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Aktuellt i fält

Årets sättning har varit mer utdragen än normalt detta på grund av svalt väder och i vissa fall stora
nederbördsmängder.
I fält som sattes under första halvan av april börjar det nu bli hög tid att genomföra första
ogräsbekämpning. Kontrollera era fält och särskilt de som är tidigast satta!
I förra odlarbrevet hittar ni rekommendationer för ogräsbekämpningen.
Det finns antydan till vissa sortvariationer när det gäller tid mellan sättning och uppkomst. Var
särskilt observant i fält med sorterna Dartiest, Seresta och Quadriga som vanligtvis är något snabbare
än övriga sorter. Tidigare erfarenheter visar att sorten Nofy är något långsammare.

Ogräsbekämpning

För att nå full effekt av marknadens jordverkande ogräspreparat (exempelvis Proman, Sencor och
Centium) är det viktigt att bekämpningen görs vid god markfukt, vilket i många fall kan vara svårt att
nå om vi kommer in i en torrare tillväxtperiod. Börjar potatisen närma sig uppkomst är det bättre att
styra bekämpningstidpunkt efter potatisens tillväxt än att ”vänta på regn…”
Det vi däremot kan påverka är valet av sprutteknik. Vid bekämpning före uppkomst bör man sikta på
följande gällande sprutteknik:
-

Låg vindavdrift. Munstycken med 90 % avdriftsreduktion ger i många fall bättre effekt vid
bekämpning före uppkomst.

-

”Vindstilla”. 0-2 m/sek. Starkare vind riskerar att kuporna ”vindskuggar” varandra och man
kan då uppleva att ogräseffekten är sämre på ena sidan av kuporna. Morgonsprutning att
föredra.

-

Kör ”sakta” även om sprutan klarar högre hastigheter. Vid höga hastigheter riskerar man att
skapa turbulens mellan kuporna.

-

Bomhöjd max 50 cm.

Sorten Dartiest, Fjälkinge. Sättdatum 10/4.
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Odlarträffar

Nu när pandemin förhoppningsvis börjar klinga av så hoppas vi att vi kan mötas i fält för att
tillsammans diskutera och utbyta erfarenheter kring stärkelsepotatisodlingen.
Vi har planerat för ett antal fältträffar med olika tema. Första fältträffen kommer vara på temat
ogrässtrategier samt aktuellt i fält.
Vecka 22,23,24
Visning av ogräsförsök samt demoförsök med olika bekämpningsstrategier.
Visningsplatser:
1) Nordöstra Skåne: Fältförsök kring Kristianstadstrakten
2) Österlen: Karlsfältsgård
3) Västra Skåne: Borgeby Gård
4) Kalmar: Vassmolösa
5) Öland: Mörbylånga
6) Ramdala
Vi återkommer i kommande odlabrev med tid, plats och datum för odlarträffarna baserat på de
kommande rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Insektsbevakning

Årets bevakning av insekter har startat och igår (17 maj) sattes de första klisterfällorna ut.
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