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Resume 
På kartoffelmelsfabrikkerne udnyttes ikke bare stivelsen men også proteinet. Målet med 
projektet var at screene et større antal stivelsessorter og forædlingskloner for at se, 
hvor stor variationen i proteinindhold er, og om der er en positiv eller negativ sammen-
hæng mellem stivelsesindhold og proteinindhold. 
Der blev udvalgt sorter med lavt, hhv højt proteinindhold, målt på høsten 2012. Disse 
sorter blev lagt igen i 2013 ved to kvælstofniveauer for at se, om proteinniveauet er sta-
bilt over år og gødning. 
Som Fig 1 viser, er grupperingen stabil.  Det høje kvælstofniveau resulterede generelt i 
højere proteinindhold, men et par sorter ser ikke ud til at reagere på kvælstof.  
Fig 2 og 3 viser sammenhængen mellem tørstofindhold og proteinindhold. Proteinind-
holdet pr kg friskvægt er højere i sorter med højt tørstof, men denne sammenhæng for-
svinder næsten, når indholdet beregnes pr kg tørvægt. 
 
Projektets faglige forløb 
Der blev brugt 7 sorter, der i 2012 havde lavt proteinindhold og 6 sorter med højt ind-
hold. Forsøget anlagdes med to kvælstofniveauer, 140 og 188 kg N/ha, og tre gentagel-
ser.  
De to grupper viste sig at holde (Tabel 1). Forskellen var som forventet lidt mindre i 
2014-forsøgene end i 2013, hvor kun en gentagelse fra mange forskellige forsøg var 
blevet målt, og hvor de deltagende sorter var blevet udvalgt som de mest ekstreme. 
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Proteinindholdet er, også som forventet, påvirkelig af N-mængden. Den gennemsnitlige 
forskel er 1 g/kg friskvægt. To sorter, 04-CRL-31 og Liva, ser ikke ud til at reagere på N-
niveauet. 
 
I forsøget, især i afdelingen med lavest N, var der kraftige angreb af fritlevende nema-
toder. Tre af sorterne, 07-LLJ-10, 07-LOJ-4 og 08-LXB-2, viste sig særlig modtagelige 
(Fig 4), og det var svært at finde tilstrækkeligt ikke angrebet knoldvæv. Angrebene gik 
ud over tørstofindholdet, men ændrede ikke sorternes gruppeplacering. 07-LOJ-4 havde 
højere proteinindhold ved den lave N-tildeling. Det kan godt skyldes den ekstra usikker-
hed som følge af nematodeangrebet. 
 
Et af målene med forsøget var at undersøge, om højt proteinindhold kostede stivelse, 
men det modsatte ser ud til at være tilfældet: Sorter med højt stivelsesindhold ligger og-
så højest i proteinindhold, i hvert fald beregnet pr kg friskvægt (Figur 2). Beregnet pr kg 
tørvægt forsvinder denne sammenhæng næsten helt (Figur 3), men stadig er der ikke 
noget, der tyder på, at man ikke kan forædle for begge parametre samtidig. 
 
 

 
Figur 1. Proteinindhold/sort ved lavt (S) og højt (F) kvælstofniveau 
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Figur 2. Proteinindhold beregnet pr kg friskvægt 

 

 
Figur 3. Proteinindhold beregnet pr kg tørvægt 
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Figur 4. 07-LOJ-4 med nematodangrebne knolde 

 
 
Tabel 1. Gennemsnit af proteinindhold i de to grupper 

  2013 2014 høj N 2014 lav N 

Lav protein 2.7 4.3 3.7 

Høj protein 7.6 8.1 6.8 

 
 
Effektvurdering af de forventede resultater. 
Resultaterne kan dels bruges som en af mange parametre til at vurdere nye sorters po-
tentiale, dels bruges i forædlingen til at målrette krydsninger mod et ønsket forhold mel-
lem protein og stivelse. 
 
Slutbrugerne er stivelsesfabrikkerne, og det endelige mål er at optimere værdien af nye 
stivelsessorter i produktionen. Det er blevet endnu vigtigere, da tilskuddet nu falder bort. 
 
Hvordan formidles resultaterne. 
Resultaterne formidles ved faglige møder og i danske faglige tidsskrifter. 
 
 
 


