
Porre 
 
Porre dyrkes p.t. kun til frisk konsum. Det gennemsnitlige høstudbytte ligger på 
100-150.000 stk. porre pr. ha. Specielt i perioden august-oktober kan man regne 
med høje hektarudbytter, hvorimod det kan forventes, at kvaliteten og dermed 
udbyttet af brugbare porrer falder i løbet af vinteren. 
Arealet med porre er på 336 ha (DFFE, 2009) - heraf 49 ha økologiske 
(Plantedirektoratet, 2008).  

Porre kan dyrkes efter retningslinierne for Dansk I.P., hvilket blandt andet stiller 
krav om deltagelse i varslingstjeneste. Se mere om Dansk I.P. på www.dansk-ip.dk. 

Etablering
  

Jordbundsforhold og klima
Porre foretrækker humusrige, dybtmuldede og veldrænede jorder. Er reaktionstallet 
passende, kan porre vokse på næsten alle jordtyper - dog frarådes svære lerjorder 
og lette sandjorder. Svære lerjorder kan give skorpedannelse med 
spiringsvanskeligheder til følge, risiko for løgdannelse og vanskeligheder i 
forbindelse med hypning og optagning. Lette sandjorder giver risiko for 
underforsyning med vand og næringsstoffer samt jordfygning. 

Optimale jordbundsanalysetal for dyrkning af porre er: 

Til forebyggelse af sygdomme - især papirplet og Fusarium - tilrådes et sædskifte på 
5-6 år mellem porreafgrøder. Nogle avlere har succes med 2-3 porreafgrøder i træk, 
men risikoen for sygdomme er større. Har man først haft et alvorligt angreb af 
Fusarium eller papirplet i en porremark, skal man være opmærksom på, at marken 
vil være inficeret med svampene i adskillige år. 
Da porre er afhængig af mykorrhiza, er korsblomstrede afgrøder (raps og kål) og 
planter i salturtfamilien (rødbede og roer) ikke velegnede forfrugter. 

Reaktionstal (Rt) 
Fosfortal (Pt) 
Kaliumtal (Kt) 
Magnesiumtal (Mgt)

6,5 - 7,5 
3,0 - 4,0 
8,0 - 12,0 
6,0 - 8,0

Sædskifte
Til forebyggelse af sygdomme - især papirplet og Fusarium - tilrådes et sædskifte på 
5-6 år mellem porreafgrøder. Nogle avlere har succes med 2-3 porreafgrøder i træk, 
men risikoen for sygdomme er større. Har man først haft et alvorligt angreb af 
Fusarium eller papirplet i en porremark, skal man være opmærksom på, at marken 
vil være inficeret med svampene i adskillige år. 
Da porre er afhængig af mykorrhiza, er korsblomstrede afgrøder (raps og kål) og 
planter i salturtfamilien (rødbede og roer) ikke velegnede forfrugter.

Sorter
Sortsvalg sker efter anvendelsesformål og salgsperiode. Til frisk konsum vælges 
sorter efter salgstidspunkt. Sorterne deles op i fire grupper: Sommer-, efterårs-, 
tidl. vinter og porresorter til overvintring. Normalt vælges sorter fra de tre første 
grupper for at sikre kontinuerlig levering fra august til februar. Overvintrede porrer 
til levering i forårsmånederne er nu kun en lille produktion. Der er forskel i 
sorternes krav til jordtype. Sorterne inddeles i O.P. sorter og hybridsorter (F1). 
Hybridsorterne er lettere at pudse af og giver større udbytte. Til gengæld er den 
optimale høstperiode kortere, og udsædsprisen er langt højere. Hybridsorter spirer 
ofte hurtigere og mere ensartet, hvilket er en fordel i forbindelse med 
ukrudtsbekæmpelsen. 

På Forskningscenter Årslev er der jævnligt værdiafprøvning af porresorter. De 
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seneste resultater fra værdiafprøvningen findes på hjemmesiden fra Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet under porre. Med i vurderingen af sorternes 
egenskaber er deres tolerance over for visse sygdomme og skadedyr.  

