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Dags för nytt  
rekord!
På Lyckeby älskar vi att slå rekord. Allt från nivå på efterlikvid till produktions-

kapacitet, skörd och odlingsareal. Och nu börjar det bli trångt. 2021 slogs 

nämligen produktionsrekordet och totalt producerades 79 688 ton handels-

stärkelse. I skrivande stund är det full fart på utbyggnaden av fabriken i Mjällby. 

Ett intensivt byggprojekt som sträcker sig över två år och som ska vara klart till 

höstens kampanj. Henrik Knutsson som är ny fabrikschef i Mjällby informerar 

om den förändring som är att vänta till hösten och hur arbetet fortlöper på 

sidorna 18-20.

 En annan som är ny på jobbet är vår VD, Hans Holmstedt, som tog över 

posten efter Hans Berggren den 1 februari. Den nya Hans har tidigare arbetat 

inom dagligvaruhandel och senast på Abdon Food. Läs mer om vem Hans är 

och vad han brinner för på sidorna 4-5.

 En person som lämnar sitt uppdrag på Lyckeby är Anita Gunnarsson som 

har arbetat med ERFA-grupperna sedan 2010. Under dessa år har otroliga 260 

odlarexperiment genomförts. Experimenten har berört de flesta områden: 
teknik, växtnäring, svampar och insekter, utsäde, växtföljd mm. Nu är samtliga 

experiment samlade i en databas och kan plockas fram när intresse dyker 

upp. En stor fördel med ERFA är att inga resultat göms eller döljs. Alla resultat 

redovisas och i detta nummer av Concept finns ett urval av experimenten 

redovisade med synpunkter och slutsatser från Anita själv.

 Under vinterns odlarmöten diskuterades hur vi bäst tacklar de skenande 

diesel- och gödningspriserna. För att möta de ökade kostnaderna krävs en 

hög skörd och ett bra avräkningspris såklart. Lyckeby har därför som ambition 

att kunna betala 1,10 kr/kg på sikt. Hur arbetar vi då för att nå så hög skörd 

som möjligt? En del verkar ha knäckt koden och lyckas jämt med höga skördar. 

Vad Lyckebys bästa odlare gör eller inte gör för att få hög skörd finns samman-

ställt på sidorna 6-16. Med hjälp av odlingsjournalen har nämligen ett gäng fram-

gångsfaktorer plockats fram. 

Radmyllning med NPK, delad N-

giva, certifierat utsäde och sten-

strängläggning är några exempel 

på framgångsfaktorer. Listan på 

enskilda odlingsåtgärders på-

verkan går att göra lång men i 

slutändan är det timingen som 

avgör. Till kommande säsong har 

vi fått en bra start med en kon-

trakterad areal på 7 860 ha – låt 

oss hoppas på nya rekord!

gabriella malm  
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Intervju med Markus Johansson 
– ny styrelseledamot 

Jag är inte rädd för 
förändringar utan brukar 

fokusera på möjligheterna!

text: Gabriella Malm 

foto: Helen Strandroth

Vem är du och vad har 
du för bakgrund? 

Jag driver ett lantbruk söder om Kalmar 

tillsammans med min sambo Helen 

Strandroth. Vi har två barn, Anton 10 år 

och Tilda 6 år. Jag har alltid varit intres-

serad av lantbruk men trotsade intresset 

och läste ekonomi på gymnasiet. När 

det var avklarat gick jag grundkurs på 

Svalöv lantbruksskola och efter det hade 

jag en lärorik säsong hos Håkan Olsson, 

Stanneborg och Per-Erik Bertilsson i 

Holmby. Jag hann med ett säsongsarbete 

i USA innan lantmästarstudierna tog vid 

och 2003 tog jag examen. Efter tiden på 

Alnarp tog jag mig hem till gården i Vass-

molösa där min far drev lantbruk. Här är 

jag kvar och vi i familjen har fortsatt att 

utveckla vårt lantbruksföretag med ut-

byggnation av kycklingstallar, där vi idag 

föder upp ca 2,5 miljoner kycklingar per år. 

Vi brukar 400 hektar med vete, raps, ut-

sädesärtor – och framför allt stärkelse-

potatis som vi odlar på cirka 100 hektar 

tack vare markbyte med grannar.

Vad har du att erbjuda Lyckeby? 

Jag har ju såklart ett odlarperspektiv med 

mig och gillar utveckling. Jag är inte rädd 

för förändringar utan brukar fokusera 

på möjligheterna! Jag har suttit som full-

mäktige under ett antal år och sett hur 

företaget utvecklats därifrån.

Vad ser du mest fram emot 
med ditt nya uppdrag? 

Det ska bli spännande att komma verk-

samheten närmre och se hur affärerna 
hänger ihop. Det sätt som man jobbar 

på med förädling är fascinerande och 

det ska bli roligt att lära sig mer om det.

Hur ser du på Lyckeby-
koncernens möjligheter 
i framtiden? 

Det känns som man har en bra fördelning 

i företaget där Culinar varit framgångsrika 

i sitt sätt att jobba nära kunden, vilket jag 

tror kommer vara rätt även framtiden. 

Jag ser mycket positivt på i framtiden för 

Lyckeby.

Vilken är den tuffaste 
utmaningen för koncernen 
tror du? 

Det är såklart en utmaning att se till så 

att vi har ett attraktivt avräkningspris. 

Det ger ju å andra sidan goda chanser till 

större volymer som vi kan slå mynt av på 

Lyckeby – så lyckas vi väl med det så är 

det ju möjligheter med det också!
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Sedan den 1 februari har Sveriges Stärkelseproducenter ny VD och ni är säkert flera med 
mig som är nyfikna på hur Hans Holmstedt kommer att påverka vårt bolag framöver. För 
att vi alla ska få en möjlighet att lära känna Hans, ringde jag upp honom för en intervju. Lite 
nervös känner jag mig inför samtalet med den nya ”kaptenen på skutan”, men det dämpas 
nästan direkt när jag märker att Hans har förmåga att lyssna och nära till skratt. 

text: Mia Henrysson 

foto: Nicklas Rudfell

Vem är Hans Holmstedt?

Hej Hans! Vem är du, vår nya
VD? Berätta lite om dig själv. 

Jag är 54 år och gift med Gunilla som är 

sjuksköterska. Vi har två tonåringar och 

bor i Barsebäckshamn nära natur och 

hav. Det uppskattar hela familjen. På min 

fritid umgås jag gärna med vänner och 

familj och engagerar mig i familjens in-

tressen. Jag försöker att prioritera tid till 

egen motion och att resa – vintersemester 

med skidåkning är en av favoriterna. 

Överlag är jag glad och positiv i min natur 

och försöker alltid se möjligheter, utan 

att för den skull negligera eventuella 

problem.

Du har mycket för dig. 
Hur hinner du med en aktiv 
fritid och samtidigt arbeta i 
en ledande befattning? 

Även om min familj och mina nära är det 

viktigaste så har jag alltid gillat att arbeta 

och har engagerat mig mycket i mitt arbete. 

Att skapa balans mellan arbete och fritid 

ser jag som väldigt viktigt, inte bara för 

mig själv utan i högsta grad för alla med-

arbetare i en organisation.

Vilka är dina tidigare 
arbetslivserfarenheter? 

Jag har ganska lång erfarenhet från frukt- 

och grönsaksbranschen, där jag bland 

annat har arbetat i Spanien med inköp 

och utveckling i nära samarbete med 

producenter och kunder. Jag har också 

arbetat en längre period inom dagligvaru-

handel. Senast kommer jag från Abdon 

Food som producerar mjöl, müsli, bröd, 

skorpor, bake off-produkter samt sylt 

och inlagda grönsaker.

Vad kommer du att bidra med
som ledare för vår organisation? 

Som person gillar jag egentligen inte att 

prata så mycket om vad jag kan bidra 

med utan hellre vad jag och ledningstea-

met kan göra tillsammans för att skapa 

bättre förutsättningar för alla våra med-

arbetare – vilket i slutändan kommer till 

gagn även för våra ägare. Teamet är vik-

tigare än jaget.

Jag omformulerar mig. Hur tror 
du att du kommer att få nytta av 
dina tidigare erfarenheter i din 
nya roll? 

Min förhoppning och tro är att den sam-

lade erfarenhet jag bär med mig från 

tidigare uppdrag ska kunna bidra till fort-

satt utveckling och framgång. Jag kommer 

göra mitt yttersta för att skapa en kon-

struktiv dialog kring våra möjligheter och 

utmaningar, där min strävan är att vi till-

sammans har ett öppet och transparent 

förhållningsätt.

 Att få arbeta med att utveckla team 

är en av de delar jag brunnit starkast för 

genom mitt yrkesliv. Min tro och överty-

gelse är att det är de personer som finns 
i organisationen och hur de samarbetar 

som gör den verkliga skillnaden. Välfung-

erande team ger en oerhörd styrka och 

skapar framgång. Jag hoppas kunna bi-

dra med denna filosofi och ytterligare 
utveckla en redan stark och kunnig orga-

nisation på Lyckeby.

Vad vet du om 
stärkelsepotatis då? 

Min erfarenhet av stärkelsepotatis är 

klart begränsad. Dock har jag tidigare 

arbetat många år i frukt- och grönsaks-

branschen och haft mycket tät kontakt 

med bland annat potatisproducenter. 

Min förhoppning är att dessa erfarenheter 

ska komma till god nytta i samarbetet med 

våra ägare.

Finns det redan nu planer på 
förändringar som du kommer 
att driva igenom när du tillträtt 
som VD/koncernchef? 

Det korta svaret på frågan är nej. Givetvis 

kommer jag säkerligen förändra en del 

saker över tid, men först vill jag lära känna 

hela organisationen ordentligt!



5O D L I N G  2 0 2 2 : 2

Hur gör du för att lära känna 
organisationen? Det kan vara 
svårt och ta tid när man som 
du kommer utifrån. 

Först och främst har jag varje vecka möte 

med ledningsgruppen och lyssnar på deras 

tankar och idéer. Jag har en enorm respekt 

för deras samlade kunnande och det 

arbete de utfört tillsammans med Hans 

Berggren. Det är också viktigt för mig att 

komma runt i hela organisationen och 

prata med medarbetare och försöka 

sätta mig in i deras vardag och olika 

funktioner. Alla medarbetare besitter en 

stor kunskap om sitt arbetsområde som 

jag gärna vill ta del av innan jag tillsam-

mans med ledningsgruppen och i sam-

råd med styrelsen beslutar om eventuella 

förändringar. Jag vill fatta beslut baserat 

på fakta, väl förankrat med de som gör 

arbetet – vilka i regel är de som kan den 

specifika uppgiften bäst.

Slutligen, vad ser du fram emot 
med att jobba på Lyckeby?

