Kristianstad 2017-05-24

Odlarbrev 24 maj – snabb uppkomst och kupningstips
Sista veckans höga temperaturer har lett till att många fält snabbt kommit upp. Bland våra nya sorter
är bland annat Stratos en sort som är snabb på att komma upp. Kontrollera era fält innan helgen och
räkna med att potatisen växer ca. 1 cm/dag under jord.
Grundrekommendationen 0,35 l Sencor + 0,2-0,25 l Spotlight Plus bör köras innan uppkomst. Plantor
som är uppkomna vid Spotlightkörningen tappar tillväxt. Kör tidigt på morgonen kl. 04-06.
Ogräsbekämpning vid torrt väder
Flertalet ogräsbekämpningar har skett under torra förhållanden. Om vi bekämpar med exempelvis
Sencor under torra förhållanden har vi fortfarande god effekt på de ogräs vi träffar samt de ogräsfrön
som ligger vid markytan, förutsatt körning vid hög luftfuktighet. Men om nederbörd och markfukt
uteblir har preparatet ingen möjlighet att sprida sig i markvätskan och får därmed svårt att bekämpa
ogräsfröna som gror längre ner i profilen. Därav är det på sin plats att följa utvecklingen av
ogräsförekomsten på platser där bekämpning skett under torra förhållanden. Sand- och mulljordar
bör följas extra noggrant.
Vänta aldrig på utlovad nederbörd – bekämpa när fältet nått rätt utvecklingsstadium.
Mekanisk ogräsbekämpning och kupning
Det uppkommer varje år frågor kring strategierna för kupning. Generellt avråder vi från kupning om
potatisplantorna är högre än 20 cm. Kupning så sent som vid radslutning sänker skörden ca 5-10 %
(ca 3000 kr/ha).
Torr försommar, som i år, gör däremot möjligheten att bekämpa ogräs mekaniskt mer intressant.
Om du upptäcker att din första ogräsbehandling inte haft den
effekt du önskar kan du med fördel kupa eller radrensa före din
2:a kemiska behandling. Tänk på att du har bäst effekt av en
mekanisk bekämpning vid torra förhållanden (både före och
efter) samt om du kör före ogräsen nått hjärtbladstadiet.
Nattskattan är mekaniskt ett lättbekämpat ogräs. Vid torra
förhållanden bör man överväga en mekanisk bekämpning.
Rot- och gräsogräs (så som gråbo, tistel och kvickrot) är däremot
svårbekämpade mekaniskt.

Hälsningar
Henrik Knutsson
044-28 61 55

Lyckeby Starch AB
Degebergavägen 6020
SE-291 91 Kristianstad
SWEDEN

Gabriella Olsson
044-28 61 53

Tel: +46 (0)44 28 61 00
Fax +46 (0)44 28 61 09
info@lyckeby.com
www.lyckeby.com

Faktura/Invoicing
address
PO Box 45
SE-291 07 Fjälkinge
SWEDEN

Reg. nr/F-skatt/VAT
5560835497
SE 556083549701

