Søde kartofler Ipomoea batatas (eng: Sweet Potatoes).
De søde kartofler stammer fra Sydamerika, formentlig Peru eller Mexico. Columbus bragte såvel de almindelige kartofler som de søde kartofler til Europa, hvorfra de senere blev spredt til andre verdensdele,
og de søde kartofler er i dag en af de vigtigste fødekilder i de varme lande jorden over. På verdensplan
produceres 135 millioner tons/år, hvoraf alene Kina producerer 87%, resten af Asien producerer 6%,
Afrika 5%, Latinamerika 1,5% og USA 0,45%. Største producent i EU er Portugal med 0,2%. Til sammenligning produceres på verdensplan 323 millioner tons almindelige kartofler.
Bataterne er slyngplanter, som hører til snerlefamilien (Convolvulaceae) og er slet ikke i familie med de
almindelige kartofler, som tilhører natskyggefamilien (Solanaceae). Den viden, som man måtte have om
dyrkning af de almindelige kartofler kan derfor ikke overføres til dyrkningen af de søde kartofler. Batatplanten er flerårig, men dyrkes som en enårig kultur, der normalt kræver et varmt og fugtigt klima.
I modsætning til kartoffelplanten, som danner kartofler på rødderne, så er det selve rødderne på bataterne, der svulmer op og bliver til såkaldte stængelknolde, der efterfølgende blot kaldes for kartofler.
De har meget varierende størrelser og kan veje helt
op til 5 kg/stk. Deres skræl er tynd og sårbar, lys
brunlig eller rødlig, mens kødet er lyst eller gulligt.
De indeholder samme mængde stivelse som vores
almindelige kartoffel, men desuden ca. 5 % sukker
mod 0,5 % i almindelige kartofler. Derfor den sødere smag og navnet søde kartofler. De er rige på kulhydrater, samt C- og E vitaminer; men indeholder
også pæne mængder af calcium og jern samt A- og
B vitaminer.
Selv om bataterne er halvtropiske planter, kan man
glemme alt om, hvilken klimazone Danmark ligger i,
for klimazonens vintertemperatur har kun betydning
for planter, der overvintrer udendørs. Avlen af batater starter om foråret og slutter om efteråret, og de
gror bedst mellem 20 og 30 oC. De kræver en frostfri periode på mindst 5 måneder og en vækstperiode på mindst 100 dage. Under 10 grader er der kun
en begrænset plantevækst og planten ødelægges
fysisk ved 1 oC. De kan dog tolerere frost i luften,
hvis jordtemperaturen er over 13 oC. Stængelknoldenes tilvækst foregår i sensommeren og om efteråret, når dagene bliver kortere.
Bataterne dyrkes ikke ud fra frø. Så det er nødvendigt enten at købe småplanter eller stiklinger. Men
her i landet kan man hverken købe småplanter eller
stiklinger, fordi det er en udbredt opfattelse, at man
ikke kan dyrke søde kartofler i Danmark.

De søde kartofler er opsvulmede rødder.

Små meristemformerede planter i bakker.

Resultatet af en forsøgsplantning.
Med henblik på at undersøge påstandens rigtighed lavede vi en forsøgsplantning af søde kartofler på Samsø, idet vi benyttede nogle udenlandske meristemformerede batat-planter.
Efter et lille ophold som potteplante i drivhuset
blev de udplantet på fri land i begyndelsen af juni
og taget op midt i oktober. Generelt blev der et
udbytte på ca. 1 kg brugelige kartofler på hver
plante. Desuden var der mange små, som ville
kræve en lidt længere modningstid.
Året efter blev der atter foretaget en forsøgsplantning, denne gang ca. 10.000 planter på en
hel hektar; men for at få kartoflerne lidt større,
blev de denne gang plantet under en fiberdug,
hvor de udviklede sig rigtigt godt. Der blev foretaget en prøveoptagning en uge før efterårsferien, og der var rigtig man flotte fuldstændigt sygdomsfri søde kartofler. Ugen efter skulle alle kartofler op af jorden – men ak – på blot denne ene
uge var alle kartoflerne blevet syge. Kartoflerne
blev sendt ind til undersøgelse, og det viste sig,
at være en svamp, som fik hele høsten til at rådne op i løbet af kort tid.

