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Ekologisk odling av matpotatis
Ekologisk produktion av matpotatis ska ge en skörd av god kvalitet utan användning av
kemiska produktionsmedel. Med god kvalitet menar vi att potatisen ska smaka bra, ha goda
kokningsegenskaper och vara fri från allvarliga skador och sjukdomar.
I ekologisk odling av potatis är det viktigt att känna till de olika skadegörare som uppträder på
potatisväxten. Det gäller särskilt potatisbladmögel och brunröta, groddbränna och larvskador. Inom
den ekologiska odlingen måste skadegörarna kontrolleras med odlingstekniska produktionsmetoder
och motståndskraftiga sorter.
Ekologisk produktion av matpotatis är mer arbetskrävande och kostsam än konventionell odling.
Skörden blir också normalt lägre. Detta innebär ett större ekonomiskt risktagande för odlaren. Dessa
nackdelar kan kompenseras med ett högre pris på ekologiskt odlad potatis.
I broschyren tar vi upp en rad odlingsåtgärder som förbättrar möjligheten att producera höga,
säkra och friska potatisskördar av god kvalitet också inom den ekologiska odlingen.
Välj sorter med motståndskraft mot bladmögel
Välj sorter med tidig knölutveckling.
Vidta åtgärder som påskyndar knölbildning och knöltillväxt till exempel genom förgroning.
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Växtföljd och förfrukt till potatis
Planera växtföljden
Odla inte potatis på samma skifte oftare än vart
fjärde år. Potatis är känslig för växtskadegörare
som kan uppträda vid ensidig odling. Det gäller
främst potatiskräfta och potatiscystnematoder
men också groddbränna, phomaröta och olika
typer av skorv. Odling av resistenta sorter och
uppehåll mellan potatisgrödorna i växtföljden
minskar marksmittan. Se upp med ogräs som
kan angripas av potatisens sjukdomar. Både
nattskatta och bägarnattskatta är värdväxter
för potatisbladmögel.

Foto Björn Andersson SLU

Avrenshögar

Överliggare överför smitta
Bladmögelsvampen kan övervintra som brunröta i knölar som ligger kvar på fältet. Från
brunröteinfekterade knölar växer det upp
plantor med bladmögel som sedan kan bli
smittkällor i efterföljande grödor. Från de kvarlämnade knölarna kan nya plantor bildas i upp
till tre år efter potatisgrödan. Brunröta i knölar
kan ge upphov till bladmögel och sporer kan
föras med vinden till potatisfält i närheten.
Genom att låta potatisfältet ligga orört efter
skörden eller bara bearbeta grunt på hösten
och vänta med plöjningen till våren, eliminerar
man risken för smittspridning. Under vintern
kan kvarvarande potatisar frysa sönder, åtminstone de knölar som ligger ytligt. För ekologisk potatisodlingen är det särskilt viktigt att
beakta, eftersom den markbundna bladmögelformen blir allt vanligare.
Bekämpa överliggare annars blir de ännu fler
till nästa år. De kan föröka upp nematoder och
bli smittkällor för virus och bladmögel under
växtsäsongen.

Foto Björn Andersson SLU

Överliggare

Bra grödor som förfrukt
Bra förfrukt till potatis är råg, korn, oljeväxter,
trindsäd och klöver vall. De flesta ettåriga
grödor kan användas som förfrukt. En långliggande vall är däremot inte lämplig, eftersom
den medför risk för skador av knäpparlarver.
Risken för larvskador är hög i växtföljder med
vall.
Med vallskörden bortförs mycket kalium och
balansen mellan kalium och kväve är viktig ur
kvalitetssynpunkt för potatis. Vid brist på kalium mörkfärgas potatisen vid kokning.
Ett 4 årigt odlingsuppehåll mellan potatisgrödorna rekommenderas. Det är framförallt
för att minska risken av markbundna sjukdomar. Rhizoctonia solani är en svamp som
orsakar groddbränna och lackskorv. Svampen
ger upphov till missformade knölar. Den kan

Minska spillet vid skörd
Låt jorden ligga orörd efter potatisskörden.
Hård frost på bar mark är det bästa medlet
mot överliggare. Låt jorden ligga oplöjd efter
upptagningen så att knölarna fryser.
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sig grön längre. Detta ger ett fuktigare mikroklimat, som gynnar bladmögelsvampens
utveckling. Rikliga kvävegivor påverkar också
kvaliteten negativt och potatisen kan bli ”blöt”
och mörkfärgad vid kokning.
Måttlig tillförsel av kväve minskar risken för
sen avmognad och gör det enklare att balansera gödslingen för en god kokkvalitet.
Det är svårare att beräkna och styra kvävetillgång i ekologisk odling jämfört med konventionell odling. Kväveleverans från organiska gödselmedel kan komma sent på säsongen med
risk för försenad mognad och blötkokning. Tidiga bladmögelangrepp stannar av i tillväxten
och kvävet blir inte rätt utnyttjat i växten.

fortleva som mycel på växtrester och som
sklerotier i marken och sprids med lackskorvsmittat utsäde. Marksmitta undviks med en
bra växtföljd. Havre som förfrukt och rajgräs
som fånggröda verkar ge ökade symtom på
groddbränna.
Finns det mycket kvickrot i odlingen, påverkar detta naturligtvis avkastningen men det
kan också orsaka onödiga körstopp vid upptagningen. Kvaliteten påverkas också genom
att kvickrotens stoloner växer in i eller igenom
potatisknölarna.
Utnyttja potatisens fina förfruktsvärde
Potatis är en utmärkt förfrukt till höststråsäd.
Potatis minskar stråsädens växtföljdssjukdomar vilket ger högre avkastning. Potatissorter som växer till mognad har ofta utnyttjat
kvävet och utlakningen blir mindre än om
man skördar grön blast. För att minska risken
för utlakning när man odlar färskpotatis är
det viktigt att höstså efter potatis. Råg är en
lämplig efterföljande gröda till potatis.