Nummer ett är att få lära känna hela 

organisationen! Jag ser också verkligen 

fram emot att träffa våra ägare och pro-

ducenter av potatis som är grunden 

till hela vår verksamhet. Jag vill gärna 

komma ut och besöka er när vårbruket 

drar igång och därefter följa odlingsåret 

framöver. Min önskan är att träffa er alla 
inom kort, men tiden lär bli en begrän-

sande faktor så det får bli en process 

över tid. Vi kan i alla fall glädjas över att 

vi åter är på väg in i en mer normal situation 

där vi har möjlighet att mötas igen utan 

restriktioner.

Tack för pratstunden och lycka 
till med din nya utmaning, Hans!

Tack själv för trevligt samtal!

Att få arbeta med att utveckla 
team är en av de delar jag 
brunnit starkast för genom 

mitt yrkesliv.
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Framgångsfaktorer 
i odlingen 2021
När sista potatisen är levererad till Lyckeby måste odlaren 
lämna in en odlingsjournal. Dessa uppgifter används bland annat 
för att säkerställa kvalitén på råvaran gentemot kund men även 
för att söka efter framgångsfaktorer i odlingen. Vem vill inte 
veta vad de bästa odlarna gör eller inte gör för att lyckas? 

text: Gabriella Malm 

foto: Mårten Svensson
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Potatissäsongen 2021 var på många sätt 

en besvärlig säsong som inleddes med 

en relativt kall vår, sommartorka och när 

det väl var tid för skörd började det regna. 

Resultatet från provgrävningarna i augusti 

var i nivå med 2018-års dåliga skörd. 

Men skördenivån repade sig ordentligt 

tack vare en enorm tillväxt i september 

och även delar av oktober. Resultatet blev 

ett nytt rekord för Lyckeby. Inte ett nytt 

skörderekord men vi slog produktions-

rekord och producerade totalt 79 688 ton 

handelsstärkelse. Skörden landade strax 

under 5-årssnittet och den stora volym 

stärkelse som kunde produceras berodde 

mycket på den stora areal som odlades 

– 7824 hektar.

Slutsatser från odlingsjournalen 

Tabeller och diagram i denna artikel bygger 

på den information som 355 stärkelse-

odlare lämnat in i samband med odlings-

journalen. Varje enskild odlingsåtgärd 

kan lätt övertolkas eftersom där är flera 
andra odlingsåtgärder som också spelar 

stor roll för slutresultatet. Det är sällan 

enskilda åtgärder som ger skördeökningar 

i den storleksordning vi ser i denna sam-

manställning, utan ofta är det ett samspel 

mellan olika åtgärder och framförallt en 

fråga om timing som tyvärr inte går att 

mäta på ett bra sätt i en odlingsjournal. 

Ett bra exempel på detta är frågan om an-

vändning av bladmögelprognosmodell 

verkligen ger 11% skördeökningen (se 

diagram 1). Svaret på den frågan är nej, 

utifrån flera års fältförsök. Prognosmodel-
len Skimmelstyring bibehåller skörden 

men möjliggör en ekonomisk besparing 

av fungicider som ger ett ökat netto. Varför 

är då skörden högre bland dessa använ-

dare? Förmodligen för att dessa odlare 

är mer på tå och mottagliga även för andra 

nya idéer som i sin tur kan generera en 

högre skörd.

Är sättidpunkten viktig?  

Gamla FK-försök från 1994 till 1996 visar 

att tidig sättning av stärkelsepotatis är 

viktig. Den tidiga sättningen (15 april) 

jämfördes med normal sättidpunkt (1 maj) 

och gav 7–10 % högre stärkelseskörd. 

Diagram 1. Visar stärkelseskörden vid olika användning av prognosmodell för bladmögel. Siffran inom parentesen anger den procentuella användningen bland odlarna.

Stärkelseskörden vid olika användning av prognosmodell för bladmögel

Jag har INTE använt mig av en bladmögelprognosmodell 
(36%)

VIPS / Dacom 
(2%)

Jag har DELVIS använt mig av en bladmögelprognosmodell 
(40%)

Skimmelstyrning 
(21%)

8,0

8,1

8,4

8,9

7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6 8,8 9

St-skörd ton/ha

Sättning i april, jämfört med maj, har stora fördelar för skörderesultatet. foto: Mårten Svensson
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Blickar vi tillbaka till 2020 (se diagram 2) 

tappade vi närmare ett ton stärkelse i 

skörd, ca 10 %, om potatisen inte sattes i 

första halvan av april jämfört med andra 

halvan. Fördelen med tidig sättning (1–

15 april) upprepades inte året därpå (se 

diagram 3). Ifjol spelade det ingen roll 

när i april potatisen sattes, förmodligen 

på grund av en relativt kall vår. Däremot 

kan man dra slutsats om att sättning i 

april, jämfört med maj, har stora fördelar 

för skörderesultatet. Självklart under för-

utsättning att det är tjänligt. Bjuder våren 

in till tidig sättning finns det ingenting att 
vänta på.

Högre lerhalt gav högre skörd 

I odlingsjournalen får odlaren fylla i den 

mest representativa jordarten för årets 

odling. Det lerigaste alternativet är 5–15 % 

ler, kategorin som också gav högst stär-

kelseskörd (se diagram 4). Ju högre lerhalt 

desto högre stärkelseskörd. Framförallt 

är det knölskörden som ökar med ökad 

lerhalt.

Växtföljd 

Vad är egentligen en lämplig växtföljd med 

potatis? Det beror på i vilket avseende 

man menar. Det enkla svaret är: så långt 
avstånd som möjligt för att inte riskera 

problem med nematoder, potatiskräfta, 

groddbränna, tidiga alternariangrepp 

och så vidare. Men ur ett ekonomiskt 

perspektiv är frågan mer komplex. För 

Diagram 2. Första sättdatum och stärkelseskörd 2020.

Diagram 4. Knölskörd, stärkelsehalt samt stärkelseskörd vid olika lerhalter. Källa: odlingsjournalen 2021.

Diagram 3. Första sättdatum och stärkelseskörd 2021.
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att göra frågan lite mindre komplex kan 

man kika i diagram 5 som visar hur stär-

kelseskörden drastiskt sjunker ju tätare 

växtföljden är på gården. Stärkelseskör-

den i den treåriga växtföljden är 1,4 ton 

längre jämfört med den femåriga växt-

följden. En minskad intäkt på ca 6700 kr/

ha. Odlare i den övre kvartilen (Lyckebys 

89 bästa odlare) har avsevärt bättre 

växtföljd jämfört med medelodlaren 

(se diagram 6). De nya odlarna har även 

de en bättre växtföljd än medelodlaren, 

vilket säkert till stor del kan förklara att 

deras skörd också i genomsnitt är bättre.

Hur påverkar kvävegödslingen 
skörden?

På den lättaste jorden 0–5 % ler gav en kvä-

vegiva på 200–250 kg N högst stärkelse-

skörd (se diagram 7). På den leriga jorden 

(5–15% ler) hittar vi N-optimum tidigare, 

150–200 kg N. Att optimum är högre på 

den lättaste jorden är inte förvånande ef-

tersom en del kväve möjligen lämnar fälten 

i samband med bevattning. Det som däre-

mot förvånar är att delad kvävegiva gör 

så stor skillnad på skörden och dessutom 

på alla tre jordtyper (se tabell 1). I Lyckebys 

försök har delad kvävegiva testats på lätt 

sandjord och i genomsnitt gett några 

procents skördeökning vissa år. Skörde-

ökningen för planerad delad N-giva har 

enligt odlingsjournalen gett väldigt höga 

skördeökningar. Störst vits har det varit 

på den lättaste jorden, men även på den 

tyngsta lerjorden har delad N-giva gett 

Diagram 5. Visar stärkelseskörden vid olika växtföljder. Källa: odlingsjournalen 2021.

Diagram 6. Visar fördelningen av växtföljder hos odlare i tre olika grupper. Odlare i den övre kvartilen (89 av Lyckebys bästa odlare) har avsevärt bättre växtföljd jämfört med medelodlaren. 
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skördeökning. Delad N-giva ger, med all 

säkerhet, inte i sig själv 17 % skördeök-

ning men som beskrivet i inledningen är 

det samspel och timing mellan en rad olika 

odlingsåtgärder som ger slutresultatet.

Kaliums påverkan på skörden

Kaliumrekommendationen inför 2022 är 

förändrad med tillägg för en skördenivå 

på 60 ton/ha. Tidigare försök visar att 

stärkelsehalten inte påverkas upptill 300 

kg K/ha. Samma sak ser vi i sammanställ-

ningen av odlingsjournalen. Givor som 

överstiger 300 kg K/ha kan riskera lägre 

stärkelsehalter. Med anledning av den 

sammanställning som Anita Gunnarsson 

gjort av ERFA-försöken, se sidorna 22-30, 

samt uppgifter från odlingsjournalen valde 

vi att öka kaliumrekommendationen för 

hög skörd (60 ton/ha). Du kan se våra 

gödslingsrekommendationer på hem-

sidan. Enligt odlingsjournalen är optimal 

K-giva ca 250–300 kg K/ha (se diagram 8). 

Det är också tydligt att kaliumgivan kan 

sänkas i takt med att lerhalten ökar vilket 

är helt logiskt eftersom många lerjordar 

vittrar kalium.

Fosfors påverkan på skörden

Lyckeby hade under åren 2017–2019 en 

försöksserie med fosforgödsling till stär-

kelsepotatis på jordar med högt pH-vär-

de och P-AL klass V. Resultatet visade att 

nettointäkten var som högst vid 60 kg P/

ha. Bland annat var både knölskörden 

och stärkelseskörden signifikant högre i 

Diagram 7. Visar stärkelseskörden vid olika N-givor på 3 olika jordar.

tabell 1. visar skördeökningen för planering av delad n-giva på tre olika jordtyper.

Lerfritt (under 2 % ler)

Planerar för delad N-giva (82)

All växtnäring körs ut innan uppkomst (50)

Svagt lerig (ca 2-5 % ler)

Planerar för delad N-giva (75)

All växtnäring körs ut innan uppkomst (64)

Lerig jord (5-15 % ler)

Planerar för delad N-giva (21)

All växtnäring körs ut innan uppkomst (46)

Siffran inom parentesen anger antal odlare

 knölskörd ton/ha St-halt % St-skörd ton/ha relativtal  merskörd för delad  
     giva (kr/ha)

  

  42,4 19,8 8,4 117 4671

  38,1 18,8 7,2 100 -

  44,2 19,6 8,7 107 1958

  41,9 19,4 8,1 100 -

  45,6 20,2 9,2 106 2134

  44,7 19,4 8,7 100 -

Lerfritt (under 2 % ler) Svagt lerig (ca 2-5 % ler) Lerig jord (5-15 % ler)
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Diagram 8. Visar kaliumgödslingens påverkan på skörden vid olika nivåer och för 3 olika jordtyper.

