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Kampanjen
Generellt goda knölskördar i samtliga kretsar, även om spridningen mellan fält känns något
större i år jämfört med 2014. Stärkelsehalterna ligger 0,5 % -enhet högre i år jämfört med
samma period förra året. Fler fält har haft goda chanser att mogna naturligt utan större
angrepp av Alternaria eller bladmögel vilket säkert en av de viktiga parametrarna till de
generellt högre stärkelsehalterna.
Om ni loggar in på www.lyckeby.com presenteras medeltal för stärkelsehalterna samt
inleverans fabriksvis, både från föregående vecka och medeltal för hela höstkampanjen.
Lagring – en påminnelse
September månad bjöd på höga temperaturer och torrt väder vilket gjort att väderfönstret för
att lagra in sin potatis under goda förhållanden varit stort. Nu verkar det som temperaturerna
börjar falla, men det är ännu inga större mängder med regn utlovade.
Strategi för att lyckas med lagring:
 Lagra säkra sorter (Kuba och Kuras har visat sig vara mest lagringsstabila)
 Lagra inte in Aventra, Seresta eller Quadriga. I övrigt inga större sortskillnader
 Skörda i torrt och varmt väder
 Skörda skalfast, frisk potatis med minimalt antal mekaniska skador
 Ventilera stukan en tid efter upptagning (ca en vecka, eller så långt vädret tillåter)
 Täck med plast eller fiberduk under regniga dagar – ta bort plasten snarast när det blir
bättre väder.
 Fiberduk (Toptex) andas mycket bättre än plast vilket gör att stukan har chans att
torka även om fiberduken ligger kvar. Något sämre avrinning från fiberduken jämfört
med plast.
 Plast direkt på knölar under ett par dagar ger kondens, värme och stora
lagringsförluster!
 Halmtäck kvantitet med sen leverans efter ventilering
o Halm drar ur fukt från stukan samtidigt som den skyddar mot frost

Information om virusprovtagning på nästa sida
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Virusprovtagning (Potatisvirus Y)
OBS! Ingen inlämning på respektive fabrik! Samtliga prover skickas till Scanbi Diagnostic på
följande adress:

Intertek ScanBi Diagnostics AB
Elevenborgsvägen 2
SE-230 53 Alnarp, Sweden
Telefon: 040 69 28 001

Kuras, Kuba och Avenue behöver inte PVY-testas



Plocka ut ca 110 knölar representativt från ditt utsädesparti
Fyll i orderformulär och prov-id på orderformuläret i detta brev
o Orderformuläret går även att hämta här:
http://www.scanbidiagnostics.com/pages.php/page/order_forms/language/sv







Glöm inte att välja provtagningsstorlek på sida 2
o Rekommendation för stärkelseutsäde: 8 delprov, 12 knölar/prov
Skickas provet in innan 13/11 får ni resultatet innan 11/12
Resultatet anges i % -smitta från uttaget prov
Utsädet bör ha en smitta under 10 % PVY
Om partiet har en smitta som överstiger 35-40 % (mycket hög nivå) måste partiet vara
helt fritt från röta och dylikt för att anses OK att sätta.

Prislista för knölanalys, PVY
8 delprov, 12 knölar/prov = 1 330 kr (rekommenderas för stärkelseutsäde)
12 delprov, 8 knölar/prov = 1 640 kr
Observera
Proverna ska inte lämnas på stärkelsefabrikerna utan skickas direkt till Scanbi Diagnostics.
Var noga med att märka era prov.
Kuras, Kuba och Avenue behöver inte testas för PVY-förekomst.
Tänk på att ett parti med 20 % virus kan reducera skörden med 10 %!

Hälsningar
Lyckeby Starch AB
Henrik Knutsson
044-28 61 55
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Analys av förekomsten av Potatisvirus Y och stjälkbakteriosorsakande bakterier

(Skicka in formulär till scanbi@intertek.com och papperskopia med prov)
* - dessa fält är obligatoriska

Kundadress (ska stå på rapport)*
Företag/organisation*

Kontaktperson*:

Adress*:

E-postadress:

Postnummer*:

Telefonnummer:

Stad*:

VAT-nummer*:

Land*:
E-postadress for

Projektnummer:

rapportering(*):

Adress för rapportering (om annan än kundadress)
Företag/organisation

Kontaktperson:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Fakturaadress (om annan än kundadress)
Företag/organisation

Kontaktperson:

Adress:

E-postadress:

Postnummer:

Telefonnummer:

Stad:

VAT-nummer

Land:

Svarstid*
Normal (21 dagar)

Höstkampanj

Intertek Allmänna vilkor gäller.

Fraktinformation
Kurir:

Avgång från (stad):

Spårningsnummer:

Avgångstid (tid):

Kommentarer:
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Express (7 dagar)

Analys av förekomsten av Potatisvirus Y och stjälkbakteriosorsakande bakterier
Kund
Service

Vänligen kryssa för önskad svarstid på sida 1

Ordernummer
Analyser önskas* :

Allmän information:
- Originalrapporterna skickas till den personen som är angiven som kund på
kundbladet, eller till den person som anges som kontaktperson for rapportering
- Pdf-kopior på analysrapporterna skickas via e-post till de personer som finns
angivna på kundbladet i rutan "e-post för rapportering"

Potatisvirus Y, 8 delprov (12 knölar i varje)
Potatisvirus Y, 12 delprov (8 knölar i varje)

Om samma test/er önskas på alla prover, markera test/er i rutorna till vänster
(OBS då behöver man inte att fylla in detta för varenda prov), om prover ska
testas för olika tester eller för olika antal delprov - markera önskade tester endast
i tabellen nedan.
Om samma typ av testmaterial skickas in på alla prov markera alternativ i rutorna
till vänster (OBS då behöver man inte att fylla in detta för varenda prov), om
prover består av olika testmaterialskategorier - markera endast i tabellen nedan.

Potatisvirus Y, 16 delprov (12 knölar i varje)

Typ av testmaterial*:

Stjälkbakterios - Pectobacterium och Dickeya , 4
delprov (24 knölar i varje)

Testmaterial - knölar
Testmaterial - uttagna prov
Projektnummer:

4 delprov

S tjälkb akterios

16 delprov

12 delprov

P otatisviru s Y
8 delprov

knölar

Batch/Parti

uttagna
prov

T estm aterial

Provets märkning*
(ID-nummer)

Kommentar
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