Stallgödsel passar till potatis men det är
svårt att bestämma tillgängligheten.
Stallgödsel innehåller kväve, fosfor, kalium,
svavel, mikronäringsämnen och organiskt material som hjälper till att bygga upp mullhalten
i marken. Hur mycket näringsämnen som finns
i gödseln varierar beroende på vilket djurslag
den kommer från, utfodring, inhysnings- och
gödselhanteringssystem. Hur tillgängligt
kvävet är beror på materialets kol/kvävekvot.,
Ju högre kvot desto långsammare frigörelse.
Potatisplantan har ett grunt rotsystem. Det
ställer högre krav på närings och vattentillgången i marken än för många andra grödor.
Vattenförsörjningen är viktig för att potatisen
ska kunna utnyttja den växtnäring du tillför.
Upprepad jordbearbetning i samband med
hackning och kupning bidrar till ökad kvävemineralisering. Genom att potatisen tar upp
näringen förhållandevis sent hinner den ta tillvara en stor del av det organiskt bundna kvävet
från stallgödseln under hela växtsäsongen.
Kvävebehovet varierar mellan sorter. Vissa
sorter behöver en mindre mängd kväve för att
nå optimal skörd av rätt kvalitet. Ta reda på
sortens gödslingsbehov från sortföreträdare
och odlingsrådgivning. Prova nya sorter i
mindre skala först för att lära dig hur de fungerar på din gård.

Gödsling
Växtnäringstillgången inverkar både på potatisskördens storlek och kvalitet. Utgå från sortens behov och förväntad skörd. Ta hänsyn till
markens leverans av olika växtnäringsämnen.
Använd erfarenhet från tidigare år. Kombinera
ihop gödselmedel utifrån behov, tillgång och
spridningsteknik.
Vid beräkning av gödslingsbehov till potatis
bör du ha tillgång till aktuella jordanalyser.
Skriften ”Rekommendationer gödsling och
kalkning” är ett bra hjälpmedel. Den går att
beställa eller ladda ner från www.webbutiken.
jordbruksverket.se. I den finns också underlag
för tolkning av analyssvar. Gödselmedel i ekologisk odling regleras i EU:s regler för ekologisk produktion. Ytterligare regler finns för dig
som odlar enligt KRAV.

KVÄVE
Kväve (N) avgör skördenivån men påverkar
också potatisens kvalitet. Vid låga kvävegivor
maximeras inte potatisens avkastning samtidigt som risken för sönderkokning ökar. Vid
höga kvävegivor blir blasten kraftig och håller
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FOSFOR

Anpassa fosforgiva efter markens innehåll
av fosfor.

Fosfor (P) påverkar knölsättning men framförallt kvaliteten.

Rätt pH är viktigt för fosforupptaget.
Vid högt pH bildar fosfor svårlösliga föreningar
med kalcium och magnesium. Frigörandet av
fosfor som finns bunden i marken hämmas av
kalk. Redan vid måttliga höjningar över pH 6
kan upptaget försämras. På jordar med lågt pH
bildar fosfor svårlösliga föreningar med järnoch aluminiumoxider.
Fosforgödselmedel används mest effektivt
när det placeras i ett band nära utsädet. Detta
är särskilt viktigt för grödor som har en svag
rotutveckling tidigt på växtsäsongen.

Radmylla gödseln för bäst
växtnäringsupptag.
Fosfor ger en knöl med högre halt av torr
substans. Därmed minskar risken för blötkokning och mörkfärgning.
Fosfor påskyndar mognaden, vilket främst
är en fördel vid odling av sena sorter.
Potatis är dålig på att ta upp fosfor, och det är
en fördel med ett gott fosfortillstånd i marken
men potatis har ett grunt rotsystem och har
därför behov av lättillgänglig fosfor även om
fosfortillståndet i marken är gott.

Tabell 3: Riktgivor för fosforgödsling vid olika P-Al tal. Justering förväntad skördenivå, 0,5 kg P/ton.
Observera att givorna behöver ökas om upptaget begränsas genom fastläggning i jorden.
Rekommenderad fosforgiva kg P/ha vid olika P-AL klass
Förväntad skörd

I

II

III

IVA

IVB

V

30 ton

70

50

40

30

15

15

40 ton

75

55

45

35

20

20

KALIUM

Med hjälp av precisionsgödsling kan givan varieras inom fältet. På lätta jordar är kaliumvittringen från jorden långsam, och kalium kan
även lakas ut. Ingår vall i potatisväxtföljden
skall man vara särskilt uppmärksam då stora
mängder kalium förs bort med vallskördarna.
Det går bra att tillföra kalium även efter kupformning, framförallt om du har tillgång till bevattning. Kaliumupptaget försämras betydligt
då markfukten är låg. För att minska risken för
mörkfärgning kan du öka kaliumgödslingen
efter en kväverik förfrukt och på mulljord.

God tillgång på kalium (K) minskar risken för
mörkfärgning. Det gäller både mörkfärgning
på grund av enzymstörningar (stötblått)och
mörkfärgning efter kokning.
Obalans mellan näringsämnena kalium,
fosfor och kväve ger ofta en sämre kvalitet. Det
gäller främst potatisens kokegenskaper.
God tillgång till kalium minskar risk för stötblått, enzymatisk mörkfärgning och mörkfärgning efter kokning. Vid gödslingsberäkning
tar du hänsyn till markens innehåll av kalium.