Diagram 9. Visar fosforgödslingens påverkan på skörden vid olika nivåer.

Stärkelseskörd vid olika k-givor på olika jordar

fosforgödslingens påverkan på skörden
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radmyllad applicering jämfört med bred-

spridd fosfor. Enligt de uppgifter som 

lämnats i odlingsjournalen var optimum 

cirka 40–50 kg P/ha (se diagram 9). Upp-

gifter om pH-värde eller fosforklass 

lämnas tyvärr inte i odlingsjournalen. 

Stärkelsehalten tycks inte påverkas av 

fosforgödslingens nivå, vilket även var 

fallet i ovannämnda försöksserien.

Radmyllning med NPK – en hit

Radmyllning av fosfor är att föredra, både 

effekt- och miljömässigt. 2017–2019 års 
fosforförsök visade att radmyllning gav 2 % 

högre skörd jämfört med bredspridning 

av fosfor. Sammanställningen av odlings-

journalen ger oss information om att 

radmyllning kan ha ännu större effekter 
än så på skörden. 126 odlare uppgav att 

de haft möjlighet att radmylla hela eller 

delar av arealen, vilket ökat stärkelse-

skörden med 10 % jämfört med ingen 

radmyllning alls (se diagram 10). I odlings-

journalen uppgav 74 odlare att man rad-

myllat NPK (11-5-18 eller 11-4-17), skörde-

ökningen för denna åtgärd jämfört med 

den odlare som inte radmyllat alls var 

hela 15 %. Skördeökningen för användning 

Diagram 10. Visar stärkelseskörden, i relativtal mot ingen radmylling alls, vid radmyllning av en rad olika gödselmedel.
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av MAP var 6 %. Den genomsnittliga totala 

fosforgivan för den som gödslat med 

NPK var 53 kg P och för den som gödslat 

med MAP 42 kg P (finns möjlighet att en 
del av fosforn tillförts med andra gödsel-

medel). Förutom lite olika gödslingsnivåer 

tenderar NPK vara ett bättre alternativ 

att gödsla med jämfört med MAP, vilket 

skulle kunna bero på att NPK-produkterna 

11-5-18 och 11-4-17 innehåller en rad 

viktiga mikronäringsämnen till skillnad 

från MAP. Ett fåtal odlare valde att rad-

mylla rena kväve- och kaliumprodukter 

vilket inte gav skördeökningar. Bäst är 

det att radmylla de näringsämnen som 

inte har förmåga att röra sig så långt i 

marken. Har man möjlighet att radmylla 

är det fosfor som ska prioriteras.

Jämförelse av tre olika grupper 

Ett sätt att hitta framgångsfaktorer är att 

titta på vad varje enskild odlingsåtgärd 

har för betydelse. Ett annat sätt är att 

dela in materialet i olika grupper och 

jämföra deras odlingsinsatser. I tabell 2 

redovisas skillnader som är funna i od-

lingsjournalen mellan tre olika grupper: 
medelodlaren, övre kvartilen samt nya 

odlare 2020–2021. Det som utmärker 

sig mest mellan övre kvartilen och medel-

odlaren är större användning av certifierat 
utsäde, bättre växtföljd, större andel 

som stenstränglagt och radmyllat samt 

att gruppen har lite bättre jord. Nya odlare 

lyckats ofta med en bra skörd och för att 

bena ut vad det beror på undersöktes 

denna grupp lite närmare (se tabell 2). 

En stor förklaring kan säkert vara en 

bättre växtföljd och kraftigare jord, men 

tittar man på de odlingsåtgärder som ut-

märkte övre kvartilen är det ungefär 

samma odlingsåtgärder som utmärker 

sig även för denna grupp om inte med 

ännu större skillnader jämfört med medel-

odlaren. Ännu fler i denna grupp tycks 

Medelodlare 
(355 st)

Övre kvartil 
(89 st)

Nya odlare 2020-2021 
(54 st)

knölskörd 
ton/ha St-halt %

St-skörd 
ton/ha

andel med 
5-årig växtföljd 

eller längre 

andel areal  
som sten- 
stänglagts 

andel med 
certifierat 

utsäde 
andel som 
radmyllat 

andel som 
använt organisk 

gödsel 

andel med 
lerhalt 

(5-15 %)
antal 

bevattningar

  42,6 19,5 8,3 27% 40% 69% 36% 79% 21% 3,5

  50,9 20,2 10,3 46% 63% 82% 51% 69% 28% 4,0

  47,1 19,5 9,2 72% 77% 91% 52% 57% 39% 2,8

tabell 2. Skillnader funna i odlingsjournalen mellan tre olika grupper. 

Siffran inom parentes anger antalet odlare inom varje grupp.
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arbeta med radmyllning, stenstränglägg-

ning och nästan uteslutande bara sätta 

certifierat utsäde (91 %). Av de 54 nya 

odlarna hittar vi 21 av dem i övre kvartilen.

Odlingsåtgärders individuella 
betydelse  

I tabell 3 listas ett antal odlingsåtgärders 

individuella betydelse för stärkelseskör-

den. Observera att varje enskild odlings-

åtgärd lätt kan övertolkas eftersom där 

är flera andra odlingsåtgärder som också 
spelar stor roll för slutresultatet. Se det 

som en fingervisning och inte som för-

söksresultat. Förutom växtföljd och 

användning av certifierat utsäde tycks 

även användning av organiska gödsel-

medel påverka skörden. Stor andel av 

stärkelseodlarna (ca 80 %) använder sig 

av någon typ av organisk gödsel, till ex-

empel stallgödsel. Enligt sammanställning 

tycks detta ha en negativ påverkan på 

skörden. Försök har dock visat att både 

kalium och fosforinnehåll i stallgödsel är 

lika effektivt som fosfor och kalium från 
mineralgödsel. Fem års stallgödselförsök 

har visat att fosfor genom svinflyt går att 
räkna med på samma sätt som om den 

tillförts med mineralgödsel. Dessutom 

ökar bördigheten med stallgödsel i växt-

följden och man får en hel del mikronä-

ringsämne på köpet. Det råder ingen 

tvekan om att stallgödsel i sig i är bra 

men gissningsvis finns det risk att inne-

hållet överskattas och därför ser vi denna 

skördesänkning. Det är sannolikt kväve-

innehållet i stallgödseln som överskattas. 

Tillför därför max 50 % av det totala kväve-

behovet i form av stallgödsel och följ 

gärna upp med bladskaftsanalyser för att 

ta reda på om beräkningen stämde.

Stensträngläggning är positivt 

En annan odlingsåtgärd som visat sig vara 

positiv för skörden är stensträngläggning 

(se tabell 3). Fördelen med stensträng-

läggning är att potatisplantans svaga rot-

system får en bra start i den stora mängden 

porösa jord som skapas vid stensträng-

läggning. I en stenstränglagd bädd bildas 

en stor homogen och lucker jordvolym 

tabell 3. jämförelser från odlingsjournalen 2021.

Stenstänglagd areal (136)

Icke stenstränglagd areal (219)

Certifierat utsäde (248)

Mix eget/cert. (68)

Eget utsäde (39)

Lerig jord, 5-15 % ler, (75)

Sandjord, <2% ler (136)

Radmyllat NPK 11-5-18 (69)

Radmyllat hela eller delar av arealen (126)

Inte radmyllat gödning alls (229)

5-årig växtföljd (63)

3-årig växtföljd (96)

Använt organiska gödselmedel (280)

Inte använt organiska gödselmedel (75)

Jag har använt Skimmelstyring (76)

Jag har använt VIPS/Dacom (8)

Jag har DELVIS använt mig av en prognosmodell (142)

Jag har INTE använt mig av en prognosmodell (129)

Har du någon gång reducerat bladmögeldosen? JA! (238)

Har du någon gång reducerat bladmögeldosen? NEJ! (117)

Siffran inom parentesen anger antal odlare

 knölskörd ton/ha St-halt % St-skörd ton/ha relativtal st-skörd

  45,5 19,6 8,9 112

  40,8 19,5 8,0 100

  43,1 19,6 8,4 106

  41,7 19,5 8,1 102

  41,2 19,3 8,0 100

  44,9 19,6 8,8 111

  40,8 19,4 8,0 100

  46,1 19,7 9,1 113

  45,3 19,6 8,9 110

  41,1 19,5 8,0 100

  46,0 19,6 9,0 119

  39,2 19,3 7,6 100

  42,0 19,5 8,2 92

  45,0 19,7 8,9 100

  44,7 19,8 8,9 111

  40,1 20,1 8,1 101

  42,8 19,6 8,4 105

  41,3 19,2 8,0 100

  43,3 19,6 8,5 107

  41,2 19,4 8,0 100
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där potatisplantan kan utvecklas utan 

mekaniska hinder. Bädden tenderar även 

att bli lite varmare då kapillariteten bryts 

och jorden på så sätt blir varmare efter 

stensträngläggning. En annan stor fördel 

är såklart att upptagningsförhållandena 

förbättras väsentligt. Detta även på sten-

fri jord eftersom jordklumpar försvinner.

Alternariabehandling i juni?

Det råder ingen tvekan om att Alternaria 

är ett stort problem för vissa odlare. 

Men att bränna sina kort redan i juni 

kommer inte hjälpa. Diagram 11 visar ut-

vecklingen av Alternariainfektionen i 

obehandlad potatis. Sedan 2014 har inte 

infektionen startat före den 15 juli. Det 

finns alltså ingen anledning att behandla 
redan i juni. Spara denna körning till au-

gusti när det är hög tillväxt och det faktiskt 

finns en risk för Alternaria. Tyvärr var det 
99 odlare som utförde sin första be-

handling mot Alternaria redan i juni. 

Medelskörd för dessa var 8,1 ton stär-

Diagram 11. Visar utvecklingen av alternariainfektionen i obehandlad potatis. Sedan 2014 har inte infektionen startat före den 15 juli. Data: Erland Liljeroth och Linnea Stridh.
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kelse/ha. Resterande odlare som startade 

i juli eller augusti hade en medelskörd på 

8,5 ton stärkelse/ha. Junibehandlingen 

är ingen billig försäkringen. Det är en 

onödig försäkring som riskerar att skapa 

framtida problem med resistens.

Efterkalkyl 2021 

Efterkalkyl för medelodlare och övre 

kvartil finns i tabell 4. Resultatet avgörs 
som vanligt på översta raden, det vill 

säga intäkten. Skillnader i maskinkostnader 

och direkta kostnader är marginella mellan 

grupperna men det som utmärker sig i 

den övre kvartilen är mer stenstränglagd 

areal, fler bevattningar, mer certifierad 
utsäde samt 12 kg mer kalium i den övre 

kvartilen. Den stora skillnaden mellan 

grupperna är gissningsvis timing, det vill 

säga förmåga att sätta in rätt åtgärder i 

rätt tid. 

tabell 4. efterkalkyler för stärkelsepotatis 2021.

