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Information från Lantbruksavdelningen! 
 
Här följer lite information inför kommande odlingssäsong. Vi vill inleda med att rikta ett stort 
tack för den goda uppslutningen på våra odlarmöten, presentationerna finns inom kort på 
hemsidan. 
 
Utsäde 
Sorteringen av utsädet startade i månadsskiftet januari/februari och utsädet ser ut att vara 
av god kvalité.  
Orderbekräftelser på er utsädesbeställning kommer vid nästa månadsskifte och vi meddelar 
när bekräftelserna ligger upplagda på vår hemsida. 
Det har varit väldigt stort intresse för våra nya tidiga sorter Lukas och Jubilat och dessa 
kommer vi behöva kvotera ner en del och byta ut mot annan sort. När vi byter ut så försöker 
vi byta ut mot en annan redan beställd sort. 
Även i sorten Ydun har intresset varit stort och här kommer även vissa kvoteringar behöva 
ske till en likvärdig sort. 
Vad det gäller Kuras och Saprodi så ser tillgången fortsatt god ut och att ingen kvotering är 
aktuell i nuläget. 
Generellt ser utsädet inte ut att vara storfallande i år så vissa förändringar av beställningar 
av fraktionen 55-65 kommer behöva genomföras.  Då i första hand till fraktionen 30-55 och 
detta gäller bland annat sorten Saprodi. 
 
Gödsling 
Just nu arbetar vi för fullt med årets gödslingsbrev och det kommer komma ut till er inom de 
närmsta veckorna. Vi kommer uppdatera brevet med inspel från odlarmötena då vi bland 
annat kommer fokusera på klorfrågan och klorinnehållet i olika gödselmedel. 
 
Växtskydd 
Kort efter gödslingsbrevet kommer växtskyddsbrevet där vi just nu håller på att utarbeta en 
bladmögelstrategi med fokus på hur vi använder våra preparat på bästa sätt nu när vi ser en 
viss förändring i effekten hos den aktiva substansen mandipropamid (Revus). 
 
Potatis- och Hortofältdag – årets höjdpunkt! 
Redan nu vill vi flagga för vår teknikdag som kommer gå av stapeln den 31 augusti på 
Helgegården utanför Kristanstad. Det blir en fullspäckad dag som ni inte bör missa med 
fokus på potatis och hortogrödor.  
Programmet innehåller allt ifrån sättning till skörd med fokus på upptagningskedjan i potatis.  
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