Jordbehandling
Porrerne trives bedst i en løs og veldrænet jord. Derfor er det en fordel, at jorden er 
løsnet ved en grubning i den foregående sensommer. Porrer trives også ved løsning 
af jorden gennem vækstsæsonen. For at øge længden af den hvide del af skaftet 
hyppes porrerne 2-3 gange. Hypningen må ikke resultere i, at der kommer jord i 
bladskederne.

Etablering
Langt de fleste porrer sås direkte på blivestedet. Udsædsmængden bestemmes ud 
fra ønsket antal planter pr. m række, rækkeafstand og markspireevnen. Da porrer 
spirer langsomt, er spireenergien af stor betydning. Såfremt frøkvaliteten ikke er 
helt i top, bør frøet være primet, da det fremmer en hurtig og ensartet fremspiring, 
der forenkler ukrudtsbekæmpelsen. 

Porre sås fra midten af april til starten af maj. Der sås i 2-3 cm. dybde. På sandjord 
og humusrig jord kan der sås lidt dybere end på lerjorder. Af hensyn til senere 
hypning vælges normalt en rækkeafstand på 55-60 cm.  

Ved såning til frisk konsum ønskes 17-20 blivende planter pr. m. Til industri 
tilstræbes normalt 27 planter pr. m. Med en rækkeafstand på 60 cm skal man regne 
med op til 450.000 frø pr. ha. Anvendes hybridsorter kan man nøjes med 350-
450.000 frø pr. ha.  

Til tidlig høst plantes ud, hvor der anvendes 13-15 planter pr. m. 

Gødskning
Kvælstofnormen for porre er 200-225 kg pr. ha afhængig af jordtype og 
vandingsmulighed. De retningsgivende gødningsmængder pr. ha er 30-40 kg P, 
160-200 kg K og 35 kg Mg. Husdyrgødning kan med fordel anvendes i moderate 
mængder. Navnlig i starten af vækstsæsonen kan der forekomme manganmangel, 
og der kan med fordel udsprøjtes 2-4 kg mangansulfat i 300-400 l vand pr. ha. 
Større kvælstofmængder før såning kan hæmme spiringen. Delt gødskning med 1/3 
kvælstof lige efter fremspiring og resten ad 2-3 gange i juli og august kan med 
fordel praktiseres. Man kan evt. udtage Nmin-analyse før sidste N-tildeling.

Vanding
Bortset fra udplantede porrer, der normalt vil have behov for tilvanding, har porrer 
kun mindre behov for vanding i begyndelsen af vækstsæsonen Fra slutningen af juli 
vil der i de fleste år være behov for vanding. Det anbefales, at der vandes ved et 
fordampningsunderskud på 15-30 mm. afhængig af jordtype. For at få den største 
effekt af vandingen, bør der føres vandingsregnskab. På www.planteinfo.dk kan der 
under Vand > Vandregnskab føres et elektronisk vandingsregnskab (kræver 
abonnement). Alternativt eller som supplement kan man anvende 
jordfugtighedsmålere til beslutningsstøtte. Hertil findes forskellige typer f.eks. 
tensiometer eller elektroniske følere som måler jordens eksakte vandprocent. 
Følerne placeres i marken og sender data hjem til computeren. Der findes mange 
udbydere af elektroniske følere at typen TDC og ECH2O der med stor nøjagtighed 
måler procentvandvolumen. Udstyret findes både som håndholdte sensorer eller 
med datalogger og sender. Få hjælp hos konsulenten.

Ukrudt
Det er en forudsætning for vellykket ukrudtsbekæmpelse, at rodukrudt som kvik og 
tidsler er bekæmpet i den forudgående afgrøde. Gode råd om bekæmpelse af kvik 
og rodukrudt kan læses i dyrkningsvejledningen 'Bekæmpelse af kvik og rodukrudt'. 
Ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse i såede porrer er meget ressourcekrævende og 
ikke rentabel i en konventionel produktion af porre, fordi afgrøden har et stort 
bekæmpelsesbehov, og fordi meget af bekæmpelsen må baseres på håndlugning. 
Men en række tiltag kan bidrage til at reducere forbruget af herbicider i henholdsvis 
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såede porrer og plantede porrer.