* En prognos på 20 öres efterlikvid är inkluderat i 2021 års intäkt.

** Avser växtnäring, växtskydd och utsäde

*** Maskinkostnader inkl traktor, förare och bränsle. Samt värdeminskning, ränta, underhåll, förvaring och försäkring för både 

maskin och traktor. Förarlön satt till 305 kr/tim. Uppgifter från HIR Skånes Maskinkostnader.

Skörd (ton/ha)

Stärkelsehalt (%)

Stärkelseskörd (ton/ha)

Intäkt* (kr/ha)

Direkta kostnader ** (kr/ha)

Maskinkostnader *** (kr/ha)

tb2 (före arrende och gårdsstöd) (kr/ha)

övre kvartil medelodlare

  50,9 42,6

  20,2 19,5

  10,3 8,3

  47 194 38 285

  15 246 14 629

  19 433 17 899

  12 516 5 756

Att tänka på inför odling 2022

• Bjuder våren in till tidig sättning finns det ingenting att vänta på.

• Radmylla gärna fosfor i samband med sättning.

• Dela gärna kvävegivan om du har tillgång till bevattning.

• Tillför max 50 % av det totala kvävebehovet i form av stallgödsel och 

 följ gärna upp med bladskaftsanalyser.

• Påbörja Alternariabehandlingen kring 10–15 juli

• Timing är A och O. Odlingsåtgärder utförda i rätt tid kan ha större 

 betydelse än åtgärden i sig själv.

• Satsa på hög skörd för att ha en chans att möta de ökade 

 kostnaderna på insatsvaror.
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DETTA FÖRÄNDRAR ALLT!

BÄTTRE ODLINGSMETODER FÖR ÖKAD LÖNSAMHET
ZorvecTM sparar tid åt dig och gör din planering mindre beroende 
av väderförhållanden. Samtidigt beskyddar den och ger en längre 
kontroll av potatisbladmögel vilket hjälper dig att få en mer enhetlig 
och friskare potatisskörd vilket är en fördel för ditt företag.

Använd alltid växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera 
alla varningsfraser och symboler. Corteva AgriscienceTM är medlem i Svenskt Växtskydd. 
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Den nya stärkelsefabriken i Mjällby växer fram. Ett byggprojekt som sträcker sig över två år 
och färdigställs före kampanjen 2022. Första etappen gjordes klar inför kampanjen 2021, 
då byggdes nya byggnader samt ett nytt kontrollrum. Inför kampanj 2022 töms hela fabriken 
och de nya maskinerna lyfts på plats, monteras och provkörs inför start. Intensivt och spännande 
arbete som går enligt planerna tack vare bra projektledning och driftig personal. Utbyggnaden 
beräknas kosta ca 150 miljoner kronor. 

text och foto: Henrik Knutsson

Nya fabriken i Mjällby

Snabb rivning efter kampanjslut 

Direkt efter kampanjslut 2021 påbörjades 

rivningen av de gamla maskinerna. Ett 

intensivt och välplanerat arbete som gick 

fortare än beräknat tack vare god planering 

och duktiga medarbetare som gick direkt 

från kampanj- till rivningsarbete. Det 

snabba arbetet gjorde att entreprenö-

rerna återigen fick tillgång till fabriken 

enligt plan och vi ligger fortfarande bra 

till jämfört med tidsplanen. Man ska inte 

förringa problemen orsakade av pande-

min. Kostnadsökningar på diverse material 

och långa leveranstider gör att planering 

och uppföljning är oerhört viktig.

Våg och mottagning  

Kampanjen 2022 blir långt ifrån någon 

smygstart. Tack vare en stor kontrakts-

teckning planerar vi i nuläget för att ta 

emot och processa ca 40 000 ton potatis 

mer än 2021 (totalt ca 120 000 ton) i 

Mjällbyfabriken. Kampanjlängden och 

mängd potatis beror såklart på skörden.

 Potatisen ska fortsatt vägas och provas 

samt tippas i tippfickan. Därefter trans-

porteras de in i fabrikens källare, precis 

som förut.

 Vi kommer behöva ta emot ca 300–

500 ton mer potatis/dygn för att möta 

den ökade kapaciteten i fabriken. Efter-

som det inte görs några kapacitetsök-

ningar i intaget och potatiskällarens lag-

ringsvolym är oförändrad måste vågen ha 

längre öppettider än tidigare kampanjer 

för att hinna ta emot den mängd potatis 

Emiel Eggenkamp, en viktig kugge i nybygget. Vid denna bild sitter han på sitt kontor, men normalt är han mest på språng. foto: Henrik Knutsson
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som krävs för ett dygns körning. Vi kommer 

behöva ha öppet kring 11–12 timmar 

per dag under större delen av veckan, 

cirka 4 timmar längre än tidigare kam-

panjer. Mer information kring öppettider 

skickas ut närmre kampanjstart.

Biprodukter 

Tack vare en ökad mängd potatis kommer 

vi totalt kunna producera mer stärkelse, 

men även mer koncentrat (Lyckeby Grow) 

och protein eftersom vi får mer fruktsaft 

att ta hand om. Att öka värdet på våra 

biprodukter ligger i tiden och kommer 

fortsatt vara en viktig inkomstkälla för 

Lyckeby. Proteinfabriken med tillhörande 

indunstare byggdes för några år sedan. 

De är dimensionerade till den kommande 

kapacitetsökningen av stärkelsefabriken. 

 En del av den pulpa som produceras 

torkas ner till fiber i vår fiberfabrik och 

säljs som livsmedel (chark etcetera). Fiber-

fabrikens kapacitet kommer inte följa ök-

ningen av kapacitet i stärkelsefabriken, 

vilket betyder att hela kapacitetsökningen 

kommer återfinnas som pulpa (djurfoder). 
Därmed kommer det finnas mer pulpa 

att sälja från fabriken i Mjällby. Det totala 

tonnaget pulpa beror på försäljningstakt 

för fiber samt produktionstakt i fiber-

fabriken. I den nya fabriken kommer man 

installera ytterligare en pulpasilo som gör 

det möjligt att lagra mer pulpa på fabriken.

Nytt manöverrum 

Förut var operatörerna uppdelade i tre 

avskilda manöverrum. Från och med förra 

kampanjen (2021) byggdes den gamla 

verkstaden om till ett nytt, större och 

modernare manöverrum där samtliga 

skiftlag kör varsin del av fabriken från 

samma plats. En stor förändring som re-

sulterat i ett nytt arbetssätt. Det finns fler 
operatörer på plats som därmed kan 

hjälpa varandra och diskutera optimering 

Närmst kamera: Magnus Olofsson (operatör på PK) och Simon Nordholm 
(operatör fiber, protein och indunstare) diskuterar i PK-fabrikens nya kontrollrum. 
foto: Henrik Knutsson

I projektet finns det många nyckelpersoner som bidrar med viktig erfarenhet och 
kompetens, på bilden syns två av dem.  Anders Eskesjö (rivmästare) och Bengt-Arne 

Nilsson (driftchef) diskuterar rördragning i den nya fabriken. 

foto: Henrik Knutsson
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och problemlösning under drift. I sam-

band med det nya kontrollrummet har 

man även uppgraderat styrsystemet för 

de olika fabriksdelarna.

Uppstart

De nya maskinerna monteras och instal-

leras löpande under byggtiden. Maski-

nerna ska både fungera maskinellt samt 

kunna ”prata” med våra styrsystem, så 

det ligger otroligt mycket arbete bakom 

installationerna. När maskinerna installeras 

ska de checkas ut. Har vi de funktionerna 

som krävs? Snurrar motorerna på rätt 

håll? Fungerar larm? Och så vidare. I 

slutändan ska vi ha en, på pappret, körbar 

fabrik. Då återstår det ”bara” att den ska 

testas med potatis. Planen är att kunna 

provköra tvätten med potatis före kam-

panjstart för att på så vis upptäcka di-

rekta brister och fel innan kampanjstart. 

I början av kampanjen kommer vi planera 

in en del optimeringsarbete. Det är helt 

ofrånkomligt när man bygger en helt ny 

fabrik. Att allt kommer fungera klockrent 

från första knapptrycket känns som en 

aningen naiv planering. Efterhand kommer 

vi öka takten och förhoppningsvis har vi 

en rimlig kapacitet efter ungefär en månads 

drift. Uppstartsplaneringen ska givetvis 

även hänga ihop med leveransplaneringen 

till fabriken.

 Vi hoppas på en stor och produk-

tionsmässigt effektiv kampanj 2022 där 
vi ska driftsätta Lyckebys historiskt största 

investering!

Bild från rivningen av den gamla tvätten och vattenfilter. Här ska det gjutas nya golv 
och rännor utefter den nya tvättens uppsättning. Här var betongen långt mycket 

tjockare än man räknat med, vilket gett oss en något förlängd rivningsprocess. 

foto: Henrik Knutsson

Inför kampanjen 2021 byggdes det nya torkrummet. I februari 2022 öppnade man 

taket och lyfte in de nya torkarna. Ett känsligt och noggrant arbete som gick helt enligt 

plan. Det fanns flera centimetrar att spela på mellan balkarna, helt enligt plan. Tack 
och lov slapp vi de hårda vindarna vid lyften. foto: Henrik Knutsson
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Under åren 2010–2020 har Lyckebys Erfa-odlare utfört ca 260 odlarexperiment i stärkelse-
potatis. Experimenten har sammanställts år för år och fungerat som en viktig grund för 
dialogen i grupperna. Här följer ett axplock från experimenten.

text: Anita Gunnarsson

Några resultat från Erfa-
experiment 2010–2020

Odlarexperimenten inom Erfa har bidragit 

till att stärka odlarnas tillit till sin egen för-

måga att vara en del av odlingsutvecklingen 

på gården och i området, i stället för att 

vara en passiv mottagare. En del resultat 

har presenterats i tidningen Lyckeby 

Concept eller i skriften Växla upp, som var 

en sammanfattning av projektet 10-12-15.

 Upplägget i Erfa-experimenten var 

enkelt: de lades oftast ut som en strimma 
med en åtgärd mitt i fältet, det vill säga utan 

regelrätta upprepningar (se principskiss). 

Två rutor skördades från varje behandling 

– företrädesvis en på var sida om åtgärds-

strimman, så att eventuella fältgradienter 

påverkade lika i alla behandlingarna. Syftet 

med experimenten var att inspirera odlare 

att prova tänkbara förändringar och att 

tolka resultaten i samtal med sina Erfa-

kollegor. Ofta fungerade odlarexperimen-

ten som geografiska kompletteringar till 
enstaka mer kompletta fältförsök med 

smårutor och så kallad blockdesign som 

Lyckeby lät utföra. Ibland lärde man sig 

om hur åtgärden behövde anpassas till 

de lokala förhållandena, ibland blev odlar-

experimenten inledning på mer traditio-

nella fältförsök för att få fördjupad kun-

skap och ibland visade de helt enkelt att 

det som studerats i ”vanliga” smårute-

fältförsök stämmer överens med de mer 

storskaliga Erfa-experimenten. När flera 
odlare gjort samma typ av experiment 

kan man använda fälten som upprepningar 

och därigenom mäta om eventuella be-

handlingsskillnader är signifikanta. Erfa-

experimenten återknyter till en tiotusen-

årig tradition av att lantbrukare gör egna 

enkla experiment och lär sig av dem. De 

ersätter inte traditionell fältforskning, 

utan kompletterar den.

