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Tema – nytt fra

• Dethlingen – tysk forskingsstasjon

• Sutton Bridge Crop Storage Research

• Noen utviklingstrekk fra Canada og USA



Dethlingen

Tvangsventilasjon i åpne storkasser

Sugventilasjon. Ventilasjonsvegg med dobbeltrad av 
Kassestabler og tildekking av mellomrom med tung 
plastduk

Trykkventilasjon. Kompressorfylt luftslange for å tette
mellomrom mellom kassestablene i ei dobbeltrad



Dethlingen

Sugventilasjon.  Horisontal og vertikal luftfordeling 
(lufthastigheit på sida av kassene, ved slissene. 
Stabellengde/-høgde; 20/5 kasser

Trykkventilasjon. Horisontal og vertikal luftfordeling 
(lufthastigheit på sida av kassene, ved slissene. 
Stabellengde/-høgde; 19/5 kasser



Dethlingen

• Ei jevn fordeling av luft både horisontalt og vertikalt 
viktig for et godt lagringsresultat. 

• Montering av vifter i separat kanal, muliggjør et 
luftevindu i ventilasjonskanalen som når 
heilt til øverste kasserekke.

• Ved ombygging av lauslager til kasselager, blir det ofte 
brukt overliggende viftekanal. Plassering av vifter 
begrenser ofte høgden av inntaksåpninger og kan 
begrense ventilasjonen av øverste kasserad



Dethlingen

Sugventilasjon. 
Datasimulering av kald luft som 
strømmer inn fra ventilasjonsvegg i 
lagerrom. (Lufthastigheit > 5 m/s)



Dethlingen

Sugventilasjon. Horisontal temperaturfordeling i 
øverste kasserekke, stabellengde/høgde 20/5

Sugventilasjon. Vekttap ved avslutta lagring i 
sorten Belana



Dethlingen

Sugventilasjon. Ekstra sugvifte ved enden av stabelen for 
å auke tørkekapasiteten

Sugventilasjon. Forbedring av luftfordeling i lagerrommet
ved hjelp av rørbuer med høg lufthastigheit.



Dethlingen

Trykkventilasjon. Plaststripe i mellomrommet av ei dobbeltrad, for å 
forbedre den horisontale luftfordelinga.



Luftfordeling i kasselager 

• Ingen garanti for jamn horisontal luftfordeling med sug- eller 
trykkventilasjon, målt fra ventilasjonsveggen til enden av kasserekka

• Luftfordeling har stor betydning for

• Tørkeresultatet

• Temperaturfordeling i kassen

• Lagertap

• Risiko for dårlig fordeling med sugventilasjon, blir forsterka av ujamn 
fordeling av kald luft i lagerrommet.

• Mekanisk kjøling kan redusere problemet ved å forsyne  rommet med kald luft 
ved enden av stabelen.
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Trykkventilasjon

• Trykkventilasjon har vesentlig bedre 
muligheter til å forbedre 
luftfordelinga. 

• Mooij Agro har ett system, box
storage pressure system with
Every-Air

• Tolsma har Airbag system

• M.fl
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Kilde: Kartoffelbau, 9&10/2015 (66. Jg.)
Oversatt av Ulrike Naumann, Tromspotet
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USA og Canada

• Utviklingstrekk

• Temperatur – respirasjonen er minst ved 7,2 ºC

• Temperatur under 3,0 ºC og over 15,0 ºC fører til dramatisk auke i respirasjon

• Kan lagre noen spesialsorter under 3 ºC for å unngå groing på lager

• Stabil lagringstemperatur er viktig for å hindre groing = kjøleanlegg.

• Lagring av frisk potet

• Sårheling er avgjerande for utvikling av godt skinn for å redusere vasstapet og 
minimalisere risikoen for råtning

• Kjøl eller varm poteten til 13 – 15,5 ºC og hold luftfukta mellom 92-97 % RH, sårhel i 
10 – 14 dager

• Potet til prosessindustrien kan trenge 4-5 veker sårheling for å oppnå rett farge

• Uttak av prøver til fargetest kvar veke 

•
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Lagring av problempotet

• Lagring av potet som er veldig varm, over 20 ºC, eller  kaldere enn 7 ºC

• Nedkjøling 2,0-3,0 ºC pr. dag eller oppvarming til ønska sårhelingstemperatur

• Ved risiko for blautråte, uansett årsak

• 1.  prioritet er opptørking

• Kontinuerlig ventilasjon med RH 80-90 % RH

• Ved store råteproblem

• Nedkjøling til 8-9 ºC

• Lagre ved denne temperaturen i 3-4 veker før senking til 3,0-4,0 ºC

• Låg temperatur holder råter i sjakk og forsterker tørkeprosessen
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Lagring av problempotet forts…

• Varmetilsetting – hjelpemiddel ved opptørking av potet med råteproblem

• Varmetilføring til returlufta 

=> auker temperaturen med 0,5 – 1,0 ºC

=> auker andel friskluft i ventilasjonslufta

=> reduserer RH med 3-4 % i ventilasjonslufta

• Varmetilføringa kan halvere opptørkingstida

• Må ha nøyaktig automatikk
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