Tabell 3: Riktgivor för kaliumgödsling vid olika K-Al tal. Justering förväntad skördenivå, 5 kg K/ton.
Rekommenderad kaliumgiva kg K/ha vid olika K-AL klass
Förväntad skörd

I

II

III 8-12 mg

III 12-16 mg

IV

30 ton

290

240

190

130

120

40 ton

340

290

240

180

150
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MAGNESIUM
Magnesium (Mg) ökar motståndskraften mot
rötor under lagringen.
Magnesiumbrist påverkar skördens storlek.
På lätta jordar med lågt pH-värde och på
jordar som gödslats med mycket kalium uppstår ofta magnesiumbrist. Symtom i fält är
gulnande blad med fläckar av död bladvävnad.
Balansen mellan kalium och magnesium mäts
ofta med den så kallade K/Mg-kvoten. Denna
bör vara mellan 1,5 och 2,5, beroende på vilken
kaliumklass jorden har. Om tillgången på magnesium är för liten i förhållande till tillgången
på kalium (K/Mg-kvoten är för hög), kommer
magnesiumjonerna att trängas bort av kaliumjoner och upptaget av magnesium hämmas.
Magnesium ingår i klorofyllmolekylen och
spelar en viktig roll vid fotosyntesen i plantan.
Potatis är en gröda med stort magnesiumbehov. Magnesium kan lakas ut, framförallt
på sandjordar. Uppgödsling med magnesium
gör du med hjälp av magnesiumrik kalk då det
finns behov av kalkning eller med kieserit, ett
mineral som består av vattenhaltigt magnesiumsulfat.

Symtom av magnesiumbrist börjar på de äldre
bladen. Bladen gulnar mellan bladnervern.
Bruna nekrotiska fläckar på bladen är typiska
kännetecken för magnesiumbrist.
KRAV har godkänt Kieserit (magnesiumsulfat)
och Dolomitkalk i ekologisk produktion. Kieserit
innehåller 20 % Mg och Dolomitkalk 13 % Mg.

KALCIUM
Kalcium (Ca) behövs för att stärka cellväggarna
i hela plantan och minskar risken för rost,
mekaniska skador, lagringsrötor och sönderkokning. Kalcium i jorden tas upp av rötterna
och transporteras uppåt i plantan med saftströmmen. Transporten av kalcium är passiv
och drivs av transpirationen. Du kan tillföra
kalcium till jorden via kalkning, stallgödsel och
med gödselmedel som till exempel polysulfat.
Vid potatisodling anses att Ca-Al bör vara minst
70–100 mg per 100 g jord för att minska problem med rostfläckighet i knölarna.
Ett gott kalktillstånd gör de flesta växtnäringsämnena mer tillgängliga för växten och
motverkar att knölarna tar upp giftiga tungmetaller som kadmium. Det gynnar också markstrukturen, vilket i sin tur förbättrar markens
vattengenomsläpplighet och växtens rotutveckling. Mikroorganismer, bakterier och
daggmaskar trivs bäst vid ett pH-värde omkring VAD?

Rätt pH-värde är viktigt för baljväxtbakteriernas kvävefixering och mineralisering av
organiskt material.
För mycket kalk i jorden ger ett högt
pH-värde som ökar känsligheten för skorv på
knölarna.
Produkter från kalksten som Dolomitkalk och
Silikatkalk kan användas enligt regelverket
för ekologisk produktion. Kalkstensmjöl har
en ganska snabb effekt på pH-värdet, medan
krossad kalksten verkar långsamt. Kalkstensmjöl är därför lämpligare för underhållskalkning.
Svavel
En stor del av växtens svavel ingår i kloroplasterna och är viktig för proteinsyntesen. Svavelbrist ger en försämrad plantutveckling och kan
leda till låga stärkelsehalter.
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Tabell: Innehåll av växtnäringsämnen i knölar,
kg per 10 ton färskvikt.

med organiskt material är positivt för att säkra
tillgången på mikronäring.
Bor gynnar rot- och knöltillväxt samt förbättrar plantans tillväxt. Brist uppstår främst
på lätta, mullfattiga jordar. Bor tillförs strax
före eller efter sättning men helst före uppkomst, eftersom det ska finnas tillgängligt för
det unga rotsystemet. Högt pH försämrar växtens förmåga att ta upp bor från jorden.
Mangan är viktigt för att bilda klorofyll och
få en effektiv fotosyntes i plantan. Mineraljordar innehåller mycket mangan, men det
binds vid stigande pH och kommer därför inte
plantan till godo. I organiska jordar är innehållet lågt. Höga kalciumhalter och även höga
magnesiumhalter kan orsaka manganbrist.
Brist kan ge kraftig skördesänkning och sänkt
ts-halt. Mangan bladgödslas med upprepade
behandlingar, sammanlagt ca 1–2 kg Mn/ha.
Brist på mikronäringsämnet mangan (Mn)
uppstår ofta efter kraftig jordbearbetning före
sättningen och flera kupningar som luftar och
luckrar jorden.

Kg/10 ton
Kväve

16-40

Fosfor

3-6

Kalium

33-60

Kalcium

0,4-2

Magnesium

1,2-3

Mikronäringsämnen
Mikronäringsämnen är grundämnen som behövs i mycket små mängder, men som är viktiga för att plantorna ska växa och fungera väl.
Tillgängligheten för växterna är ofta viktigare
än den totala mängden i jorden. Tillgängligheten styrs av jordens egenskaper och påverkas av odlingsåtgärder. I princip blir alla
kända mikronäringsämnen, utom molybden,
mindre tillgängliga för växterna med stigande
pH och vid kalkning. Mikrolivet i marken har
en avgörande betydelse för att växterna ska ha
god tillgång på mikronäringsämnen. Gödsling