Odlarexperiment om det mesta

Ämnena för odlarexperimenten täcker 

ett brett område och resultat från alla 

experimenten ligger samlade i en databas 

hos Lyckeby. Cirka hälften av experimenten 

var växtnäringsrelaterade och av dem var 

cirka hälften kopplade till kalium eller kväve, 

se listan här intill. Av teknikrelaterade försök 

dominerade djupluckring och då är ändå 

inte de 29 odlarexperiment som gjordes 

2010 med i listan. De ämnen som berörs 

i denna artikel är K, Vizura, djupluckring, 

bladgödsling, biostimulanter o dyl., me-

kanisk ogräsbekämpning, H2O flo och 

slutkupningstidpunkt.

principskiss över ett erfaexperiment 
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Kaliumexperiment indikerar för 
låg rekommendation – men inte 
solklart varför

År 2011 gjorde en odlare ett första odlar-

experiment med K i potatis efter socker-

betor: det stämde inte alls med äldre 
försök. Till exempel finns en skrift från 

SLU från 1984 (Hahlin och Ericsson) som 

visar att potatisskörden bara ökar svagt 

för K-gödsling i K-Al-klass II och III medan 

skörden ökar brant i K-AL-klass 1. Liknande 

resultat visade potatisrådgivare Johan 

Biärsjö, 1988, i nya K-gödslingsförsök med 

olika K-AL-klasser. Inspirerad av odlarexpe-

rimenten, av att vi då och då hittade K-

bristsymtom i stärkelsepotatisodling samt 

att vi fått tillgång till en ny mätare för att 

mäta K-halt i bladskaften, startade Lyckeby 

en ny försöksserie med K-gödsling. Huvud-

syftet med serien var att få fram refe-

renskurvor för K-halt i bladskaften vid 

optimal K-tillgång. Dessa referenskurvor 

finns förstås publicerade i en Concept-

artikel och finns även med i webverkty-

get Päranäring (https://paranaring.se/).
 De flesta odlarexperiment med K 

genomfördes under 2012–2014, det vill 

säga samma år som Lyckebys fältförsök 

med K-gödsling genomfördes. Mer än 

hälften av odlarexperimenten visade att 

det var lönsamt att gödsla mer än vad 

rekommendationen sa (diagram 1). Att 

det gjordes så många experiment berodde 

Diagram 1. Varje stapel i diagrammet visar bästa ledets relativa stärkelseskörd jämfört med ledet som fått rekommenderar K-giva. Under diagrammet finns K-AL och KHCl på 
aktuellt fält, samt knölskörd och stärkelsehalt i ledet med högst skörd. Nederst anges initialerna på odlaren som hade experimentet samt vilket år det gjordes. Totalt 29 

odlarexperiment ingår. Ingen enskild faktor ger ledtråd om när K-optimum är högre än rekommendationen.

område antal

växtnäring

Svamp & insekter

ogräs

utsäde

teknik

växtföljd

Summa
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22

5

32

54

4
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135

125

115

105

95

85

75R
el

at
iv

 s
tä

rk
el

se
sk

ö
rd

. N
o

rm
al

 K
 =

 1
00

k-al

k-Hci

knölskörd

Stärk.halt

initialer-år

 4 4 5 6 6 6 6 6 6 6 7 9 10 10 10 11 11 20 5 8 10 10 11 14 16 6 10 10 14

 28 24 52 110 51 - - 59 39 75 90 54 42 - 66 110 93 92 25 46 170 140 90 63 98 37 -  -

 64 58 53 52 81 62 60 56 49 59 64 54 56 67 64 40 71 60 60 60 61 55 62 84 63 60 53 54 69

 22,3 19,3 23,4 21,1 18,8 18,8 18,1 19,7 21,7 20,7 20,4 21,5 24,3 21,4 22,5 24,1 19,7 18,6 18,3 21,7 21,3 23,3 19,2 20,9 17,7 20,2 22,6 18,6 20,4

 nn13 nn14 ta13 lj14 pd16 np12 pS12 an14 mH13 np19 ap13 jn13 l.j12 jr12 np13 ej13 mS14 mo13 nn15 mr13 mr14 bt14 id14 id13 tn14 ap12 nn12 la18 id12

102

112

108

113

103

124

120

105
109

104

110

118

111

105

100 100 100 100 100 100 100

108

101 101

106

Högre k-giva än rek. giva gav högst skörd i 62 % och var ekonomiskt bäst i 55 % av fälten

rek. giva gav högst skörd
i 24 % av fälten och var 
ekonomiskt bäst i 21 %

lägre giva gav högst 
skörd i 14 % och var ek. 

bäst i 24 % av fälten

108
104 103 103



2 4 L Y C K E B Y  C O N C E P T

bland annat på att vi ville få rätsida på 

när rekommendationerna var för låga och 

när de var tillräckliga. Trots hypotesen, 

att K-behovet inte bara hänger ihop med 

K-AL-tal och skördenivå utan även med 

förrådskalium och kanske med lättlösligt 

kalcium och magnesium i jorden, kunde 

vi inte riktigt visa det. Det kan säkert vara 

så att flera faktorer spelar in på ett kom-

plext sätt. Vi kunde till exempel se att de 

fält där högre K-giva än rekommenderad 

gett ökad skörd hade i medeltal:

• lägre skörd i bästa led
• lägre pH
• lägre P, K och Ca-AL
• lägre KHCl (-15 enheter = 19 %) 
 och

• högre stärkelsehalt
• högre mullhalt
• högre sand + grovmohalt
• högre Mg-AL
• högre P-HCl
än de fält där optimum överensstämde 

med rekommendationen eller till och med 

var lägre än rekommenderad giva.

Idoga bladskaftsanalyser 
av K kan ge dig facit

Vi tycker oss kunna se att bladanalyserna 

visar en flackare nergång i K-halt i blad-

skaften i fält med lågt K-optimum och att 

det går ner snabbt i fält med högt K-

optimum. På så sätt kan den som vill 

bygga upp sin egen kunskapsbank. Man 

följer bladskaftsanalyser för K under hela 

potatisen växtsäsongen under 2–3 år och 

ser om man tillhör de med brant utförs-

backe av K-halt på slutet av säsongen eller 

Tabell 1: medel och median för odlarexperiment med K-stege uppdelade på en grupp med bara de experiment där 
hög K-giva gav bäst skörd och en grupp med bara de experiment där låg eller normal K-giva gav bäst skörd.

knölskörd
ton/ha

medel

median

 57,9 20,8% 11,9 6 5 74 6,6 23 8 10 241 0,9 67 135 16 261

 59,3 20,4% 11,6 6 4 75 6,5 18 6 9 130 0,8 59 94 10 260

bara de experiment där hög gav bäst skörd (18 st)

medel

median

 61,7 20,4% 12,6 6 3 71 7,1 25 10 8 253 1,3 82 114 14 176

 60,1 20,4% 12,1 4 3 82 7,0 18 10 8 140 1,2 65 85 12 160

bara de experiment där låg eller normal gav bäst skörd (4+7=11)

St-% Stärkelse-
skörd 

ton/ha

lerhalt,
%

mullhalt,
%

Sa + 
grovmo, 

%

pH p-ai k-ai mg-al ca-al k/mg k-Hci p-Hci cu-Hci k-giva, 
kg /ha

* Rekommenderad giva var 210 kg K/ha; K-AL-tal 4, K-HCl 24 och skörd i bästa led 57 ton/ha med 19,3 % stärkelse.

** Rekommenderad giva var 210 kg K/ha; K-AL-tal 11, K-HCl 90 och skörd i bästa led 62 ton med 19,2 % stärkelse)

*** Tillfört 160 kg K/ha; bara 2 % lägre stärkelseskörd än där rekommenderad giva tillförts).

Diagram 2. K-halt i bladskaften i

• ett fältförsök på lätt jord med optimal 
 K-gödsling 2014 (gröna kurvor)

• ett odlarexperiment där högsta K-givan 
 (260 kg  K/ha) gav 12 % högre stärkelseskörd 

 än rekommenderad* giva (gulbruna linjerna)

• (blå kurvor) ett odlarexperiment i samma 
 trakt, samma år, med högst skörd i led med 

 rekommenderad giva** och bäst ekonomi i 

 ledet med låg K-giva ***
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de som har en flack kurva på slutet av 

säsongen. För de förstnämnda ska man 

gödsla mer än rekommendationen och 

för de sistnämna kan man dra ner på K-

gödslingen.

Bladgödsling och biostimulanter 
imponerar inte 

Under åren har det varit en återkommande 

fråga om man ska bladgödsla eller möjligen 

använda något annat sätt att förbättra 

näringsförsörjningen. Totalt har 14 blad-

gödslingsexperiment utförts och därtill 

två experiment med humussyror och två 

med bor till jorden.

Eurofins bladanalyser i 33 fält 
2013 ökade intresset för växt-
näring

År 2013 lämnade ett stort antal odlare in 

prover till Eurofins för analys av totalt nä-

ringsinnehåll i potatisbladen. Oftast togs 

analyserna i 25–30 cm-stadiet och, enligt 

Eurofins rekommendation, på fjärde blad-

nivå uppifrån. Resultaten visade att de 

ämnen där störst andel prover visade låg 

eller något låg halt i bladen var K, Cu och 

Mg där (88, 70 respektive 67 % av inläm-

nade proverna angavs ha låg eller något 

låg halt av ämnet (diagram 3). För ämnena 

Ca, P, B och N hade mellan 40 och 60 % 

av proverna låg eller något låg halt. Lyckeby 

hade redan börjat med fältförsök kring 

N-gödsling och bladskaftsanalyser 2012 

och kring  K-gödsling och bladskaftsana-

lyser 2013, men nu ökade även intresset 

för mikronäring och P.

Agroleaf Power skulle göra 
allt bättre – men det kunde 
vi inte påvisa

Fem odlare testade olika koncept för 

Agroleaf-produkterna – en serie av blad-

gödslingsprodukter som tillverkas av de 

israeliska ICL (blå staplarna i diagram 4). 

