt i de forskellige sorters styrker og svagheder, og derved 
øger deres mulighed for risikominimering, inden de dyrkes i større omfang, med evt. risiko for tab, pga. de 
potentielle sorts-svagheder. Projektet har derfor stor praktisk betydning for avlerne, men også for 
afsætningsleddet. Ud over den årlige afrapportering til fonden, vil resultaterne fra sortsforsøget blive 
offentliggjort på en årligt arrangeret fremvisning af forsøgsmarken i Hovborg samt fremvisninger på 
Lammefjorden og Store Vildmosen. Til disse årlige ”Kartoffeldage” er alle kartoffelavlere velkomne, sammen 
med sortsrepræsentanterne, forarbejdningsindustrien, forædlingsstationer, mv. til at se de forskellige sorter 
for derved at diskutere styrker og svagheder. Projektet og fremvisningerne er også med til at styrke det 
danske ”kartoffelnetværk” inden for spisekartofler samt bidrage til videreudvikling af spisekartoffelindustrien 
og sikre branchens overlevelse og konkurrenceevne overfor specielt udlandet. 
 
 
 
 
Sortsafprøvning af forarbejdningskartofler (pommes-frites, chips og pulver). 
 
Projektets formål er at teste sorternes opførsel og formåen samt udbyttepotentiale under lokale danske forhold, 

på en typisk ”kartoffel” jordtype, ud fra realistiske udbytteforventninger og gødningsstandarder med balance i 

tildelingen af næringsstoffer som kvælstof, kalium og magnesium. Der findes ingen andre danske sortsforsøg 

i forarbejdningskartofler i dette omfang med både pommes, chips og pulversorter. Dyrkningen af disse typer 

udgør en anseelig del af det danske kartoffelareal, men kendskabet til eventuelt nye sorters egenskaber og 

potentialer under danske forhold er ofte begrænset. Det er derfor uhyre vigtigt sorternes egenskaber og 

potentiale undersøges i form af uvildige forsøg på en typisk ”kartoffel” jordtype. Forsøget har derfor til hensigt 

at illustrere sorternes egenskaber bedre, til gavn for både aftagere og avlere. 

Afprøvningen er et parcel-forsøg med 4 gentagelser, hvor hver parcel bliver målt og vejet i de forskellige 

gentagelser. En repræsentativ del af prøverne vil blive kontrolleret for sygdomme som almindelig skurv, 

pulverskurv, sclerotier, og til sidst skåret for at vurdere forekomsten af rust. En parallel prøve vil blive 

opbevaret vinteren over, og skåret for rust igen i foråret for derved at følge udviklingen af rust hen over 

vinteren, ved lagring af kartoflerne. Specielt mange nye sorter har en bredere sygdomsresistens derfor har 

projektet stor praktisk betydning da sorterne bliver ”testet” godt og grundigt på grund af det store 

sygdomstryk i forsøgsmarken, opbygget af mange år med forsøg på arealet. Det forventes, at projektet 

identificerer de bedst egnede sorter af forarbejdningskartofler under de pågældende vejrforhold i 

afprøvningsåret. Derudover forventes det, at projektet på længere sigt via identifikation af de rigtige sorter 

kan forbedre og bibeholde et sundt sædskiftet, og på den måde sikre branchens udvikling og 

konkurrenceevne. 



 

 