Manganbrist. Små brunsvarta prickar längs med bladnerverna, bladen gulnar och blir uppåtvikta.
Vid stark brist blir bladkanterna helt bruna.
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Tillåten mineralgödsel
Du kan vid behov även tillföra kalium med kalimagnesia eller polysulfat vid normal och hög
K/Mg kvot och vid normala eller låga magnesiumtal i jorden. Kaliumsulfat använder du vid
god tillgång av magnesium i jorden och låg K/
Mg kvot. Magnesium ingår i, kalimagnesia och
polysulfat. Då behovet av magnesium är extra
stort kan du även gödsla med Kieserit, (mag-

nesiumsulfat) Dessa gödselmedel tillför samtidigt svavel.
Växtnäringsämnens påverkan på olika egenskaper + = positiv påverkan eller ökning,– =
negativ påverkan eller minskning, ju fler minus
eller plus desto starkare påverkan.. 0= ingen
påverkan. Tom ruta uppgift saknas. Källa:
sammanställning Odla Potatis en handbok)

N

P

K

Mg

Ca

Mn

B

Zn

Knölbildning

-

+

Ökad skörd

+++

Ökad motståndskraft mot skadegörare

+/--

++

++

++

0+

+

+

+

++

++

++

++

+

+

Mognad

---

++

0

0

0

0

+

Ökad skalhållfasthet

--

+

0

+

+

0

+

Motståndskraft mot mekaniska skador

--

+

+

0+

0+

0

+

Ökad stärkelse, torrsubstanshalt

--

++

0+

+

+

+

0

Minskad stötblått

0-

0

++
++

+

Minskad mörkfärgning råskalad, enzymatisk

-

0-

++

0

0

+

Minskad mörkfärgning efter kokning

--

+

++

0

0

Lagringsduglighet

--

0

++

+

+

++

++

Minskad rostfläckighet

Utsäde skjutkraft

++
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0+

0+

+

GÖDSLINGSBEHOV

sätt gödseln hanteras, tidpunkt för spridning
och väderleken vid spridningen.
För att utnyttja stallgödseln rätt bör man
först analysera växtnäringsinnehållet.
Analysen ger svar på gödselns halt av torrsubstans och innehåll av ammoniumkväve,
fosfor, kalium och magnesium. Man kan själv
göra en flytgödselanalys med en relativt enkel
kvävemätare för gårdsbruk. En sådan analys
gäller dock bara gödselns innehåll av lättillgängligt kväve, ammoniumkväve (NH4–N).

Vid en förväntad potatisskörd på ca 30 ton behöver grödan gödslas med
• 90 kg N/ha
• 120 kg K/ha i K-AL klass III och
• 50 kg P/ha i P-AL klass III.
Stallgödsel är ett lämpligt gödselmedel till potatis. Det bästa resultatet uppnås vid spridning
på våren. Effekten av kvävet i stallgödseln varierar mycket beroende på gödselslag, på vilket

Gödselslagens ungefärligt växtnäringsinnehåll i kg växtnäring/ton stallgödsel
Gödselslag

N totalt

P

K

S

Mg

5

1,6

10

0,9

1,1

– svin

4,5

3

6

1,1

1,2

– kyckling

25

8

15

–

5

– nöt

4

1,5

4

0,8

1

– svin

4,5

4

3,5

1,4

1,4

– får

4

1,5

10

–

1

– häst

3

1,5

8,5

–

1

– höns 40 % ts

16

5

5

–

5

Slaktkyckling

25

8

15

–

5

– nöt

3,5

0,7

4,5

0,6

0,7

– svin

4

1,8

2

0,6

0,6

– nöt

3,5

0,7

4,5

0,6

0,7

– svin

4

1,8

2

0,6

0,6

Djupströ
– nöt

Fastgödsel

Flytgödsel

Urin
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av skorv, kokegenskaper och smak har stor betydelse för odlingen.
Resistensförädling mot groddbränna har
inte prioriterats på samma sätt som bladmögel
och brunröta. Det finns dock en viss skillnad
i mottaglighet också för groddbränna mellan
sorterna.

Till potatis anses flytgödsel från nötkreatur
något bättre än flytgödsel från svin beroende
på gödselns näringssammansättning. Svinflytgödsel innehåller mera kväve och mindre
kalium per ton gödsel än nötflytgödsel. Till
potatis rekommenderas omkring 30 ton flytgödsel från nötkreatur per ha eller omkring
25 ton flytgödsel från svin per ha. Får potatis
alltför mycket svinflytgödsel kan det bli störningar i kvaliteten, som sämre smak.
Växtnäringseffekten, framför allt kväveeffekten, varierar under olika förhållanden.
Stallgödselns ammoniumkväve är direkt växttillgängligt. Det organiskt bundna kvävet har
långsam verkan. Skiften som regelbundet tillförs stallgödsel har därför en högre kvävelevererande förmåga än skiften som sällan stallgödslas.
Bäst växtnäringseffekt får potatisgrödan
vid stallgödselspridning på våren, följd av
direkt nedmyllning. Vid spridning på hösten
och nedplöjning kan stora delar av kvävet försvinna genom utlakning under vintern och
vårvintern. Utlakningen påverkas i sin tur av
nederbörd och om marken varit frusen eller
inte. Då uppstår det också förluster av kalium.
Organiska gödselmedel verkar långsammare
än mineralgödsel. För bästa effekt ska gödseln
därför tillföras tidigt på säsongen och myllas
direkt.
Under säsongen tas kväve upp av plantorna
och används för uppbyggnad av blast, rötter
och knölar. I slutet av växtperioden slutar upptaget av kväve från marken nästan helt, och
det sker en omfördelning av kväve från blasten
ned till knölarna. Då blasten dör startar nedbrytningen av blast och rötter, och det frigörs
kväve som ansamlas i jorden, vilket då eller senare kan försvinna genom utlakning.