Utöver näringsämnen innehåller produk-

ten någon så kallad biostimulant. I detta 

fall kallar företaget den för DPI, vilket står 

för Double Power Impact. ICL menar att 

DPI i sig själv ger förbättrad fotosyntes 

genom ökad transpirationshastighet och 

ökad klorofyllnivå. Därtill ska DPI förbättra 

växtnäringsupptaget av de växtnärings-

ämnen som ingår. I samtliga fält användes 

produkten Agroleaf Power High P (12 % 

N, 23 % P och 4 % K) och i ett av fälten 

användes även Agroleaf High K (15 % N, 

4 % P och 22 % K + flera mikronärings-

ämnen). I experimentet bakom den första 

blå stapeln (HL-14) tillfördes P-produkten 

senare än rekommendationen, som är 

att tillföra Agroleaf-produkten High P vid 

knölinitiering och en gång till sju dagar 

senare. I det nämnda fältet gjordes tillför-

seln efter att kraftig P-brist observerats i 

fältet (den 19 juni; 20 dagar efter upp-

komst; P-halt 0,18 % av torrsubstansen (ts.) 

jämfört med norm P-halt på 0,53 %). Att 

den relativa stärkelseskörden blev så låg 

kan bero på att hela fältet var kraftigt på-

verkat av P-brist och i sådana fält är skörde-

variationen större än vanligt. Men det 

verkar i alla fall inte som att behandlingen 

räddat något av skadan som redan skett 

på grund av P-brist. Om detta fält räknas 

bort blir relativskörden av stärkelse i 

behandlat jämfört med obehandlat 98, 

det vill säga ingen påverkan alls i prak-

tiken (9,7 respektive 9,5 ton stärkelse/ha). 

Men produkten är ju inte gratis, så lönsamt 

var det inte.

Diagram 3. Översikt av resultat från bladanalyser från 33 stärkelsespotatisfält 2013.  Diagrammet visar hur stor andel av proverna som visade på låg, något låg, normal, hög 

respektive mycket hög halt. Ämnena längst till vänster är de med störst andel av proverna med låg eller något låg halt – alltså de ämnen där analysen visade på näringsbrist.

Översikt bladanalys Eurofins, 33 odlarprover 2013
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Inte heller humussyror 
gav klirr i kassan

Inte heller tillförsel av humussyra (bruna 

staplar i diagram 4) var lönsamt. Humus-

syra räknas som en biostimulant och det 

finns många vetenskapliga artiklar som 
visar att tillförsel av humussyror ger för-

bättrat rotsystem, främst tack vare fler 

rothår, och därigenom förbättrat växtnä-

ringsupptag. Varken i experimentet hos 

MO (2013) och K-JT (2017) gav tillförsel 

något nämnvärt positivt utbyte. Skörde-

nivån i båda fälten låg på 55-60 ton hand-

grävd skörd och fälten var välgödslade 

och välvattnade enligt odlarnas ordinarie 

metoder. Möjligen hade resultatet varit 

annorlunda vid sämre odlingsförhållanden 

men i så fall behövs en tydligare beskrivning 

av var det kan vara lönsamt.

... eller Timac

Fyra experiment gjordes med Timac. Även 

om ett av experimenten visade på impo-

nerande skördeökning var den samlade 

bilden att det i medeltal var att byta pengar 

(diagram 4). Trots 20 % skördeökning i 

ett av fälten blev det i medeltal bara ett 

par procents skillnad (12,1 respektive 

12,4 ton stärkelse i behandlat mot obe-

handlat), visserligen till Timacs fördel. 

Men med plus i ett experiment av fyra 

och skördesänkning i två är det inte lätt 

att veta vem som ska använda produkten. 

Nämnas kan att odlaren med 20 % skörde-

ökning för Timac gjorde om experimentet 

några år senare med motsatt resultat.

Övriga bladgödslings-
experiment

De gråmönstrade staplarna i mitten av 

diagram 4 är för några andra bladgödsel-

produkter. En av staplarna sticker ut – 

den med Solatel. Produkten tillfördes som 

bladgödsling i ett Kurasfält enligt rekom-

mendation från Eurofins efter bladanalys 
23 dagar efter uppkomst (11/6). Fosfor-

halten låg på 0,36 % av ts. att jämföra 

med en norm på minst 0,51 %. Solatrel 

innehåller 192 g P/L men även små 

mängder K, Mg, Ca, Mn och Zn. Med re-

kommenderad giva från Eurofins på 7 L/ha 
kommer 1,3 kg P/ha ut, det vill säga mindre 

än 5 % det totala upptaget av P i knölar 

och blast. Övriga produkter gav bara liten 

skillnad och skillnaderna kan betraktas 

som ordinarie fältvariationer.

Bor

En odlare tog initiativet att i ett odlar-

experiment jämföra handelsgödselkväve 

utan och med bor. Första året gav det stor 

skördeökning (diagram 4, lila staplar). 

Tyvärr saknades bladanalys från fältet 

det året. Vi vet att bor bäst tas upp via 

rötterna eftersom det inte kan flytta sig 
inom plantan när det väl transporterats 

till bladen. Därför ville vi testa om det blev 

samma resultat ett år till. Nästföljande år 

blev tyvärr resultatet det motsatta – en 

kraftig skördesänkning. Om orsaken var 

skillnader i fältet från början eller orsakades 

av att det tillfördes nästan dubbelt så 

Diagram 4. Varje stapel i diagrammet visar relativtal för ledet med en åtgärd relativt stärkelseskörd i ledet utan denna åtgärd- De provade åtgärderna är • bladgödsling (blå staplar), 
• tillförsel av humussyror utsprutade eller tillförda i sättfåran (bruna staplar), • tillförsel av bor i N27 till marken (lila staplar), • tillförsel av annan bladgödsling (staplar med olika 
nyanser av grått) eller • tillförsel av utsprutade Timac-produkter (röda staplar). Totalt 18 odlarexperiment gjordes under de aktuella åren. Nederst anges initialerna på odlaren som 
hade experimentet samt vilket år det gjordes.

18 erfa-odlarexperiment 2012-2020 med mikro och div andra liknande produkter
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Diagram 5. Varje stapel i diagrammet visar relativtal, från ett fält, för ledet med Vizura relativt stärkelseskörd i ledet utan Vizura. Staplarna är grupperade och färgsatta efter vilket 

gödselslag som användes. Under gödselslaget finns lerhalten i fältet. I samtliga fält utom ett med lerhalt på max 8 % ökade stärkelseskörden för Vizura, medan i den ökade i ett av 
de fyra fälten med lerhalt på > 9 %. Nederst anges initialerna på odlaren som hade experimentet samt vilket år det gjordes.

mycket bor andra året jämfört med första 

vet vi inte. Eller om skillnaden bara orsa-

kades av slumpen på grund av små och 

få skörderutor. Det vi däremot vet är att 

bor är det näringsämne som har smalast 

intervall mellan brist och förgiftning.

Sammanfattning bladgödsling, 
humussyror och bor

Sammantaget i de 14 bladgödslingsex-

perimenten blev den relativa stärkelse-

skörden 98 till resten av fältet, det vill säga 

utan bladgödsling (diagram 4). Om de två 

experimenten med humussyror och bor 

inkluderas landar relativtalet på 99.

Vizuraexperiment visar på 
lönsamhet om låg lerhalt

Vizura är en nitrifikationshämmare från 
BASF som testats på totalt 17 fält – i tre 

av dessa placerades experimentet både 

på en lättare och på en styvare del av fältet. 

Produkten är avsedd att blandas med 

flytgödsel vid spridning eller i gödsel-
brunnen i en mängd motsvarande 2 eller 

3 liter/ha – den högre dosen om jorden 

bearbetas djupare än 20 cm efter gödsel-

spridning. Det är också möjligt att spruta 

ut produkten på jorden innan gödsel-

spridning vilket till exempel gjorts där 

kycklinggödsel tillförts. I fältet där Vizura 

kombinerades med urea myllades det i 

odlarens radmyllningsutrustning.

 Experimenten visade att Vizura, oav-

sett stallgödselslag, oftast ökade skörden 

på jordar med upp till 8 % lera (diagram 

5). På styvare jord var effekten ofta negativ 
på skörden.

Djupluckring

Resultat från två år med ”riktiga” fältförsök 

(2008–2009) visade på 6,5 % ökningen 

av stärkelseskörden för djupluckring med 

Agrizem djupluckrare. Våren 2010 hjälpte 

därför Lyckeby till och subventionerade 

tester i praktiska stärkelsepotatisodlingar. 

Testerna kontrollskördades och visade i snitt 

på 5 % skördeökning. Åtgärden var lönsam 

på jordar med minst 60 % sand + grovmo 
i alven och mest lönsam där halten låg 

på 70–90 % (diagram 6). Dessa resultat 

har publicerats bland annat i skriften 

Växla upp, ”10 råd på vägen till 12 ton”, 

som skickades till alla stärkelseodlare 

2014. Under 2011 gjordes det en förstudie 

till ett doktorsarbete som visade att det 

räckte att luckra till 30–35 cm djup. Man 

jämförde då med luckring till 40–45 cm 

och 50–55 cm samt med oluckrat. Med 

den kunskapen i bagaget genomförde 

ett antal odlarexperiment inom Erfa under 

åren 2011–2017 (diagram 8). I ett av dem 

studerades hur långt efter sättning man 

kunde luckra. Det visade på att luckringen 

måste göras innan rötterna börjat frodas 

(diagram 7). Experimentet skulle egentligen 

behöva upprepas för att få säkrare resultat 

men preliminärt tror vi att luckring inom 

10 dagar från sättning är riskfritt.

 Om man summerar alla odlarexperi-

ment med Agrizems luckrare var skörde-

ökningen inte mer än 3 % (diagram 8) – 

alltså något under ökningen i de tidigare 

fältförsöken. I fältet med sämst svar på 

djupluckring med Agrizem (relativskörd 

89 till oluckrat) var sand + grovmohalten 
nere på 63 %. Det stämmer väl med slut-

satserna från 2010 års arbete: att man 
främst ska luckra på lättare jordar. I fältet 

som benämns MP-11 orsakade luck-

ringen ojämn uppkomst – utsädet 

(Novano) var delvis drabbat av ojämn 

groning och luckringen gjorde att sätt-

knölarna i den redan mycket luckra jorden 

20 vizura i erfa-odlarexperiment 2017, 2018 och 2019 - främst på lätt jord
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fick för dålig jordkontakt och plantorna 
fick en sämre start än i luckrat. I några av 
experimenten upplevde odlarna att luck-

ringen ställde till problem vid upptagningen 

– något som inte uppmärksammats i fält-

försöken. Många odlare som tyckte sig 

ha stenfri jord upptäckte att man inte hade 

det. Nu fanns det ju olika varanter på 

Agrizem och på de lite dyrare redskapen 

fanns bra stenutlösning.