De voksede hurtigt, og allerede efter 14 dage havde planterne denne størrelse.
På dette tidspunkt er plantens rodnet stadig meget
lille og når endnu ikke pottens kant.

På grundlag af de opnåede erfaringer er der et klart belæg for at kunne konkludere:
Med en passende teknik kan der sagtens dyrkes søde kartofler i Danmark.

Det er meget vigtigt, at udplantningen på blivestedet foretages inden rødderne når pottens
kant. Billederne vises resultatet af et par planter,
som stod alt for længe i potten og blev udplantet
alt for sent. Kartoflen til højre vejede 1 kg.

Resultatet fra en enkelt plante under den første forsøgsplantning. Samlet vægt = 1 kg.

Resultatet fra den anden forsøgsplantning på Samsø. Der var masser af søde kartofler – de kunne
blot ikke sælges, for de blev taget op en uge for sent, og så var de angrebet af råd. Ærgerligt - for
med den sædvanlige salgspris på 40 kr/kg står her for over 100.000 kroner.
På disse links kan du se, hvordan man professionelt dyrker søde kartofler:
https://www.youtube.com/watch?v=EGFo3bZj_SM
https://www.youtube.com/watch?v=hjHdTa-KqnA

Anvendelige sorter.
Der findes rigtig mange sorter, som kan dyrkes under varmere himmelstrøg end de danske. Her i landet må vi nøjes med følgende fire sorter, der er udvalgt som de sorter, der kræver færrest frostfri dage
(i alt 90-100 dage):
1. Tainung 65 eller 'T65'. Skrællen er lyserød og kødet er cremehvid. Den siges at være den mest
pålidelige plante på vores himmelstrøg ved at give sort udbytte, som er stort set uafhængig af vejret. Den er knap så sød som de to nedenstående.
2. Beuregarde forbedret. Farven er rødorange. Den var for indtil få år siden den mest almindelige søde kartoffel, og den minder meget om dem, man køber i supermarkedet. Den kan give op til 1,5
kg/plante og er dermed en af de højest ydende sorter. Desuden har den en god smag. Dens største ulempe er, at der som regel er stor forskel på de største og de mindste rødder, og at den er
modtagelig for råd.
3. Covington. Farven er orange. Den er udviklet på et amerikansk universitet i 2005 og har allerede
nu ca. 80% af markedet i USA. Udbyttet er tilsvarende Beuregarde, men kartoflerne er lidt tykkere
og mere ensartede. Smagen er den mest lækre af dem alle og lidt sødere end Beuregarde. Og så
er den stort set sygdomsfri.
4. Georgia Jet. Farven er purpurrød – dyb orange. Den gror meget hurtig og er tidlig. På god jord, kan
den give op til 1 kg/plante, og så har den en fantastisk smag. Ulempen er, at rødderne ikke er så
tykke som hos Beuregarde, og at de nemt knækker (f.eks. under optagningen.
Det kan ikke lade sig gøre at lave frøformerede planter, og hidtil har det ikke været mulig for ”hobbyavlere” at købe udplantningsplanter i Danmark. Vil man dyrke søde kartofler er der på nuværende tidspunkt kun to muligheder: Enten må man købe planterne i udlandet, eller man må selv lave sine planter. England er det land, hvor hobbyavlere i længst tid har dyrket søde kartofler, og her finder man internetbutikker, hvor planterne kan bestilles, f.eks:
http://www.thompson-morgan.com/vegetables/potatoes/sweet-potatoes
Planterne er dog ret dyre og hertil skal man påregne et forholdsvist stort beløb til transport. Det betyder, at man skal være endda meget interesseret i at forsøge sig med søde kartofler, inden man kaster
sig ud i at importere dem. Så er det mere realistisk at forsøge sig med selv at fremstille de små planter. Og det kan faktisk lade sig gøre.

