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Resumé 

Projektet er en forlængelse af et projekt, der er kørt 2012 og 2013, hvor der blev anlagt en kon-

trolmark med op til 34 forskellige sorter. Kontrolmarken viste, at der er meget stor forskel på for-

skellige sorters og partiers egnethed til brug i den økologiske kartoffelproduktion. I kontrolmarken 

er det ikke muligt på baggrund af to gentagelser at vise de enkeltes sorters potentiale. Der er 

derfor behov for et reelt sortsforsøg (værdiafprøvning), hvor læggematerialet er opformeret på 

samme lokalitet året forinden, og hvor der kan foretages en uafhængig vurdering af forskellige 

sorters egnethed til brug i økologisk produktion af spisekartofler. 

 

I 2014 er der opformeret 12 sorter på samme lokalitet (Jyndevad Forsøgsstation), som blev lagret 

under samme lagerforhold og afprøvet i markforsøg (værdiafprøvning) i 2015. På grund af avle-

rens uens udlægning af husdyrgødning samt uheldige ukrudtsrensning var det ikke muligt at fore-

tage udbytte- og kvalitetsundersøgelse af kartoflerne. Der blev testet for sensoriske egenskaber, 

og der var betydelige forskelle mellem de forskellige sorter i smag, mørkfarvning og udkogning 

(se tabel 1). Disse forskelle kan være påvirket af at der var uens fordeling af husdyrgødning i 

forsøget. 

 

Projekts faglige forløb. 

Forsøgene er anlagt efter planen. På grund af avlerens uens udlægning af husdyrgødning samt 

uheldige ukrudtsrensning var det ikke muligt at foretage udbytte- og kvalitetsundersøgelse af 

kartoflerne. 
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Inova Elfe 

  
Princess Sava 

 

Billeder fra sensorisk test for mørkfarvning, smag og udkogning udført af Eurofins – Steins Labo-

ratorium. 

 

I tabel 1 fremgår det, at der kan være betydelige variationer i de sensoriske undersøgelser for 

mørkfarvning, smag og udkogning for 12 spisesorter dyrket under økologiske forhold. Disse for-

skelle kan være påvirket af at der var uens fordeling af husdyrgødning i forsøget. 
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Tabel 1. Sensoriske undersøgelser indeholdende mørkfarvning, smag og udkogning for 12 spise-

sorter dyrket under økologiske forhold. 

 

Nr. Sort 
Kogetid,  

min 
Mørkfarvning, 

(1-10) 
Smag, 
(1-10) 

Udkogning, 
(1-10) 

1 Alizee 16 7 10 10 

2 Alouette 17 7 9 10 

3 Ballerina 17 9 9 9 

4 Belana 16 8 8 9 

5 Belinda 15 8 9 9 

6 Carolus 16 8 7 7 

7 Connect 15 8 7 7 

8 Ditta 15 8 7 9 

9 Inova 15 8 8 9 

10 Elfe 15 8 9 8 

11 Princess 14 6 10 8 

12 Sava 15 8 10 9 

Karakterskala: 10 = bedste smag, 10 = ingen udkogning, 10 = ingen mørkfarvning 

 

Effektvurdering af de forventede resultater 

Det er ikke muligt på grund af ovenstående undersøgelser at vurdere en sorts egnethed til brug i 

økologisk dyrkning. Forsøgene giver en indikation omkring sorternes kvalitet, som dog skal testes 

over flere år, før der kan drages endelige konklusioner. 

 

Offentliggørelse vedrørende projektet 

Resultaterne er offentliggjort på: 

https://projekter.vfl.dk/Projekter/Kartoffelafgiftsfonden/2015/vaerdiafproevning_sorter-

oeko_spisekartofler_2526/Sider/Startside.aspx 
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