 Av diagram 8 framgår att det även 

testades luckring med ett antal alternativa 

redskap – en del enkla hemmabyggen 

baserade på ”något gammalt” medan 

andra var synnerligen professionella ”hem-

mabyggen” baserade på nya delar från olika 

redskap men sammansatta på ett nytt, 

fiffigt sätt. All denna kreativitet mynnade 
i en fin skrift som skickades till alla Lyckebys 
odlare. Där beskrivs ett 10-tal av dessa 

hemmabyggen.

Mekanisk ogräsbekämpning 
jämfört med kemisk

År 2017 hade några odlare investerat i 

Thyregoods redskap TRV Simply för ogräs-

bekämpning i bland annat potatis. In-

tresset var stort främst från de som börjat 

få problem med nattskatta, men det fanns 

även andra skäl. I något experiment fanns 

både helt mekanisk bekämpning och va-

rianter där mekanisk bekämpning ersatte 

antingen Sencor, Spotlight eller Titus.

 I samtliga fält, utom det längst till höger 

i diagram 9, var mekanisk bekämpning 

mer lönsam än kemisk. Fältet där det inte 

var särskilt lönsamt var en mulljord med 

19 % mull. En del odlare har fortsatt med 

mekanisk ogräsbekämpning, men en 

Diagram 8. Varje stapel i diagrammet visar relativ stärkelsekörd, i ett fält, för ledet med djupluckring relativt stärkelseskörd i ledet utan djupluckring. Staplarna är grupperade och 

färgsatta efter vilket redskap som användes där A-m står för Agrizem, H-b står för hemmabygge, V-s står för vingskär, K-land står för Kverneland – (där hemmabygget gjorts på en 

Kverneland-ram), t står för tubuleringspinne. Mac och Simba är märken på redskap. Uppgift finns under varje stapel på % sand + grovmo i alven, samt knölskörd och stärkelsehalt i 
det aktuella ledet. Nederst anges initialerna på odlaren som hade experimentet samt vilket år det gjordes. 

Diagram 7. Betydelse av tidpunkt för djupluckring på 

skörderespons. Ett försök med tre replikat, år 2012.

Diagram 6. Djupluckringen effekt på stärkelseskörd i 29 odlarexperiment 
2010, klassindelade baserat på sand + grovmohalt i alven (Finns i skriften 
Växla upp – 10 råd på vägen till 12 ton).

16 djupluckrings-erfa-odlarexperiment 2011-2017, i huvudsak med Sand+grovmo > 70 %
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Diagram 9. Varje stapel i diagrammet visar relativ stärkelseskörd, från ett fält, för ledet med mekanisk bekämpning med Thyregoods TRV Simple jämfört med ett kontrolled med bara 

kemisk ogräsbekämpning (undantaget TW-17 där kontrollen var mekanisk bekämpning följt av en sen kem-behandling med Titus). Staplarna är mönstrade/färgade efter fält, dvs där 

det är samma färg/mönster på flera staplar fanns flera led än bara helt kemisk eller mekanisk ogräsbekämpning. ”Diff kem, kr/ha” avser skillnaden i intäkt till kontrolledet, efter att 
både mekanisk och kemisk ogräsbekämpningen ”betalats”. Positiv siffra visar att mekanisk behandling var bättre än kontrolledet. På åtgärdsraden, rakt under staplarna, står S + S för 
Sencor + Spotlight, T står för Titus och T+S står för Titus + låg dos av Sencor. Vidare finns följande uppgifter under varje stapel: mullhalt (%) i matjorden, knölskörd och stärkelsehalt i 
det aktuella ledet. Nederst anges initialerna på odlaren som hade experimentet samt vilket året det gjordes. 

måste vara medveten om att timingen är 

A och O. Fälten måste ha dränering och 

jordart som möjliggör tidig första körning 

och sedan upprepad körning för att ta 

nyuppkommet ogräs.

H2O-flo ökade skörden i chips 
men tveksamt i stärkelsepotatis

Under åren 2015–2018 provades H2O-flo 
som är ett slags vätmedel från ICL (tidigare 

Everris). Företaget bekostade provgräv-

ningen, vilket gjorde att vi har relativt många 

experiment med produkten. H2O-flo har 
främst använts som tillsatsmededel till 

droppbevattning i områden med torra 

jordar, som i citrus, tomat och squash. 

Under de år vi testade produkten började 

den även provas i potatis bland annat i 

England. Företrädaren menar bl a att an-

talet rothår ökar och att det skulle bidra 

till förbättrad effektivitet. Huvudsyftet i 
torra områden är att minska vattenåt-

gången med bibehållen skörd, men för 

vår del var det främst för att se hur det 

påverkade skörden i stärkelsepotatis.

 Odlarexperimenten visade att produk-

ten verkar ha positiv effekt på skörden i 
chipspotatis men tveksam eller till och 

med negativ effekt i stärkelsepotatis. De 
flesta stärkelsepotatisfälten var i Kuras 
(diagram 10) som har ett stort rotsystem 

och litet bevattningsbehov, medan häften 

av experimenten i chips var i Saturna 

som har ett ganska svagt rotsystem och 

stort bevattningsbehov.

 Kostnad och dos låg på 167 kr/L x 4 

L/ha x = 668 kr/ha plus körkostnad vid 
två tillfällen. Eftersom rekommendationen 

var att köra med mycket hög vattenmängd 

räknade vi en körkostnad på 350 kr/ha. 

Det gjorde att åtgärden kräver minst 3 % 

skördeökning i stärkelsepotatis. I chips-

fälten ökade skörden i medeltal med 14 

% och i samtliga chipsfält var åtgärden 

ERFA-experiment hos Mats Knutsson 2017. Potatisen mellan de röda linjerna är behandlade med Sencor+Spotlight 3 
veckor tidigare. Resterande delar av fältet är mekaniskt behandlade. foto: Henrik Knutsson

fem erfa-odlarexperiment 2017-2018 med ogräsbekämpning
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Diagram 10. Varje stapel i diagrammet visar relativ stärkelseskörd, från ett fält, för ledet med ICLs vätmedel H2O flo tillfört genom sprutning jämfört med ett kontrolled utan H2O flo. 
De blå staplarna är i chipsodling och de gröna i stärkelsepotatis. Uppgift finns under varje stapel på potatistyp, % sand + grovmohalt i matjorden, samt knölskörd och stärkelsehalt i 
det aktuella ledet. Nederst anges initialerna på odlaren som hade experimentet samt vilket året det gjordes.

lönsam. I stärkelsepotatis landade relativ 

stärkelseskörd på 97 och åtgärden var 

bara lönsam i tre av sju stärkelsefält.  

Självklart skulle man vid en större an-

vändning kunna tillsätta produkten direkt 

i bevattningsvattnet.

Slutkupningstidpunkt

Två odlarexperiment gjordes 2015 och 

2016 med kupningstidpunkt. Resultaten 

blev liknande båda åren och kan samman-

fattas med att tidig kupning (max 15 cm 

planthöjd) visade 2 % skördeökning för 

tidig kupning jämfört med ingen kupning 

och 5 % skördesänkning för sen kupning, 

alltså kupning vid radslutning. Experi-

menten gjordes på mycket sandiga jordar.

Några slutsatser av 10 års 
odlarexperiment

vizura: Experimenten har gett samstäm-

miga resultat för Vizura, vilka pekar på att 

det fungerar bäst på lerhalter upp till 8 %.

 k-gödsling: Experimenten har på-

visat behov av mer orsaksutredning för K-

gödsling och/eller höjda rekommenda-

tioner. En åtgärd man kan vidta är att tänka 

skörderelaterad gödsling utifrån den 

skördenivå man har på fullväxande delar 

av fältet och inte med vändtegar, körspår 

och dylikt inräknat. Vid 10 ton högre 

knölskörd blir gödslingsrekommenda-

tionen + 40 kg extra K per hektar. För 
den som är mer ambitiös och vill gårds-

anpassa sin gödsling rekommenderar vi 

att följa stärkelsefält på gårdens typjord 

och typväxtföljd under förslagsvis tre år. 

Om halterna rasar hastigt och brant mot 

slutet av säsongen, jämfört med referen-

skurvan, tillhör man sannolikt de som 

har bäst lönsamhet för att öka K-givan 

jämfört med rekommendationen.

 bladgödsling, biostimulanter mm: 

Experimenten pekar mot att bladgödsling 

med mikronäring och biostimulanter av 

olika slag har högst osäkra effekter. Blad-

gödsling med P vid alltför kraftig P-brist 

kan inte rädda skörden medan den vid 

måttlig brist tycks vara av betydelse. Om 

man ska tillföra bladgödsling bör man 

sannolikt följa den danske forskaren Sören 

Husted generella rekommendation att 

bladgödsling ska göras på fuktiga blad – 

lämpligen sen kväll strax innan daggen 

lägger sig. Möjligen skulle man kunna ut-

veckla system där små bevattningsgivor 

med pivotbevattning kombinerat med 

mikronnäring kan samverka.

 djupluckring: Experimenten har gett 

något sämre skördeökning än i fältförsök. 

Betydelsen är sannolikt stor av att bara 

välja luckring på rätt typ av jord (inte för 

kraftig såvida men inte är ute efter en ren 

avrinningshjälp) och att luckra i rätt tid 

(inte för sent).

 mekanisk ogräsbekämpning: Experi-

menten har visat på förbättrad skörd vid 

mekanisk ogräsbekämpning med Thyre-

goods TRV Simply – utom på mulljord där 

det är svårt med timingen. En förutsättning 

är förstås att man hinner med och har 

jordar som tål att komma ut även fuktiga 

år. Säkrast är att kombinera mekanisk 

och kemisk bekämpning.

 H2o-flo: Experimenten har visat på 

ökad skörd i chipssorter med dåligt rot-

system och relativt tidig skörd men inte i 

stärkelsepotatis med bättre rotsystem och 

sen skörd.

 Slutkupning: Experimenten har visat 

på sänkt skörd vid sen slutkupning.

 minst lika viktiga resultat av odlar-

experimenten är att de bidragit till

• ökad ”empowerment” hos deltagande 
odlare, genom att öka tilliten till den egna 

förmågan att vara en del av utvecklingen 

i stället för en passiv mottagare.

• bra timing och relevans i Lyckebys 
fältförsök.

• bra dialog och framåtsyftande anda i 
Erfa-grupper och kanske i odlarkåren i 

stort.

 Det finns ytterligare odlarexperiment 
som skulle kunna presenteras men jag 

stannar här och följder det råd som en 

retoriker en gång sade: ”Den som försöker 
säga allt blir lätt tråkig”. Och om du inte 

redan är fullständigt uttråkad utan är 

särskilt intresserad av något specifikt 

odlarexperiment som nämnts så finns 

de samlade i en databas hos Lyckeby.

H20-flo provades i fyra chipsfält och sju stärkelsefält i ERFA-odlarexperiment 2016-2018
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 Den nya produkten mot 

Alternaria i potatis

Propulse är 

också godkänd för 

användning i  

spannmål, raps  

och majs

Medlem i Svenskt Växtskydd. Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etikett och produktinformation före användning. Observera alla varningsfraser och symboler. 