Två slags sortresistens
Resistensen hos olika sorter kan vara av två
slag: rasspecifik resistens och generell resistens, som ofta också kallas fältresistens.
•
Med rasspecifik resistens menas att en
sort är resistent mot specifika raser av en
viss sjukdom vanligen potatisbladmögel. Resistensen är ofta total men som regel kortvarig.
Rasspecifik resistens vilar mestadels på en
enda gen i växtcellen. Därför bryts resistensen
lätt på grund av att en eller flera nya raser av
sjukdomssvampen anpassar sig till sorten.
•
Med generell resistens (fältresistens)
menas att resistensen vilar på flera gener.
Resistensen är dock inte total utan angrepp
uppstår vid hårt infektionstryck. Resistensen
bygger på biokemiska eller strukturella hinder
som hämmar svampens inträngning eller utbredning i bladvävnaden eller på minskad
sporproduktion. Angreppen kommer då
senare och får en måttlig omfattning.

Resistens mot bladmögel och brunröta
är viktiga sortegenskaper
Resistenta sorter angrips i mindre omfattning
och angreppen uppträder senare under säsongen. Resistensen försvagas ofta efter några
år som sorten varit i odling. Bladmögelsvampen
kan anpassa sig till den nya sortensresistens.
Tidighet och tidig knölutveckling är viktiga
sortegenskaper eftersom angrepp av bladmögel förkortar tillväxtperioden.
Andra egenskaper som avkastning, lagringsduglighet, benägenhet för mörkfärgning, blötkokning och känslighet för skorv blir sedan avgörande vid valet av sort. Dessutom avgör valet
om potatisen ska konsumeras direkt eller om
den ska lagras för att förbrukas senare under
vintern.
En tidig sort växer fortare och anlägger
knölarna tidigare. Den har relativt låg halt av
torrsubstans och är därmed mindre lämplig

Potatissorter
Stora ansträngningar har gjorts inom resistensförädlingen för att få fram potatissorter
som är motståndskraftiga mot bladmögel och
brunröta. Trots detta är alla sorter på marknaden i dag mottagliga. Det finns dock skillnader mellan sorterna. Därför är sortvalet
viktigt vid ekologisk odling. Inte bara resistensegenskaper utan också övriga kvalitetsegenskaper som känslighet för rostringar, angrepp
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Mycket tidiga sorter/Färskpotatis

att lagra. En senare sort växer något långsammare. Den längre växtperioden medför högre
torrsubstanshalt, vilket ökar lagringsdugligheten. Skalmognaden är viktig för potatis
som ska lagras, eftersom ett bra skal skyddar
knölen från angrepp av svampar, bakterier och
mot mekaniska skador.
Sedan 1988 genomför SLU sortförsök i
ekologisk potatis. Mellan åtta och tio sorter
provas årligen och på marknaden finns i dag
flera provade ekologiskt sorter. Samtidigt
ökar antalet sorter snabbt genom införsel från
andra EU-länder. Dessa sorter kan ha goda
egenskaper, men att odla dem innebär ändå en
viss risk, eftersom de inte har provats i Sverige.

Marine
Fransk sort som tål frost bättre än andra sorter.
Gult skal och köttfärg. Motståndskraftig mot
bladmögel och skorv. Har framhållits i smaktester på Bjäröhalvön.

Minerva
Holländsk sort med ljusgult skal och köttfärg.
Något mottaglig för bladmögel och brunröta.
Bra kokegenskaper, sällan någon missfärgning. Känslig för skorv. God motståndskraft
mot mekaniska skador. Odlingssäker och god.
Mycket omtyckt av färskpotatisodlarna

SORTBESKRIVNING

Rocket

Denna sortbeskrivning är avsiktligt kortfattad.
För alla potatissorterna gäller:

Engelsk sort. Har runda, välformade knölar.
Skalfärgen och köttfärgen är vit. En välsmakande och mild färskpotatis. Resistent mot
skorv, potatiskräfta, nematoder och i viss mån
mot bladmögel.

• Flera av de nya sorterna kan ha både för- och
nackdelar som ännu inte är kända.
• För sorter som anges som resistent mot potatiscystnematoder gäller detta främst Ro 1, se
mer under avsnittet om cystnematoder.
• Sorten är kräftimmun om inget annat anges.
• Alla färskpotatissorterna är känsliga för
bladmögel och brunröta.

Tidiga sorter

Amadine
En typ av mandelpotatis och fastkokande
sort. Populär fransk delikatesspotatis. Skalet
är tunt, formen avlång, köttet vitgult och fast.
Mycket god smak. Odlas som färskpotatis men
kan också lagras om den skördas sent. Lättodlad.

Cherie
En oval, rödskalig och fastkokande sort. Den är
nematod och kräft resistent. Cherie har i likhet
med Amandine ett mycket tunt skal och en utdragen och jämn form. Smaken påminner om
kastanj med en viss sötma. Chérie är perfekt
till kokning, rostning, stekning, raclette och
sallader men blir också förstklassig vid tillagning i mikrougn.
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Solist

Carolus hade bra motståndskraft mot bladmögel och ingen brunröta kunde påvisas. Kvalitetsegenskaper var bra, men det fanns viss angreppsgrad av vanlig skorv. Koktypen var något
mjölig med en del sönderkokning samt en svag
tendens till mörkfärgning efter kokning.