Fremstilling af slips.
På verdensplan benytter man kun sjældent meristemformerede småplanter som avlsmateriale – det er alt for dyrt. I stedet lader man kartoflerne spire og ved at brække spirerne af
kartoflerne, får man de tidligere omtalte slips.
Som hobbyavlere har vi to forskellige muligheder for at få
kartoflerne til at spire:
Vandglasmetoden. Billedet på næste side viser, at man stikker en kartoffel ned i et glas med vand. Der er stukket tre pinde ind i siden på kartoflen, for at den ikke skal glide i glassets
bund. Disse pinde hviler så på glassets overkant. Glasset sættes i et lyst vindue ved stuetemperatur, og er kartoflen spiredygtig, kan man i løbet af ca. 1 måned se, at kartoflen begynder at spire. Det er disse spirer, der bliver til slips.

En slip er en stikling til en sød kartoffelplante.

Sætter man en sød kartoffel i et glas vand,
vil den begynde at spire i løbet af ca. 1 måned.

Kartoflen til venstre er en af de dansk dyrkede
kartofler- den spirer fint. Kartoflen til højre er
udenlandsk, købt i et supermarked. Den spirer
ikke, men rådner.

Principielt kan man selv fremstille slips (stiklinger) af kartoflerne. Problemet er blot, at mange
af de importerede søde kartofler åbenbart er
sprøjtede, gemt for længe eller på anden måde
gjort noget ved, så de ikke kan danne nye skud,
der kan anvendes til stiklinger.
Erfaringerne viser, at man kan få meget større
succes med den anden metode, som vi her kalder for ”den professionelle metode”, for det er
den (dog i langt større målestok), som de professionelle kartoffeldyrkere benytter.

Den professionelle metode.
Man starter med at anskaffe sig følgende:
√ en plastkasse (f.eks. som vist på billedet),
√ et armatur med vækstlys (ca. 40 watt),
√ et tænd-sluk-ur,
√ et varmelegeme,
√ et termometer,
√ ”så- og priklejord”,
√ stanniol.
Nu følger så en instruktion i det videre forløb:

Her gør professionelle bedet klar til at producere
slips. Når alle kartoflerne er lagt, køres der jord
på. Så spirer kartoflerne. Når spirerne er blevet
10 – 15 cm lange kaldes de slips. De brækkes
de af, stikkes i jorden og bliver til en ny kartoffelplante.

1. Start processen i sidste halvdel af
marts.
2. Bor et hul i kassens bund til vandafløb.
3. Læg et ca. 2 cm tykt lag jord i bunden.
4. Læg et varmelegeme (den lyse del
på fotoet) oven på jorden. Det er
nemmest at styre temperaturen,
hvis varmelegemets afgivne effekt
ikke er for stor (Sættes spirekassen
indendørs, vil 10 watt være tilstrækkelig).
5. Påfyld atter et lag jord. Dette lag
skal være så tykt, at de oven over
liggende kartofler ikke berører varmelegemet.
6. Læg kartoflerne ned i dette lag.
Læg derefter atter et lag jord, som
lige netop dækker kartoflerne.
7. Vand en smule, så jorden er fugtig
– men ikke våd.
8. Stil spirekassen et lyst sted, f.eks. i
en vindueskarm.
9. Tilslut tænd-sluk-uret. Sæt spænding på varmelegemet og indstil tiderne, så temperaturen kommer til
at bevæge sig omkring ca. 25 oC.
10. Anbring lysarmatur oven på kassen.
11. Når dagslyset er tilstrækkeligt,
slukkes LED-lyset. Når daglyset reduceres, tændes LED-lyset, som
passende kan være tændt i yderligere 8 timer.
12. Efter ca. 14 dage ses de første spirer at skyde frem.
13. Når spirerne er oppe, er det særlig
vigtigt, at planterne får tilpas lys, da
de ellers bliver ranglede og sårbare.
14. Nu går det meget hurtigt med at
vokse, og allerede efter 10 dage er
spirekassen så fuld, at det er nødvendigt at tage de første sæt slips.
14.Disse slips kan knækkes af helt
nede ved kartoflen. Herved får man
roden på slipsen med. Eller de kan
klippes af et par cm over jordoverfladen. Herved er der ingen rod.
Der er forskellig opfattelse af, hvad
man bør gøre. Nogle mener, at
man skal have rødderne med, for
så kan slipsene hurtigere etablere
sig. Andre mener, at man skal und-

Den viste plastkasse benyttes som spirekasse.

