2020-10-02

Grön blast vid skörd av stärkelsepotatis
Efter gårdagens lagringsbrev är det många som undrar vad som gäller om potatisblasten fortfarande
är mycket grön och planeras bli lagringspotatis till slutet av kampanjen. Börja med att kolla hur skalfast
potatisen är under den gröna blasten. Så länge potatis är skalfast och kan plockas under skonsamma
förhållanden, varmt och torrt, finns inget behov att blastdöda under förutsättning att upptagaren
klarar av blastmängden. Om potatisen däremot ”flossar”, ser ut som nypotatis, krävs det att potatisen
blastdödas omedelbart för att hinna bilda skal och därefter kunna plockas i rimlig tid. Optimalt, enligt
kalendern, är att plocka lagringspotatisen nu men givetvis kan vädret om 14 dagar också vara helt okej.
Risk för regn och frost ökar dock för varje dag som går.
Flossning är allvarligast i sorter med sämre lagringsduglighet. Därav ska man vara mer uppmärksam på
exempelvis Saprodi som måste ha bra skal och fina skördeförhållanden för att kunna långtidslagras.
Dartiest och Kuras kan däremot i större utsträckning sårläka i stukan även om det sker en del flossning
vid skörd.
Möjliga blastdödningsalternativ om fältet ser ut som nedan:


Mekaniskt: Blastkrossa eller putsa ner blasten och lämna så mycket stjälk som upptagaren
kräver. Upptagare med blastrullar går bäst om man har så lite blast som möjligt in i upptagaren
medan upptagare med öppna blastmattor helst ska ha 20-30 cm ”stubbhöjd”. Efter
blastkrossningen tar det ca 10-14 dagar för potatisens skal att mogna.



Kemiskt (Reglone är numera inte tillåtet att använda):
1. 0,8 l Gozai + 1,5 l Renol
2. 0,8 l Gozai + 1,5 l Renol + 1 l Spotlight Plus

Låt det gå 5 dagar mellan dem kemiska behandlingarna. Behandla på förmiddagen då det förväntas
god solinstrålning på eftermiddagen. Vätskemängd 300 l/ha. Gozai har fått dispens i år. Dispensen får
endast användas om Spotlight Plus använts som herbicid i potatis under 2020.
Spotlight Plus finns med två godkända registreringsnummer. I den
nya registreringen är det endast tillåtet med 1 behandling/år, har du
använt denna produkt vid ogräsbekämpningen är det inte tillåtet att
använda den igen vid blastdödningstillfället. I den gamla
registreringen är det tillåtet med 2 behandlingar/år.
Ytterligare en anledning till krossning/kemisk blastdödning är att
man kan plocka potatisen mer skonsamt.
Med vänliga hälsningar
Gabriella Malm: 044-28 61 53
Henrik Knutsson: 044-28 61 55
Stefan Hansson: 044-28 61 49
Kuras 2/10, Helsingborg

Sveriges
Stärkelseproducenter,
förening u.p.a.
Degebergavägen 60-20
SE-291 91 Kristianstad
Sweden

Tel: +46 (0)44 28 61 00
medlem@lyckeby.com
www.lyckeby.com

Sveriges
Stärkelseproducenter,
förening u.p.a.
Box 45
291 07 Fjälkinge
Sweden

Reg. nr/F-skatt/VAT
736200-2102
SE736200210201

