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Odlarbrev 15 oktober
Aktuellt
 Första inventeringen ska göras torsdag den 25 oktober
 Bra förhållanden att plocka lagringspotatis
 Läge att ta nematodprover
Inventering
Den 25 oktober görs den första inventeringen. Ni inventerar på hemsidan www.lyckeby.com. Fyll i
uppskattad mängd potatis (ton) som ni har kvar att lämna efter den 25 oktober.
Lagring
Varmt och torrt väder gör det lämpligt att plocka lagringspotatis. Med tanke på de höga temperaturer
som råder rekommenderar vi att låta potatisen andas och torka ordentligt innan stukan täcks. Om
nederbörd utlovas är Toptex bästa alternativet just nu.
Nematodprovtagning
Vi befinner oss just nu i den bästa perioden för nematodprovtagning, dvs. oktober – november innan
planerad gröda. Vid denna tidpunkt har nematodtätheten i regel stabiliserat sig och man ökar chansen
att få ett säkrare värde. Om man vill ha resultatet innan det är dags att beställa utsäde är det hög tid
att lämna in ett prov nu. Beställningssedlar finns att hämta på www.nematodlaboratoriet.se
Som odlare till Lyckeby har du rabatt på nematodanalyser som görs inför kommande stärkelseodling.
Märk beställningssedeln med ”Lyckeby” för att få rabatten. Nytt för i år är att nematodlaboratoriet har
tre olika inlämningsställen runt om i Skåne. Välkommen att lämna ditt prov till:
Helgegården: Fredrik Persson, Odlarservice, Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Sandby gård: Andreas Lönnborn Johansson, Sandby gård, 276 37 Borrby
Borgeby: Göran Bladh, Odlarservice, Borgeby Slottsväg 11, 237 91 Bjärred
Paketpris frilevande + rotgallnematod samt potatiscystnematoder = 2630 kr, bestämning till släkte.
Med rabatt 2300 kr. Vill man veta vilken art det är måste man beställa tilläggsanalys med PCR.
Vill man enbart ha frilevande + rotgallnematod, bestämning till släkte, ord pris 1750 kr. Med rabatt
1600 kr
Enbart potatiscystnematoder ord pris 880 kr. Med rabatt 770 kr
Tilläggsanalys med PCR: ord pris 1140 kr. Med rabatt 998 kr per art.
På nematodlaboratoriets hemsida finns information om provtagningen och vid eventuella frågor
kontaktas Åsa Olsson Nyström 010 – 472 20 86.
Prestige försvinner
Till nästa säsong förbjuds betning med Prestige. Vi kommer dock kunna erbjuda utsäde med
Monceren-betning. Monceren saknar effekt mot insekter (stritar och löss). Båda preparaten har god
effekt mot utsädesburen groddbränna.
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