Tidig knölsättning. Jämnstora rundovala
knölar. Fastkokande med ljust skal och ljusgul
köttfärg. Sorten har lång groningsvila och
gynnas av förgroning. Tät sättning ger jämn
knölstorlek. Lågt kvävebehov. God motståndskraft mot rost och skorv men mottaglig för
bladmögel och brunröta. En omtyckt sort inom
ekoodlingen. En höstpotatis med viss lagringsduglighet Sorten är nematodresistent (Ro 1,
4). Tidiga sorter är generellt mer mottagliga
för bladmögel än sena sorter, men Solist har
hävdat sig bra gentemot de andra sorterna i
försöken. Tack vara sin tidighet hinner sorten
uppnå en bra knölskörd innan den angreps av
bladmögel och vissnar ned. Kokkvaliteten är
bra. 7FOUR7 är en tidig ljusgul potatissort med
vit köttfärg. Sorten är nematod- (Ro 1 och 4) och
kräftresistent. Sorten angreps tidigt av bladmögel men fick trots detta en mycket bra skörd.
I ett försök fick 7Four7 angrepp av rostringar.

Alexia
Fastkokande ljusgul potatis Sorten har god
avkastning men tycks något ömtålig för hanteringskador. Var noga med skalmognad innan
upptagning. Den har bra motståndskraft mot
skorv.
Ganska lågt kvävebehov. Goda lagringsegenskaper och behåller god kvalitet även under
lång lagring.

Bionica
En vit rundoval sort som är mittemellan fast
och mjölig. Hög avkastning, lättlagrad och fin
att tvätta. Mycket motståndskraftig mot bladmögel och ganska god motståndskaraft mot
brunröta och vanlig skorv. Bionica är både nematodresistent (Ro1) och kräftimmun (Typ 1).
Försöken visade på en viss tendens till mörkfärgning efter kokning. Var därför noga med
kalium tillförseln. Den sätter knölarna ganska
grunt så kupa väl för att undvika odlingsgrönt.

Birte
En fastkokande sort från Tyskland med rundovala gula knölar och gulvit köttfärg. Riklig knölsättning kräver något större sättavstånd. Bra
lagringsegenskaper. Bra motståndskraft mot
skorv, rost virus Y och Rhizoctonia. Sorten är
nematodresistent Ro1 och Ro4

Victoria

Monte Carlo är en rödskalig sort från Holland
med hög avkastning. Den är fastkokande med
vit köttfärg. Bra motståndskraft mot skorv och
brunröta. Bra kokegenskaper. Den är nematodresistent Ro 1, 2-3, 4, Pa 2-3)

En holländsk sort som har utmärkt kokvalitet
och passar till skaleri. Sorten sätter få knölar
och skall sättas tätt. Den har lågt kvävebehov.
Motståndskraften är medelmåttlig mot bladmögel och brunröta. Sorten har god motståndskraft mot rost men är känslig för skorv. Sorten
har lågt kvävebehov. Den är fastkokande.

Medeltidiga sorter

Challanger

Monte Carlo

Sorten har långovala knölar och är aningen
mjölig, köttfärgen är ljusgul och sorten är
storknölig, högavkastande och känslig för
mörkfärgning. Den är resistent mot potatiscystnematoder, har god motståndskraft virus och
skorv men något känslig för rost. Den är ganska
känslig för bladmögel men har god motståndskraft mot brunröta. Challenger är sort som är
väl lämpad i livsmedelsidustri sammanhang.

Carolus
Skalfärgen är gul med röda fläckar. Sorten är
mjölig. Måttlig kvävegödsling och god tillgång
på kalium är viktigt. CAROLUS är en tysk potatissort som är kräftresistent (1), men mottaglig
för nematoder. I försöken har sorten hög avkastning med många knölar i fraktionen 40-60 mm.
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Princess

Ballerina

Princess är en medelavkastande tidig potatis
med god motståndskraft mot sjukdomar. En
ljusgul rundoval fastkokande potatis. Princess sätter många stjälkar och mycket knölar.
Kvävetillgången får inte vara alltför riklig, eftersom den lätt blir ”blöt” då och mörkfärgad
efter kokning. Sorten har grund knölansättning och behöver kupas väl. Det är viktigt att
sista kupningen blir noggrann, så att de ytligt
liggande knölarna inte grönfärgas

Gul fastkokande sort från Danmark. Lågväxt med måttligt kvävebehov. Mottaglig för
bladmögel men har god motståndskraft mot
brunröta. Trivs på lite tyngre jordar med jämn
tillgång på vatten och näring. Den är kräftresistent (Typ 1) men mottaglig för nematoder.
Avkastningsmässigt bra skörd med jämna
knölar. Stor andel av knölarna i fraktionen
40-60 mm. I kvalitetsanalyserna visade Ballerina bra kokkvalitet.

Annabelle

Medelsena och sena sorter

Annabelle är en smaklig och tidig sommar- och
höstpotatis som även lämpar sig till industrin.
Då Annabelle är något mottaglig för skorv, bör
odling på de allra lättaste jordarna undvikas.
Annabelle bör sättas lite djupare än normalt.

Asterix
En odlingssäker sort som trivs på mullrik jord
och på lätta mineraljordar. Asterix har viss motståndskraft mot bladmögel. Motståndskraften
mot brunröta är god. Den är resistent mot potatiscystnematod Ro 1 men tycks mottaglig
för virus Y. Sorten är relativt motståndskraftig
mot vanlig skorv men känslig för silverskorv.
Asterix är känslig för pulversorv. Skalfärgen är
röd.
Asterix har relativt sen knöltillväxt och
mognar sent, sorten gynnas av väckning och
förgroning. Den anlägger många knölar. Avkastning och kokkvalitet är god. Sorten är bra
att lagra och har god motståndskraft motgrönfärgning och mörkfärgning.
Asterix har ett kraftigt skal, vilket bidrar till
att den tål hantering bra. I det avseendet är
den torktåligare än andra sorter. Den är fastkokande och passande för storkök.

