Inför sättning 2021
Vi närmar oss sättning av stärkelsepotatis, utlastningen av utsäde har så smått kommit igång.
Generellt är tidig sättning att rekommendera, speciellt för de sent mognande sorterna (exempelvis
Kuras, Dartiest & Avarna). Påbörja sättningen så snart jorden lämpar sig.

Diagrammet visar stärkelseskörd vid olika sättdatum (när man börjar sätta sin potatis). Odlingar där
man kan börja sätta stärkelsepotatis mellan 1-15 april ger i medeltal en högre skörd jämfört med
senare sättstart. Cirka 20 % av arealen sätts första halvan av april. Uppgifter från odlingsjournalen.
Sättdjup
Beroende på sättarmodell samt kupningsaggregat kan rekommendationen kring sättdjup se lite olika
ut. Generella rådet är att utsädet ska placeras i höjd med utjämnad markyta. Har du en sättare som
är utrustad med kupformare bör utsädet inte sättas djupare än ca 10 cm från kupans topp.
Markfukt
Likt alla andra grödor krävs det fukt för groning. På lätta sandjordar ska man därför vara observant
och planera för så få överfarter som möjligt innan sättning. På fält med stensträngläggning ska
sättning göras tätt inpå strängläggning.
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Utsädesmängd
Tabellen nedan visar rekommenderad utsädesmängd till stärkelse- resp. utsädesodling.
Utsädesmängd - stärkelseodling
Fraktion
(mm)

Utsädesmängd
kg/ha

Ungefärlig
knölvikt*

Sättavstånd
vid 75 cm
radavstånd

30-45
30-55
45-55
55-65

1500
1800
2200
3200

42
57
80
140

37 cm
42 cm
49 cm
58 cm

*Knölvikterna varierar mellan de olika utsädespartierna.
Väg 200 representativa knölar. Vikt (gram)/200 = knölvikt
På Lyckebys hemsida under fliken Utsäde finns en beräkningsmall
för sättavstånd vid olika knölvikter och radavstånd.
Utsädesodling
Fraktion
(mm)

Utsädesmängd
kg/ha

Sättavstånd
vid 75 cm
radavstånd

30-45
30-55
45-55

3000
3200
3500

19 cm
24 cm
31 cm

I stärkelseodlingen rekommenderas 1800 kg/ha för fraktionen 30-55 mm. Nedan en tabell
som visar stärkelseskörd vid olika utsädesmängder utifrån odlingsjournalen 2020:

Ingen positiv skörderespons att överstiga 2000 kg/ha, däremot ökad utsädeskostnad. Höga
utsädesmängder kan till och med vara negativt i stärkelseodling eftersom konkurrensen mellan
plantorna blir för stor.
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Rutiner vid hämtning av utsäde – fortsatta försiktighetsåtgärder som måste
följas
Vid hämtning av utsäde gäller följande:
-

Lastningsdokumenten får du av vågmästaren genom luckan vid vågen när du väger in ditt
ekipage – gå inte in i vågrummet, håll avstånd. Vågmästaren visar vart du ska köra.

-

Stanna kvar i traktor/lastbil under lastning

-

Håll 2 meters avstånd till personalen

-

Lagerhus och kontor är förbjudet område

Boka tid för hämtning

Tidsbokning för hämtning av utsäde våren 2021
OBS: Om ni beställt hemkörning av utsäde planeras utkörningen av ert utsäde genom åkeriet. Har ni
frågor gällande er hemleverans kontaktar ni Jim 0709- 76 32 99 alternativt Fredrik 0709 – 76 30 31.

Tidsbokning – gäller enbart egenhämtning av utsäde
Vi ser gärna att samtliga hämtningar med egen transport bokas på hemsidan. Se instruktioner nedan.
Obs: Tidsbokning 2 dagar före hämtning (exempelvis hämtning onsdag bokas på måndag senast
12:00)
Hämtning måndag och tisdag bokas på torsdag resp. fredag.
Valbara tider 8:15-15:30. Övrig tid används för att lasta lastbilar.

Instruktion för tidsbokning





3(4)

Logga in på www.lyckeby.com med ditt odlarnummer och lösenord/Bankid.
Klicka på Tidsbokning utsäde som du hittar under Mina funktioner till höger i bild
När du öppnat tidsbokningen klickar du på Starta tidsbokning utsäde
Du kommer då till nedanstående bild där du ser dina beställningar:

 För att boka hela den beställda kvantiteten av en sort så dubbelklickar du på sortnamnet. Vill
du bara boka en del av din beställda mängd markerar du siffran i kolumnen Bokn.kvant
(gulmarkerat i bild ovan) och skriver in den mängd du vill hämta. Tryck sedan på ”Boka”.
 För sedan upp muspekaren över tidsschemat. Du får då fram en gul ruta. Rutans storlek
beror på mängden som ska lastas ut. Välj en ledig tid och vänsterklicka på denna.

Om du försöker boka på en upptagen tid eller på fel utlastningsrad kommer din bokning inte att
grönmarkeras.
När du bokat in din tid trycker du på ikonen Boka, sedan Uppdatera. Du får en sammanställning av
bokade tider, sorter och kvantiteter till höger i bild.

För tidsbokning via telefon: 044 – 28 61 50 (telefontid 8:00-15:30)
Vi är mycket tacksamma för all bokning som görs via lyckeby.com
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