Kartoflerne lægges ned i jorden og dækkes efterfølgende
med lidt mere jord.

Efter at have fået både dagslys og tilskudslys dukker spirerne nu frem.

gå at få sygdomsbakterier med fra jorden, og
det gør man ved at klippe stænglen over et
par cm over jordoverfladen. De er også tilhængere af, at de rodløse stængler blot skal
sættes direkte i plantejorden og vandes godt,
idet de mener, at slips med rødder vil få rødderne deformeret under plantningen, så man
herved får deforme kartofler.
Da det danske klima ikke tilbyder kartoflerne
de mest gunstige vækstforhold, bør man nok
lade rødderne sidde, så planten ikke bliver
hæmmet i sin vækst. Til gengæld bør man
gøre alt for, at der bliver tilstrækkelig ”blød”
jord omkring rødderne, så de ikke bliver deforme.
Det er mens planterne endnu er slips eller
stiklinger, at du kan give dem både varme og
lys, så de får det forspring, der resulterer i
store flotte kartofler. Om efteråret fylder plan- Nu er de første slips ved at være klar til høst og udterne alt for meget, så der har du ingen reelle plantning.
muligheder.

Plantning
Når en slip er 10 – 15 cm lang, er den klar til at blive knækket af og forlade moderkartoflen. Du har
størst mulighed for at give dem godt med lys og varme, hvis du planter slipsene i hver deres mælkekarton, som du placerer i en gennemsigtig plastkasse. Den er nem at flytte ud i drivhuset om morgenen, hvis vejret er til det, og atter tage den ind om aftenen. Vi er nu i begyndelsen af maj, hvor der er
rigeligt lys men endnu ikke den nødvendige varme. Gå derfor ud fra, at der skal tilføres varme, når
planterne står i drivhuset.
Der er dog ingen grund til at varme hele drivhuset
op. Benyt i stedet en plantekuvøse, f.eks. som
den, der i vist på billedet. Du kan selv bygge den,
og instruktionen finder du ved at klikke HER. Inden i kuvøsen er der et 40 watt varmekabel. Lægger du et flamencolåg oven på kuvøsen, holder
varmekablet nemt lufttemperaturen 15 grader over
temperaturen i drivhuset. Er kablet tændt konstant
i 8 timer, vil elprisen kun ligge på i alt ca. 50 øre.
Gå ud fra, at planterne under gunstige forhold skal
stå i mælkekartonerne i ca. 14 dage. Står de der for
længe, deformerer rødderne, som resulterer i deforme kartofler. Lave udendørs temperaturer – især
om natten – ødelægger planterne. Så planterne
skal stadig stå i plantekuvøsen; men de skal udplantes i en plantesæk. Den er som skabt til søde
kartofler, idet den indeholder spagnum, som rødderne nemt kan udvikle sig i, og som derfor udvikler
sig til at have den eftertragtede ensartede tykke
from. Plantesækken lægges oven på en kapillærkasse. I kapillærkassens er der ligeledes anbragt
en 40 watt varmekabel. Ved hjælp af tænd-sluk-ure,
kan man så regulere varmen i både plantesækken
og i luften.

Den benyttede plantekuvøse., som passer til
en kapillærkasse. Den består af en træramme,
som er beklædt med 2 lag bobleplast. Boblerne
er af den store type, idet de små bobler ikke
har den fornødne isolationsevne.

Kapillærkassen, plantesække og plantekuvøsen lader du stå i drivhuset i længst
mulig tid, idet drivhusets eftertragtede
højere temperatur er højere end temperaturen uden for drivhuset. Efterhånden
er det kun nødvendigt at have lidt varme
på om natten.

