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Forsøgene på Vestjyllands Høj-
skole, som viste stor forskel på
rødbeder sået efter Maria Thuns
såkalender, rejste spørgsmålet,
om der også ville være forskel
hos kartofler. De forskellige kar-
toffelsorter er jo temmelig foræd-
lede, mens den afprøvede rødbe-
desort (Rote Kugel) er forædlet i
biodynamiske sammenhænge
ved hjælp af traditionelle forædlingsteknikker.

Der var ikke andet at gøre, end at lade det
komme an på en prøve.

Vi valgte at undersøge sættetidspunktets ind-
flydelse på høstudbytte for kartofler. Derfor var
det vigtigt at alt andet arbejde med kartoflerne
end sættetidspunktet blev gjort på samme tids-
punkt og på samme måde. Et såkaldt enfaktor
forsøg. Det bedste ville have været, at vi også
havde kunnet lave gentagelser af forsøget (5x) for
at gøre det statistisk holdbart. Hvis vi både skul-
le undersøge sættetidspunktet og hypningen af
kartoflerne på gunstigt og ugunstigt tidspunkt
gennem vækstsæsonen og det samtidig skulle
være statistisk holdbart, ville det fordoble for-
søgsarealet. Så det kan meget hurtigt blive meget
stort, hvis man vil opfylde reglerne for videnska-
belige forsøg.

For at begrænse tids- og arbejdsforbruget
mest muligt valgte vi nogle rammer for forsøget,
som kunne antyde, om der var en forskel uden at
lave gentagelser – et såkaldt pilotforsøg. Det
kunne så danne grundlag for at vurdere, om der
var noget at arbejde videre med.

Påskesøndag d. 27. marts  om eftermiddagen
blev kartofler af sorten Ditta sat til forspiring i
sættekasser og stablet et lunt sted. Kartoflerne
var af egen avl 2004, og taget fra den samme

kasse på lageret. Dagen var
gunstig for kartofler, altså en
roddag.  Den 19. april blev
hver anden sættekasse med
forspirede kartofler lagt i jor-
den. 6 rækker á 20 meter.
Klokken var ca. 17.00. Da-
gen var ugunstig for kartof-
ler. Frugtdag.

Dagen efter den 20. april
blev den sidste halvdel af de
forspirede kartofler lagt i jor-
den. 6 rækker á 20 meter og

klokken var ca. 10.00. Dagen var gunstig, roddag.
Der er altså 17 timers forskel på sættetids-

punkterne, og kartoflerne på ugunstigt tidspunkt
blev sat først.

Kartoflerne spirer forskelligt
Kartoflerne sat på roddag spirer betydeligt mere
ensartet og planterne er større end planterne sat
på frugtdag. Det fremgår også af billedet taget
den 25. maj. De 6 rækker til venstre er sat på
ugunstigt tidspunkt, mens de 6 rækker til højre er
sat på roddag. I juni måned er forskellen stadig
stor (se billede fra den 9/6). 

Kosmisk indflydelse 
på kartoffelvækst og høst

Af Susanne Hyldegaard Larsen

25. maj

9. juni
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Stor forskel i udbytte

Mens kartoflerne stadig er i vækst laver vi en
prøveoptagning af 2 rækker. Det sker den 2.
august. Der er temmelig stor forskel på udbyttet. 

Kartofler sat på gunstigt tidspunkt giver 8
spande á ca.7 kg . I alt ca. 56 kg

Kartofler sat på ugunstigt tidspunkt giver 6,5
spande á ca. 7 kg. I alt ca. 45.5 kg

En forskel på ca. 23 % til fordel for Maria
Thuns såkalender.

Forskellen mindskes
I oktober måned tages de sidste kartofler op af
jorden. Vejningen viste et udbytte for 2x5 rækker
på henholdsvis 313 kg for roddag og 292 kg for
frugtdag. En forskel på 7 % til fordel for Maria
Thuns såkalender. 

Hvad har vi lært af forsøget?
Efter vi har fulgt væksten af kartoflerne i vores lille
forsøg , tyder det på, at sættetidpunktet indenfor
små intervaller har betydning for vækst og udbyt-
te. Det har væksten af kartoffelplanterne og især
prøveoptagningen  vist. Især i forbindelse med
optagning af tidlige kartofler ser det ud til, at det
vil kunne svare sig at tage hensyn til sættetids-
punktet Vi ved ikke hvorfor forskellen bliver min-
dre med tiden, men vi har gjort os nogle overve-
jelser. 

Kartoflerne har haft en lang vækstsæson i år,
skimlen kom sent. Som tidligere nævnt spirede
kartoflerne sat på ugunstigt tidspunkt mere uens-
artet. Nogle af kartoflerne spirede slet ikke. Det
kan have haft den betydning at kartoflerne, som
er sat på ugunstigt tidspunkt, har haft mulighed
for at kompensere. Kartoflerne blev sat relativt
tæt med kartoffellægger og med en afstand mel-
lem knoldene på ca. 17 cm.  De kartofler som spi-
rede, har haft mere plads at udvikle sig på. Der
var også en tendens til at kartoflerne sat på ugun-
stigt tidspunkt var større og at der var færre små.
I forbindelse med anlæggelse af et nyt forsøg er
det derfor vigtigt at beregne så stor afstand mel-
lem knoldene, at nabovirkning undgås når/hvis en
knold ikke spirer.

Det er vigtigt at bemærke, at forsøget er lille
og forskellene ikke er statistisk sikre. Derfor er det
glædeligt, at Økologifonden har bevilget  penge til
større og mere vdenskabelige forsøg.

2005

27/3: Kartoflerne sættes til forspiring om
eftermiddagen (roddag)

19/4: Halvdelen af kartoflerne 6 rækker af
20 m sættes kl. ca. 17.00 Dagen er
ugunstig. Frugtdag

20/4: Den sidste halvdel af kartoflerne
sættes kl. ca. 10.00. 6 rækker.
Dagen er gunstig. Roddag

25/5: Kartoffelspirerne er større og kartof-
lerne spirer mere ensartet på kartof-
ler sat på roddag. (billede)

9/6: Forskellen er fortsat stor (billede)

2/8 Prøveoptagning af to rækker
Prøveoptagning. 
Gunstig: 8 spande x7 kg  = 56 kg
Ugunstig: 6,5spand x 7 kg. = 45.5 kg

4/9: 4x2 rækker kartoflerne tages op.
Opbevares på lager i hver deres
kasse

14/10: De sidste to rækker tages op (en
gunstig en ugunstig). Vejning og sor-
tering af kartoflerne incl. lager. 