Gala
Rundoval fastkokande sort med kraftig blast
och högt kvävebehov. Passar på lättare jordar
Gala är en tysk potatissort som provades för
första gången i den ekologiska försöksserien
under 2014. Avkastningen var ganska hög och
jämn mellan de olika försöksplatserna och
knölstorleksfördelningen var bra. Sorten hade
en viss känslighet för bladmögel. I ett försök
påträffades brunröta. Kvalitetsegenskaperna
var ganska goda, men en del stark blötkokning
och viss sönderkokning förekom. Se upp med
sortens kaliumbehov.

Inova
Inova är en tidig vinterpotatis med hög avkastningspotential. Sorten är fastkokande med
ljusgul köttfärg. Mottaglig för bladmögel men
mindre känslig för brunröta. Mycket bra resistens mot rost och vanlig skorv. Inova har ett
måttligt kvävebehov.

OPERA
är en medelsen rundoval potatis från Nederländerna. Sorten har provats under perioden
2010-2012. Köttfärgen är gul. Sorten är både
kräft- och nematodresistent. Avkastningen
var 2012 högre än för Sava och hade en bra
knölstorleksfördelning. Särskilt på Gotland
gav sorten en bra skörd. När det gäller bladmögel visade Opera en måttlig motståndskraft
och drabbades också 2012 av en del brunröta.
Rostringar påträffades i två försök. Kok- och
skalkvalitet var bra

Ditta
Detta är en högavkastande medeltidig sort som
kommer från Österrike. Konsistensen är fast.
Knölformen är lång oval med grunda ögon.
Skalfärgen är gul och köttfärgen ljust gul.
Sorten har god lagringsduglighet.
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Connect

russjukdomar och skorv. Sorten är resistent
mot potatiscystnematoder, men den är känslig
för stjälkbakterios. Den har visat tendens till
missfärgning efter kokning. Sorten sätter knölarna djupt. Satina kräver god kaliumtillgång.

Connect är en holländsk sort, svagt mjölig,
ljust gul potatis. Hög avkastning och goda lagringsegenskaper. Sorten har god resistens mot
både bladmögel och brunröta. Sorten är kräftresistent, men ej nematodresistent. Connect
visade hög avkastningsnivå i samtliga försök
under hela försöksperioden. I kvalitetsanalyserna visade sorten en viss tendens till mörkfärgning efter kokning

Sava
Sava är en dansk gul fastkokande sort med
måttlig till ganska god resistens mot bladmögel
och mycket god resistens mot brunröta. Sorten
har god motståndskraft mot skorv, rostringar
och virus Y. Motståndskraften mot nätskorv är
mycket god. Sava är känslig för stjälkbakterios
och groddbränna. Den är mottaglig för potatiscystnematoder.
Sava är känslig för obalans vid tillförsel av
kväve och kalium. Knölsättningen är grund
och den grönfärgas lätt. Sorten har goda lagringsegenskaper men skadas lätt av omild
hantering. Sava har bra kokegenskaper och
är därför omtyckt i storkök. Sava är kräftresistent men inte nematodresistent. Sorten har
en medelhög avkastning i försöken. Sava har
kokkvalitet.

Jutlandia
Gul fastkokande sort med lång och kraftig
blast. Mottaglig för bladmögel men har god
motståndskraft mot brunröta. Måttligt kvävebehov men trivs på lite tyngre jordar med god
tillgång på vatten och näring.

King Edward
King Edward är en engelsk sort som tillsammans med Bintje hör till de sorter som odlats
längst i Sverige. Den är mycket omtyckt i konsumentledet. Sorten är mottaglig för de flesta
potatissjukdomar som bladmögel, brunröta,
potatiskräfta och potatiscystnematoder. Den
sätter knölarna grunt, och grönfärgning är
därför ett vanligt fel. Den mörkfärgas lätt efter
kokning. Sorten är svagt mjölig.

Symfonia
Symfonia en holländsk medelsen rödskalig
sort. Ganska mottaglig för bladmögel men
har relativt god motståndskraft mot brunröta.
Sorten är mottaglig för silverskorv men visar
god motståndskraft mot vanlig skorv och rostfläckighet. Den är resistent mot potatiscystnematoder. Avkastningen är medelgod, men
en viss förekomst av blöta rötor har noterats.
Symfonia har en benägenhet att mörkfärgas
efter kokning.

Matilda
Knölskörden är medelhög men ofta något
småfallande. Resistensen mot bladmögel och
brunröta är måttlig. Sorten är mottaglig för potatiscystnematoder och känslig för skorv och
rostringar. Matilda kräver noggrann balans i
gödslingen med kväve och kalium. Den mörkfärgas lätt, när det råder underskott på kalium.
Knölköttet är svagt gult med lätt mjölig konsistens. Sorten kokar lätt sönder.

Vitabell
En tysk potatissort som är både nematod- (Ro1)
och kräftresistent (1). Sorten är storfallande
och med bra motståndskraft mot bladmögel.
Vitabell har bra kokkvalitetsegenskaper.

Satina
Satina tysk medelsen och storfallande sort
med medelhög avkastning. Den tycks inte
rosafärgas efter skalning och förväntas därför
bli en omtyckt storkökspotatis. Sorten har god
motståndskraft mot bladmögel, brunröta, vi15

Sorter som odlas i liten omfattning

Industrisorter

Dessa sorter är mycket känsliga för bladmögel
och brunröta:

Saturna
En potatissort som är lämpad för långtidslagring och används av de flesta chipsindustrier
i Europa. Den har en bred resistens mot sjukdomar.

Asperges eller Sparrispotatis
Asperges är en gammal dansk sort som ofta
kallas salladspotatis. Den är motståndskraftig
mot virus och skorv men mottaglig för potatiskräfta och potatiscystnematoder.
Asperges har blivit mycket uppskattad på
svenska restauranger. Knölarna är långa med
något böjd form och kan förväxlas med mandelpotatis. Sorten är fastkokande med smörig
och nötig smak.

