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Blöt- Mörk- Sönder- Torrsub-
Sort kokning färgning kokning Kokkvalitet stans %

Bintje 0 0 1 0 22,4

King Edward 0 0 2 1 23,0

Dali 0 1 3 3 20,3

Inova 3 0 0 2 18,3

Obelix 1 0 0 0 17,3

van Gogh 4 2 1 5 21,3

Arielle 5 0 0 5 17,8

Baltica 0 0 0 0 19,9

Novara 0 13 8 19 22,8

Fontane 0 5 5 9 22,9

Osprey 0 0 0 0 18,7

Merlin 2 1 7 9 20,9

Eos 1 2 1 1 22,6

Akira 1 0 0 0 18,4

Vivaldi 3 0 0 2 16,9

Xantia 1 1 0 0 20,4

Faxe 4 0 0 3 20,6

Sortförsök, matpotatis. Felenheter vid kokanalys 2002
Medeltal av 100 och 150 kg N/ha

len över 60 mm är också mycket stor. Värt
att poängtera är att augusti månad var
mycket varm och torr detta år vilket skyn-
dade på avmognaden delvis pga Alternaria.
Den gamla trotjänaren King Edward tappar
i avkastning mot de nyare sorterna även i

år, trots detta är det fortfarande den klart mest
odlade sorten i området även om dess areal
minskat i flera års tid. King-Edward har ca
34 %, Bintje 20%, Sava 10% och Asterix ca
8% av den odlade arealen i området.

Potatis

För tredje året i rad har det utförts
förgroningsförsök i Skaraborg. Den icke för-
grodda potatisen togs direkt ur kallt lager-
hus och blev således inte väckt i någon större
utsträckning.  Förgroningen har ju den för-
delen om den utförs rätt att man inte riske-
rar att groddarna blir för långa och därmed
sköra om sättningen blir utdragen vilket pro-
blemet kan vara vid en vanlig väckning.

Förgroningen har skett i förgronings-
säckar i växthus och sättningen skedde

Förgroning av matpotatis

Magnus Andersson, GRO Konsult AB, Skara

under gynnsamma förhållande med en
halvautomatisk sättare den 7/5. I grund-
gödslingen användes 1000 kg 8-5-19 där-
efter tilläggsgödslades det med 20 resp 70
kg N i form av Kalksalpeter vid slut-
kupning.

Årets resultat pekar på en högre total-
skörd för förgroningen i alla sorter. Folva
har gett en ökning på ca 20% men en stor
del har blivit i form av större knölar. Under
fjolåret reagerade King Edward genom att
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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 ten-
dens 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 samman-
hanget.

Sort                        Totalskörd                        Medeltal 3                                  Medeltal
                         kg/ha 2002                   försök 2000-2002

Rel.tal Ej förgrodd Förgrodd Ej förgrodd Förgrodd            Sortjämförelse
King-Edward=100 kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha 2002 3 försök

King Edward (kg/ha) 38630 +1860 42718 +715 39560 43076

Sava 42215 +385 46137 +873 107 108

Asterix 42410 +715 46858 +2002 108 111

Folva 45645 +4320 121

Jordart: nmh l sand

CV%: 7,2

Förgroning, sorter i matpotatis, totalskörd. Götala, Skara 2000-2002

Syftet med försöken har varit att studera om
man kan höja skörden genom att tillföra olika
näringsämnen genom bladgödsling vid knöl-
sättning och vid ett senare tillfälle. Försö-
ken 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 tilläggs-
gödsla med fosfor. När det gäller Croplift
tycks det även här finnas effekter men dessa
är inte lika självklara som vid fosforgöds-
lingen.

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

Tilläggsgödsling med fosfor och mikronäring i potatis
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nyare sorter sätter inte mer än 6-7 knölar/
planta vilket gör att totalskörden innehål-
ler fler stora knölar vid samma hektar-
skörd som tex Bintje. Marknadens efter-
frågan på storfallande potatis har dess-
utom minskat väsentligt.

Med denna problematik i bakhuvudet
skulle det vara intressant om man kunde
påverka antalet knölar/planta genom tex
tilläggsgödsling med fosfor. Antalet knö-
lar i försöket är inte räknade men med
ledning av fördelningen inom respektive
fraktion så har fosforbehandlingen inte
givit detta resultat. Försöken har genom-
gående legat på jordar P-AL klass III till
låg klass IV.