Nu begynder planterne for alvor at gro.
Midt i juni begynder planterne at fylde det
meste af kuvøsen, så det kommer til at
knibe med tilstrækkeligt lys. Og da drivhusets øvrige planter også begynder at
kræve plads, kan kuvøsen fjernes, og
resten sættes udenfor i haven på et lyst
og lun voksested. Det må gerne være på
en terrasse eller et tilsvarende sted uden
jord, for planterne skal stadig vokse i
plantesækken.
For at holde på varmen om natten kan
det være nødvendigt at lægge en fiberdug over planterne og evt. de koldeste
nætter at give jorden i plantesække lidt
varme. Men som temperaturen stiger, vil
disse foranstaltninger blive unødvendige.
Ud over, at planterne skal have vand og
lidt gødning passer de nu sig selv til omkring efterårsferien. Hvor de skal høstes.
Planterne tåler slet ikke frost, og skulle
det blive frostvejr inden efterårsferien,
skal der høstes forinden. Billedet til højre
er taget i begyndelsen af september og
viser planternes størrelse. For oven til
venstre er de to planter, der har stået i
en plantekuvøse. De to noget mindre
planter for oven til højre er referenceplanter, som også har stået i en plantesæk med varme. Men de er ikke nært så
store. For neden til venstre ses en lille
plante, som er plantet ud direkte i jorden
på samme tid som de to andre. Billedet
er taget i 2015, som var et ret koldt år, og
som derfor gav udendørs kartoffelplanter
usædvanligt dårlige livsvilkår.

De udplantede kartoffelplanter i plantesækken.

I begyndelsen af juni har planterne denne størrelse. Bemærk i øvrigt de blå ledninger, som er varmekablet.

Billedet viser de søde kartofler i begyndelsen af september. Der er stadig ca. 6 uger til høst.

De søde kartofler er aflange og skøre, og derfor kan det være lidt problematisk at få dem op af jorden i
hel stand. Men netop ved at benytte en plantesæk med den meget bløde spagnum og bruge de bare
næver er der gode muligheder for at få kartoflerne op i hel stand. Det betyder rigtig meget for opbevaringen, idet skår i det meget tynde skind nemt giver anledning til infektioner og råddenskab.
Som sommeren lakkede mod enden tydede det på, at høsten ville blive god. For det viste sig, at plantesækken med kuvøseplanterne blev så spændt, og at det efterhånden blev nødvendigt at skære den op.
Der blev høstet i efterårsferien.
Ca. 4 kg i alt blev det til. De 3 kg
af de største kartofler stammede
fra de to kuvøseplanter. Det sidste
kg kartofler var fra de to planter,
som ikke havde stået i en plantekuvøse; men som ellers havde
haft de samme levevilkår som kuvøseplanterne. De små planter,
som var plantet direkte ud i jorden,
gav så lidt, at det var helt uden
betydning.
Hvor man professionelt dyrker sø
de kartofler, anslår man, at en
plante normalt giver 1- 1½ kg kartofler. Da kuvøseplanterne hver
har givet ca. 1,5 kg, kan man ikke Billedet viser et par kartofler fra de to kuvøseplanter. De små
forvente et højere udbytte, end det kartofler stammer fra de to planter, der var plantet direkte ud i
havejorden.
her opnåede.
I modsætning til de almindelige kartofler, der virkelig er en kulinarisk delikatesse, når de er unge og nyopgravede, så skal man afholde sig fra at spise de søde kartofler, før de er lagret i ca. en måned, for
først da kommer de søde kartoflernes lækre smag frem.
Konklusion
√ Meget ofte ser man i diverse havemagasiner, at man kan dyrke søde kartofler i sit drivhus. Stol ikke
på dem, for de ved ikke, hvad de taler om. Kartoffelplanterne kræver rigtig meget lys, og det kan de
ikke få i bunden af et drivhus, hvor der vokser alt muligt andet. Derfor klatrer kartoflerne op i de andre planter og ødelægger dem. Det år, jeg prøvede det, var udbyttet fra alle planter alt for ringe, og
de søde kartofler var alt for få og for små..
√ Som hobbyavler skal man ikke tro, at det i dagens Danmark der er økonomi i at dyrke søde kartofler.
√ Alene det at kunne skaffe spiredygtige kartofler, som kan benyttes til fremstillingen af slips, kan være et problem.
√ Som hobbyavler er der store udfordringer i at dyrke de søde kartofler. Det viste metode er en sikker
metode; men der kan under varmere forhold slækkes meget på den tilførte varme.
√ Som klimaet bliver stadigt varmere må man forvente, at der bliver stadigt flere år, hvor man med
succes kan forvente at kunne dyrke søde kartofler på friland.

