Potatis
den säljbara fraktionen ökade med hela
39% vid den höga N-givan. Antalet knölar
ökade markant och gav en mindre mängd
överstor potatis. I år syns inte samma tendens möjligen beroende på den gynnsamma
knölsättningsperioden som gav mycket

knölar oavsett förgroning. Den torra och
varma hösten knäckte dessutom odlingen i
förtid.
Om man studerar kvävegödslingens
betydelse så har den varit liten i sammanhanget.

Förgroning, sorter i matpotatis, totalskörd. Götala, Skara 2000-2002
Sort
Rel.tal
King-Edward=100

King Edward (kg/ha)
Sava
Asterix
Folva

Totalskörd
kg/ha 2002
Ej förgrodd Förgrodd
kg/ha
kg/ha

38630
42215
42410
45645

+1860
+385
+715
+4320

Medeltal 3
försök 2000-2002
Ej förgrodd Förgrodd
kg/ha
kg/ha

42718
46137
46858

+715
+873
+2002

Jordart: nmh l sand
CV%:

Medeltal
Sortjämförelse
2002
3 försök

39560
107
108
121

43076
108
111

7,2

Tilläggsgödsling med fosfor och mikronäring i potatis
Magnus Andersson, GRO Konsult AB, Skara

Syftet med försöken har varit att studera om
man kan höja skörden genom att tillföra olika
näringsämnen genom bladgödsling vid knölsättning och vid ett senare tillfälle. Försöken har nu legat under 9 år och inte i något
av de enskilda försöken är det signifikanta
skördeökningar så ej heller i år, men om man
slår ihop det sammantagna materialet är det
klart ekonomiskt försvarbart att tilläggsgödsla med fosfor. När det gäller Croplift
tycks det även här finnas effekter men dessa
är inte lika självklara som vid fosforgödslingen.
Då sortmaterialet de senaste åren svängt
kraftigt från Bintje och King Edward till
nyare sorter har ett nytt problem dykt upp
med alldeles för få knölar/planta. Många

nyare sorter sätter inte mer än 6-7 knölar/
planta vilket gör att totalskörden innehåller fler stora knölar vid samma hektarskörd som tex Bintje. Marknadens efterfrågan på storfallande potatis har dessutom minskat väsentligt.
Med denna problematik i bakhuvudet
skulle det vara intressant om man kunde
påverka antalet knölar/planta genom tex
tilläggsgödsling med fosfor. Antalet knölar i försöket är inte räknade men med
ledning av fördelningen inom respektive
fraktion så har fosforbehandlingen inte
givit detta resultat. Försöken har genomgående legat på jordar P-AL klass III till
låg klass IV.
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Tilläggsgödsling med fosfor och mikronäring i potatis 1994-2002
Försöksplan L3-3070

Margretelund
Odensbacken
Behandlings2002
tidpunkt
kg/ha

Behandling
Obehandlat
Seniphos 2 kg P/ha
Magnesiumfosfat
2 kg P/ha
Seniphos 2 kg P/ha+
Croplift 2*5kg

Viglunda
Skara
2002
kg/ha

Medeltal
19 förs.
1994-02
kg/ha

Medeltal
15 förs.
1996-02
kg/ha

1

29590
+580

43340
+2260

36036
+1037

37612
+527

1

+190

+1540

+1033

+826

1+2

+1190

+3900

+1410

7,6
King Edward

5,3
Asterix
nmh l Sa
20/6, 4/7

CV %:
Sort:
Jordart:
Behandlingstidpunkt 1 och 2:

26/6, 10/7

Flytande betning mot Rhizoctonia
Magnus Andersson, GRO Konsult AB, Skara

Ännu ett år har gått med förhållandevis
mycket groddbränna i området. En tämligen
säker korrelation finns mellan groddbrännan
och rostförekomst, och vi kan i år se detta
tydligt då rostförekomsten är väldigt utbredd. Den stress plantan utsätts för vid
groddbränneangrepp tycks provocera fram
rosten ytterligare. Avbrända stjälkar försenar utvecklingen och bidrar till luckiga bestånd som i sin tur ger ojämn storleksfördelning mm. Problem med missformade
knölar blir i vissa sorter stora med kassation
som följd och därmed ekonomiskt bortfall.
Den flytande betningen har nu funnits på
marknaden i några år och var från och med
2002 den enda tillåtna beroende på att till92

ståndet för puderanvändningen upphört. I
detta läge har det alltså varit intressant att få
reda på om det är försvarbart att investera i
ny teknik. Betningsförsöken har nu legat i
fyra år och inte givit något positivt ekonomiskt resultat alls på dessa platser. Tendenser till mindre angrepp på stoloner och stjälkar har funnits varje år vid graderingar under säsongen men detta har inte lett till några
effekter vare sig i ton potatis eller kvalitet
på skörden. I år och i fjolårets försök har det
förutom de vanliga preparaten ingått Binab
som är ett biologiskt preparat från Svenska
Predator som innehåller Tricoderma svampen. Resultaten från fjolåret var positiva men
i år syns ingen effekt!