Såede porrer
Strategi med reduceret dosering: Kemisk ukrudtsbekæmpelse startes med godkendt 
jordmiddel efter såning (min. sådybde 2 cm) på fugtig jord. Før porrernes 
fremspiring svides fremspiret ukrudt med svidemiddel eller brænding. Denne 
behandling øger mulighederne for at anvende nedsatte doseringer efterfølgende. 
Porrerne skal være sået i mindst 1,5 cm dybde. Efter porrernes fremspiring følges 
der op med en strategi med splitbehandlinger. Senere bekæmpes ukrudtet ved 
hypning.

Plantede porrer
Kemisk ukrudtsbekæmpelse i plantede porrer startes med godkendt jordmiddel 
straks efter plantning på fugtig jord. Denne behandling skal følges op af en eller 
flere behandlinger med bladmidler. Se i øvrigt ovenfor. 

Kombineret båndsprøjtning og radrensning
Monteres der båndsprøjteudstyr på radrenseren kan der gennemføres en 
kombineret båndsprøjtning og radrensning, når porrerne er fremspiret. Den 
udbragte mængde af bladmidler kan hermed reduceres væsentligt. 
Dansk Landbrugsrådgivning har lavet et regneark, hvor man kan beregne 
økonomien i båndsprøjtning og radrensning som alternativ til bredsprøjtning. 
Regnearket findes på http://www.landbrugsinfo.dk/ under Planteavl > Planteværn > 
Pesticidhandlingsplan (kræver abonnement).  
I Grøn Viden, Markbrug nr. 269, januar 2003, Båndsprøjtning – valg af dysetype, 
væskemængde, båndbredde og dosering findes yderligere oplysninger om 
båndsprøjtning.

Strategi for mekanisk ukrudtsbekæmpelse
I plantede porrer er det muligt at gennemføre en mekanisk ukrudtsbekæmpelse ved 
brug af falsk såbed inden etablering efterfulgt af striglinger og afsluttet med 
radrensninger og hypninger. Der vil ofte skulle afsættes tid til en efterfølgende 
lugning. Tidsforbruget vil afhænge af, hvor vellykket de gennemførte striglinger er. 

Falsk såbed: Falsk såbed gennemføres ved, at plantebedet etableres så tidligt som 
muligt. Derefter strigles der meget øverligt (2 cm), når de allerførste ukrudtsarter 
lige er spiret frem og står som hvide tråde lige under jordoverfladen. Denne 
behandling gentages ca. hver 5.-7. dag. Hvis marken når at ligge i 2 til 3 uger inden 
plantningen af porrerne, og der i denne periode gennemføres falsk såbed, vil man få 
bekæmpet en meget stor andel af det frøukrudt, der ville have spiret frem i løbet af 
sæsonen. 

Strigling: Det er vigtigt at plante store og veludviklede planter, som hurtigt tåler en 
mekanisk behandling. Efter plantning, når planterne har fået fat, begyndes der med 
lette striglinger. Striglingen kan under gode forhold (store planter, god vækst) 
påbegyndes en uge efter plantning, men det er vigtigt, at det i hvert enkelt tilfælde 
vurderes, om porrerne kan holde til behandlingen. 

Radrensning: Senere kan striglingerne afløses af radrensninger, hvor der hyppes 
jord ind i rækkerne. Alternativt kan der med forsigtighed anvendes 
fingerrensere/fingerhjul, der kan bekæmpe småt ukrudt i rækken. 

Godkendte midler
Følgende ukrudtsmidler er godkendt til brug i hhv. såede og plantede porrer. 

Sygdomme
Generelt er porre en sund kultur. De alvorligste svampesygdomme er porrerust, 
papirplet, Fusarium og i mindre grad purpurskimmel og fløjlsplet.  