Sådan bruger du de søde kartofler i madlavningen
De fleste tror, at søde kartofler skal koges som de almindelige kartofler; men det er en stor synd, for så
bliver de blot så melede og egentlig også noget ulækre, at i hvert fald jeg hellere vil have en almindelig
kartoffel. Nej - skær dem i skiver og rist dem på panden, eller skær dem i småbåde og sæt dem i ovnen,
så bliver de meget lækre. Eller du skære dem meget tynde og selv lave chips af dem. Og er du til det
mere søde, kan du benytte dem i ”Sweet Potato Pie”, som er meget yndet amerikansk klassiker.
I USA er der en helt kult, hvor Sweet Potato indgår i både madlavning, musik og fester.
Her er et par links til mad og kager
https://www.youtube.com/channel/UC-rU1JfgBiQV_foYSHc-XvQ/featured
http://www.ncsweetpotatoes.com/
Og her er et link til den amerikanske gruppe ”Sweet Potato Pie”, som spille ”Bluegrass” og anden god
traditionel amerikansk musik:
http://www.sweet-potato-pie.com/videos.html

Mindy´s Sweet Potato Pie

Dyrkning af søde kartofler på friland
Voksestedet. Af hensyn til temperaturen er det ideelt at benytte en sydvendt skråning, hvor solen har
større magt, og hvor der er læ.
Jordens ønskede egenskaber. Inden udplantningen skal man sørge for at have en god jord, som planterne kan vokse i. Da de søde kartofler er langstrakte og skøre kan de nemt knække under optagningen. Derfor er det vigtigt, at jorden er meget porøs og sandet. Men da den skal kunne holde godt på
vandet, er det vigtigt, at jorden samtidig har en stor biomasse – især omkring de steder, hvor plantens
rødder skal være. Rødderne tåler ikke at stå i vand, og det kan være et alvorligt problem især om efteråret, hvor hele høsten nemt kan rådne. Derfor er det vigtigt, at der er et godt dræn for tilovers blivende
vand. Jordens pH bør ligge under 6 for at undgå jordråd men er i øvrigt ikke kritisk. Det er derimod jordens næringsindhold, som ikke bør være for stort. Stort næringsindhold vil blot vise sig som kraftig
bladudvikling og sårbare rødder. Men det kan aldrig skade at gøre jorden porøs og fjerne ukrudt.

Temperaturforøgelse. Man skal fra starten gøre sig klart, om man ønsker at dyrke kartoflerne
1. på fri land uden anvendelse af plast. Det er den enkleste og billigste metode. En sydvendt skråning
uden skygge kan her give gode resultater.
2. i jord, som er afdækket af sort plast.
Plasten skal lægges oven på jorden i
god tid inden plantningen, så den
kan blive godt varm. Den skal gøres
fast adskillige steder, så vinden ikke
løfter den og ødelægger planterne.
Plasten forhindrer ukrudtet; men plasten fordrer, at der skal kunstvandes,
f.eks. med et drypvandingssystem
3. under en fiberdug. Fiberdugen er
gennemtrængelig for vand og luft og
opvarmer både jorden og planternes
blade. Erfaringerne viser, at man blot
kan lægge dugen oven på planterne
og lade dem vokser derunder.

Udplantningen. Der bør være mellem
35 og 50 cm mellem planterne og mellem 100 og 150 cm mellem rækkerne.

Udplantning under sort plast, som bør perforeres aht.
varme og udluftning.