// Ny effektiv produkt // Ger ökad merskörd // God långtidseffekt // Resistensbrytare

 Lisa Rydenheim  Mats Andersson
 076-8677125 070-5671677

För mer information kontakta oss eller besök vår hemsida på
www.cropscience.bayer.se
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Bladskaftsanalys, en känd metod för mätning av kvävestatus i stärkelsepotatis, är i nuläget den 
metod som används hos Lyckeby. Analysen kräver sitt arbete och frågan är om andra mindre 
tidskrävande metoder, så som N-sensorn, N-testern eller satellitbaserad fjärranalys, kan stå som 
ersättning. Denna sammanfattning av mitt examensarbete ger ett litet svar på den frågan.

text: Elin Carlsson

Bedömning av kväve- 
statusen i stärkelsepotatis 

Stärkelsepotatis är en gröda där kväve-

optimering är viktigt för att både få en 

hög skörd samt en hög stärkelsehalt. Det 

är viktigt att dela upp givan och inför 

kompletteringsgödsling är det betydelse-

fullt att ha en tillförlitlig metod att mäta 

kväveinnehållet i grödan, allt för att kunna 

uppskatta kvävebehovet på ett bra sätt. 

Vikten av kväveoptimering är både viktig 

för grödan själv och för minimeringen av 

risken för utlakning. Kväveutlakning kan 

ske om N-tillförseln blir för hög i relation 

till skördepotentialen. Extra viktigt är det 

med kväveoptimering i potatis då de oftast 

odlas på lätta jordar som har hög genom-

släpplighet och sämre vattenhållande-

förmåga.

 Lyckeby använder sig idag av blad-

skaftsanalys för att hjälpa lantbrukarna 

att komplettera med rätt mängd kväve 

till sin stärkelsepotatis. Metoden kräver 

en del handarbete och kan därav inte 

klassas som det mest tidseffektiva verktyg. 
Finns det då alternativa metoder som kan 

ersätta bladskaftsanalysen? Detta är en 

fråga som har undersökts, där försök 

har genomförts för att bedöma om Yara 

N-sensor, Yara N-tester och satellitbaserad 

fjärranalys med företaget Vultus system 

har någon ersättningspotential för dagens 

bladskaftsanalys.

Försöksupplägg

Sammanställningen baseras på två för-

sök som pågick under sommaren 2021. 

Försöken var belägna vid Kristianstad-

trakten, ett i Önnestad och ett på Helge-

gården (bild 1). Utöver de ovannämnda 

försöken utfördes även odlarexperiment 

hos fyra odlare som också de ligger till 

förfogande för sammanställningen.

Gemensamt för försöksplatserna, Ön-

nestad (bild 3) och Helgegården (bild 2), 

var att båda försöken hade tre block. Det 

användes fyra olika N-kompletterings-

gödslingsnivåer; Led 1–100, Led 2–150, 

Led 3–200, Led 4–250 kg N/ha. I båda för-

söken användes potatissorten Kuras. 

Mätningarna med de fyra olika metoderna 

(bladskaftanalys, N-sensor, N-tester samt 

fjärranalys) skedde en gång i veckan och 

Bild 1: Gemensamt för försöksplatserna, Önnestad (bild 3) och Helgegården (bild 2), var att båda försöken hade tre block.
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gjordes nio veckor i sträck. Mätperioden 

tog sin början 8 dagar efter uppkomst 

och utfördes fram till sista mätningen, 

53 dagar efter uppkomst.

Kort beskrivning av de 
olika metoderna: 

bladskaftsanalysen (bild 4) mäter nitrat-

koncentrationen i saften från bladskaften. 

Med hjälp av Horiba NO3-tester mäts 

koncentrationen av nitrat i ppm. Analysen 

sker på det sista fullt utvecklade bladet 

(fjärde bladet uppifrån).

 yara n-sensor (bild 5) mäter ljusre-

flektionen hos grödan med hjälp av olika 
våglängder, därefter kan grödans kväve-

behov beräknas. N-sensor sitter oftast på 

traktorns tak men i detta försök användes 

en handsensor.

 yara n-tester (bild 5) är ett handhållet 

instrument som mäter klorofyllinnehållet 

genom en lysdiod. Ljuset från lysdioden 

som träffar bladen absorberar olika mycket 
av klorofyllet. Det ljus som passerar genom 

bladet tas upp av fotodioden på andra 

sidan och det är den mängden som ut-

mynnar i ett mätvärde. Utifrån värdet 

kan en N-giva i kg N/ha rekommenderas 

beroende på utvecklingsstadier, gröda 

och sort.

 fjärranalys med vultus system tar 

fram satellitbilder med hjälp av satelliten 

Sentinel 2. Multispektrala bilder fås fram 

Bild 2: En bild över försöket på Helgegården. foto: Elin Carlsson Bild 3: En bild över försöket i Önnestad. foto: Elin Carlsson

Bild 4: Tre bilder på hur bladskaftsanalysen går till, där bladskaften i behållaren (till vänster) genomgår en pressning med pressen (i mitten). 
Bladskafssaften som pressats fram analyseras i Horibas NO3-mätare (till höger), där nitratkoncentrationen (i ppm) fås fram. foto: Elin Carlsson
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genom att en kamera i rymden mäter 

med olika ljusvåglängder. Det fås fram 

olika index; för potatis tar Vultus fram två 

index, Normalized differnce red-edge index 
(NDRE) och Green Nomalized difference 
vegetation index (GNDVI).

Resultat
en jämförelse mellan metoderna?

En stark korrelation började ses 34 dagar 

efter uppkomst och framåt med blad-

skaftsanalysen i jämförelse med både 

N-sensor och N-tester. Något som kan 

ses i diagram 1, där korrelationskoeffici-
enten r är 0,70 för N-sensorn och 0,72 för 

N-testern vid 34 dagar efter uppkomst. 

Korrelationskoefficienten kan ha värde 
mellan -1 och 1 och anger samband mellan 

två variabler, ett värde på noll anger inget 

samband medan värden närmare ett visar 

på ett positivt samband. För fjärranalys 

med Vultus system kunde ingen korrelation 

ses vid något av mättillfällena.

 Den svaga korrelationen mellan blad-

skaftsanalysen och N-sensor respktive 

N-tester i början av säsongen kan förklaras 

med bilderna på nästa sida (bild 6). Bilderna 

är tagna åtta dagar efter uppkomst, 

plantorna är små och mark/jord är väldigt 

synligt. Detta är en faktor som kan ha på-

verkat mätningen, främst N-sensorn och 

satellitbilderna som inte mäter på blad-

nivå. Det ska även noteras att vid de första 

mättillfällena är det för tidigt att komplet-

teringsgödsla.

 När en stark korrelation började ses 

(bild 7) befann sig potatisen i stadie 60, 

det vill säga i begynnande blomning. Detta 

var 34 dagar efter uppkomst.  Då sågs ett 

frodigare och ett mer täckande bestånd. 

Bild 5: En bild på handsensorn (till vänster) och klorofyllmätaren Yara N-tester (till höger).
foto (vänster): Gabriella Malm. foto (höger): Elin Carlsson

Diagram 1: Ett korrelationsdiagram där N-sensorn, N-testern och Vultus korreleras mot bladskaftsanalysen. Här är en sammanslagning 
av data från både Önnestad och Helgegården. Stark korrelation är när korrelationskoefficienten ”r” är så nära ett som möjligt. 
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Bild 6: Bild på hur potatisen såg ut 8 dagar efter uppkomst, vilket kan vara en förklaring till en svag korrelation mellan bladskaftsanalysen och N-senorn respektive N-testern. 
foto: Elin Carlsson

Bild 7: Potatisen på Önnestad (till vänster) och Helgegården (till höger) 34 dagar efter uppkomst. Denna tidpunkten som 
bladskaftsanalysen och N-sensorn respektive N-testern började korrelera starkt med varandra. foto: Elin Carlsson

Det är även vid denna tid som det är mer 

lämpligt för en kompletteringsgödsling.

 Utöver korrelationstest mellan meto-

derna har det även utförts ett korrela-

tiontest mellan metoderna för de skilda 

kvävegivorna/leden. Där kunde ingen kon-

kret korrelation ses. Ingen slutsats kan 

dras om mer eller mindre tillfört kväve 

gör det lättare eller svårare för någon 

metod att mäta kvävestatusen.

varför är det en svag korrelation 

med vultus system?

En förklaring till en svag korrelation mellan 

bladskaftsanalysen och fjärranlys med 

Vultus system kan vara att rutorna i för-

söket var för små och att inte tillräckligt 

många pixlar har kunnat användas, för ju 

fler pixlar desto bättre upplösning. En 
annan orsak till detta resultat kan vara 

påverkan av moln. Vultus har dock en 

automatisk bortfiltrering av bilder med 
moln, men det kanske skulle krävas en 

manuell översyn av bilderna.

när ses skillnader mellan leden?

Med hjälp av bladskaftsanalysen kan en 

signifikant skillnad ses mellan leden 16 
dagar efter kompletteringsgödslingen. Med 

både N-testern och N-sensorn tog det 

ytterligare 5–12 dagar innan signifikant 
skillnad mellan leden kunde ses, vilket är 

21–28 dagar efter kompletteringsgöds-

lingen. Däremot med fjärranalys med 

Vultus system påvisades det aldrig någon 

signifikant skillnad mellan kvävegivorna.

Slutsats

Slutsatsen som kan dras ifrån det ettåriga 

försök som utförts är alltså att det finns 

en stark korrelation mellan bladskafts-

analysen och N-sensorn respektive N-

testern, en korrelation som påvisas från 

34 dagar efter uppkomst och framåt. 

Försöken indikerar även på en tidigare 

erhållen kvävestatus med hjälp av blad-

skaftanalysen jämfört med både N-sensorn 

och N-testern. Ytterligare en slutsats som 

kan dras, just i dessa försök, är att fjärr-

analys med Vultus system inte korrele-

rade till bladskaftsanalysen. Utifrån detta 

självständiga arbete baserat på ovan-

nämnda ettåriga försök har många slut-

satser för framtiden kunnat dras och om 

fler försök görs kan förhoppningsvis fler 
dras. Så sammantaget lever än hoppet 

om att i framtiden slippa använda blad-

skaftsanalysen även efter denna samman-

ställning.



ALLSTAR ®- stjärnan i klassen

För sundare och mer enhetlig potatis

Nytt svampmedel 

 Bra effekt på lackskorv (Rhizoctonia)

 Snyggare potatis av bättre kvalitet

 Lätt att applicera (betning på rullbord, i samband   

 med sättningen eller behandling i fåran)

 Snabbare och jämnare uppkomst

 Skonsam mot potatisen
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Sveriges Stärkelseproducenter,  
förening u.p.a
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