Forebyggelse
Det er vigtigt at kende og gøre brug af de forebyggende foranstaltninger: sundt 
frø/planter, godt sædskifte, bortskaffelse af porreaffald fra tidligere år og 
bekæmpelse af overvintrende porrer. Sygdomme som rust m.fl. kan springe fra 
overvintrende plantemateriale til nye porre. Derfor skal alt porreaffald fra vaskeriet 
nedpløjes på enten en mark, der aldrig anvendes til porreavl eller på den mark, 
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hvor de vaskede porre blev høstet. Ligeledes skal porre, der ikke blev høstet i løbet 
af vinteren, nedpløjes, så de ikke fortsætter væksten og derved kan sprede 
sygdomme.  

Porrerust
Porrerust kan delvist forebygges gennem sortsvalg, idet sorternes modtagelighed er 
forskellig. Undlades de mest modtagelige sorter, vil tidspunktet for forebyggelsen 
kunne udskydes. 

Fusarium
Fusarium ses oftest i plantede porre, og sygdommen komme med småplanterne. Da 
sygdommen også kan ligge i jorden, vil et godt sædskifte forebygge angreb. 

Papirplet
Papirplet forebygges bedst ved at holde et godt sædskifte. 

Godkendte midler
Følgende svampemidler er godkendt til brug i porrer. 

Skadedyr
  

Porremøl
Porremøl kan i enkelte år være et stort problem. Larverne gnaver under overhuden 
på bladene, senere i hjerteskuddet. Især 2. generation kan gøre alvorlig skade i 
august-september.

Trips
Trips kan være et stort problem. Såvel voksne individer, som nymfer, suger saften 
ud af de yderste celler, der bliver luftfyldte og får et sølvglinsende udseende. Det er 
rapporteret, at vanding kan reducere tripsangreb. Derfor kan det anbefales at vande 
om dagen, når tripsene er aktive, såfremt der vandingsbehov. I væksthus moniteres 
trips med blå limplader, men metoden er ikke dokumenteret på friland. Fangst af 
trips på blå limplader kan give et fingerpeg om, at det er tid for en nærmere kontrol 
af porrerne.  

Godkendte midler
Følgende insektmidler er godkendt til brug i porrer. 

Vær opmærksom på behandlingsfristen for de anvendte midler. 

I www.middeldatabasen.dk er det muligt at finde informationer om alle 
bekæmpelsesmidler herunder links til etikettetekster og leverandørdokumenter. 

Knoporme
Knoporme kan i tørre somre lave alvorlige skader ved gnav på bladene og senere på 
skafternes underjordiske dele. Alvorlige knopormeangreb er sjældne. Flyvning og 
æglægning sker i juni-juli måned. Sikker bekæmpelse af knoporme kan kun ske på 
baggrund af registrering af flyveperioden ved hjælp af feromonfælder og 
efterfølgende varsling. Tilmelding kan ske ved GartneriRådgivningen, Landscentret, 
tlf. 8740 5448. De helt små larver er meget følsomme over for vand, og 
bekæmpelse kan ske ved hyppige vandinger med 5-10 mm. 

Høst og salgsklargøring
Høst og især klargøring til salg udgør den absolut største omkostning i porreavlen, 
og det er her der skal effektiviseres for at sikre en rentabel produktion. 

De tidligste plantede porrer kan høstes i slutningen af juli, og de seneste høstes hen 
på foråret. Fra starten af september kan der høstes såede porrer. Optagning foregår 
med en porreoptager. Porrerne køres hjem til salgsklargøring. Denne foregår vha. 
en porrevasker, der afkorter, afblader og vasker porrerne. Derefter finpudses, 
sorteres og pakkes porrerne. Der sorteres efter tykkelse og skaftlængde. Der 
bundtes med et bestemt antal i bundterne. 

Har man kølelager til rådighed, kan dette med fordel anvendes til porrer i perioder 
med udsigt til hård frost, da man ikke kan høste i sådanne perioder. De ideelle 
lagringsbetingelser er -1oC og 95-100 pct. RF. Under disse forhold kan porrer lagres 
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i ca. 1-2 måneder. Har man ikke køl, kan porrerne ved udsigt til hård frost sættes 
ind i en lade. 

Yderligere information
Yderligere information kan fås ved GartneriRådgivningens grønsagskonsulenter. 
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