For at opnå længst mulig væksttid, bør planterne udplantes så tidligt som muligt; men jordens temperatur bør være over 18 oC. Med mindre der bruges sort plast som jordafdækning, kan man gå ud fra, at
jorden først når de 18 oC efter den 9. juni. Det er tvivlsomt om rødderne kan udvikle sig til kartofler, hvis
udplantningen foregår efter den 22. juni.
Benyttes sort plast, kan udplantningen foregå en uge eller to tidligere, og blot denne korte udvidelse af
vækstsæsonen kan forøge udbyttet drastisk.
I lighed med alle andre udplantninger skal de små planter vandes godt, så jorden lægger sig pænt omkring slipsen og eventuelle rødder.

Vækstsæsonen. Ser man bort fra, at der skal etableres et drypvandingsanlæg i forbindelse med den
sorte plast, kan planterne klare sig selv gennem vækstsæsonen. Hold øje med, at ukrudtet ikke tager
overhånd, og vand, hvis det er nødvendigt. Er jorden meget mager, kan det være nødvendigt at tilføre
gødning; men vær forsigtig, at det hele ikke går op i blade. Når amerikanske landmænd laver sædskifte,
benytter de gerne søde kartofler som den sidste afgrøde, der så tager resterne af næringsstoffer.
Normalt skal man ikke klippe i plantens grene og blade; men skulle det være nødvendigt, er det godt at
vide, at bladene faktisk er spiselige, og at de nye skud og blade sælges på markederne i Californien på
lige fod med andre grønsager.
Mus elsker søde kartofler, og benytter man plast kan det være et
problem. Dyr kan også være et
problem, hvis de først får smag
på planten.
Dyrker man under fiberdug skal
man sørge for at fjerne dugen på
meget varme dage med megen
sol. Når høsttidspunktet nærmer
sig, skal man ligeledes være opmærksom på, at luftfugtigheden
under dugen kan være meget
høj og jorden meget våd, hvilket i
høj grad kan skabe råd, der breder sig som en løbeild til de øvrige planter, så hele høsten risikerer at bliver ødelagt på mindre
end en uge.

Om sommeren kan man slet ikke se jorden for blade.

Høsten. Det er især den sidste tid inden høsten, at rødderne svulmer op og får den ønskede størrelse.
Derfor gælder det om at høste så sent som muligt. Men risikoen for både megen regn og evt. frost
trækker den modsatte vej. Der kan ikke angives noget bestemt tidspunkt, men der kan høstes, når bladene begynder at blive gule og dør.
Den bedste høstvejr er en overskyet dag uden regn. Først skærer man det meste af toppen af i en afstand af ca. 30 cm over jorden. De søde kartofler er normalt aflange og skøre, og derfor kan det være
lidt problematisk at få dem op af jorden i hel stand. Som hobbyavler er det bedst at benytte håndværktøj
og de bare hænder. Stik en greb dybt ned i jorden et stykke fra planten og træk i planten samtidigt med,
at greben vippes. Herved kan man som regel trække alle kartoflerne op til jordoverfladen, hvor de forsigtigt kan skilles fra planten og de øvrige kartofler.

Kartoflerne lægges først ud på jorden, hvor de kan tørre lidt, men lad dem ikke overnatte på grund af
kulde og fugt. Hvis der er solskin, må opholdet i solen kun være kortvarigt, fordi en ”solskoldning” er en
uheldig indgangsport for infektioner. Sorter dem efter størrelse og læg de kartofler til side, som er såret,
og som derfor skal spises først. Der ingen grund til at gemme de kartofler, som er så små, er de er uegnet til at spise. Undlad at skylle kartoflerne.
Opbevaring. Kartoflerne skal opbevares i et vel ventileret rum ved en temperatur på mellem 13 og 16
o
C og en fugtighedsprocent på mellem 75 og 80. Kartoflerne bliver nemt ødelagt, hvis temperaturen falder under 10 oC. Under ideelle forhold kan kartoflerne gemmes i op til 10 måneder. Erfaringerne viser,
at den bedste smag opnås, hvis man venter en måned eller mere med at spise dem. Endvidere kan
man måle, at sukkerindholdet næsten fordobles under lagringen