Lady Rosetta
En tidig sort som används under perioden juli
till september, den är inte lämpad för långtidslagring.

Mandel
Mandel är en gammal norrländsk sort gul köttfärg och långovala form. Den har låg avkastning och är viruskänslig och mottaglig för flertalet sjukdomar. Den bör kokas med skalet på,
eftersom den annars lätt faller sönder.

Blå Kongo
Blå Kongo är en gammal sort där både skalet
och köttet har blå färg. Den anses mycket
smaklig och dekorativ. Avkastningen är låg.
Tabell Höst –och vinterpotatis. Total knölskörd och skörd i fraktionen 40-60 mm för olika sorter
I jämförelse med mätaren Sava. Sortval i ekologisk odling 2016 . Jannie Hagman
Sorter

Försöksperiod 2011-2015
Rel.tal

Fraktion 40-60

Antal försök

Sava

31,1 ton/ha = 100

22,4 ton/ha = 100

18

Solist

105

114

17

Ballerina

113

110

12

Connect

128

129

8

Carolus

117

122

8

Gala

106

109

8

Vitabell

99

95

8

Monte Carlo

124 (2015)

124 (2015)

4

Opera

100

103

14

Bionica

113

123

10
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Utsäde

södra Götaland med 146 dagar. De flesta sorterna hinner inte vissna ned naturligt, utan
tillväxten avbryts ofta av t.ex. ett bladmögelangrepp, frost eller tidig blastkrossning. När
potatisen blommar, har den nått sitt vegetativa
optimum. Därefter börjar en utvecklingsfas, då
tillförseln av upplagsnäring till knölarna ökar.
Förgroning ger snabbare uppkomst och
förkortad växttid. Förgroning är en av de
viktigaste åtgärderna för att förlänga växtsäsongen och för att få en snabb uppkomst och
tidig knölutveckling. Genom att förgro utsädet
förkortas växttiden på hösten med en till två
veckor. Växtsäsongen kan förkortas med 1-2
veckor vilket ger möjlighet till en större skörd
och mogen potatis innan bladmögel sätter
stopp för tillväxten. Vid förgroning blir uppkomsten jämnare och risken för problem med
groddbränna minska.
Odlingstekniskt påskyndas plantans avmognaden. Det är viktigt att förgroningen sker
vid rätt temperatur, belysning och tidsintervall. Den ideala grodden är 0,5 cm lång och
grov. Långa smala groddar ger problem vid
sättningen. Grodden skadas eller går av och
istället försenas uppkomsten. Vissa sorter har
längre groningsvila än andra och svarar därför
mer positivt på förgroning och väckning. När
du förgror får du även en bra uppsikt över utsädets kvalitet. Utsäde med för hög fysiologisk
ålder har sämre vitalitet och ger sämre groddar.

Krav på ekologiskt utsäde, men
generell dispens för 2017
Enligt EUs regler (Rådets förordning (EG) nr
834/2007) ska ekologiskt förökningsmaterial
användas i ekologisk produktion. Undantag är
om ekologiskt utsäde inte finns tillgängligt på
marknaden. Det är då tillåtet att använda konventionellt obetat utsäde. Potatisbranschen,
SLU och Jordbruksverket arbetar med utsädesfrågor. Det är viktigt att de mest lämpade
sorterna kommer i uppförökning och att utsädeskvaliteten bibehålls. För året 2017 finns
inget ekologiskt uppförökat utsäde att tillgå på
marknaden. Det medför att det är generellt undantag och man kan använda konventionellt
obetat utsäde för alla sorter.
Den enskilde lantbrukaren kan föröka sitt
eget utsäde under förutsättning att utsädet
endast ska användas för eget bruk. Ett konventionellt utsäde, av en hög plomberingsklass är
lämpligt. Odling bör inte gränsa till övrig matpotatisodling på gården för att undvika sjukdomstryck. För att slippa onödiga kostnader
för parallellodling är det viktigt, att sorten inte
är av samma slag som i bruksodlingen.
Att ta utsäde från den egna bruksodlingen
innebär en risk, men en skicklig odlare bör
kunna göra en god bedömning av utsädespotatisens kvalitet. I ett utsädesparti upptäcks
dock inte eventuella virusjukdomar utan en
laboratorietest. Rötor och skorv i ringa omfattning missas vanligen, när de förekommer
som latent (dold) smitta. Sjukdomarna kan
följa med till nästa skörd och tilltar då oftast i
styrka. Eget utsäde är därför inte alltid en god
affär, även om det för stunden blir billigt.
Vid certifiering av potatis måste utsädet uppfylla en rad kvalitetskrav. Använd därför certifierat utsäde så ofta som möjligt. Utsäde levereras i storsäckar som inte kan ventileras. Om
inte sättning skall ske inom 1-2 veckor så ska
säckarna tömmas i lådor.

Förgroningsystem
Det finns särskilda förgroningssäckar som
hängs på ställningar. Det går även att ha flera
våningar med säckar om det är tillräckligt
ljust. Säckarna lyfts med lastare och öppnas i
botten när de töms i sättaren. Det finns även
stapelbara plastlådor som rymmer 10 kg gjorda
för förgroning.
Det är utmärkt att förgro i växthus. Olika
typer av plasttunnlar och täckning med plast
fungerar också men se till att det går att ventilera så att det inte blir alltför fuktigt och varmt

Väckning direkt före sättning

Förgroning och väckning

Väckning ger jämnare uppkomst.. Väckning
innebär att utsädet tas ut ca 7-14 dagar innan
sättning och ställs varmt, upp till 20 grader. Ju
varmare desto kortare tid. Väckningen är klar

Potatisens växtperiod i Sverige varierar med
både sort och odlingsplats. I medeltal för övre
Norrland räknar man med 102 dagar och för
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därför utföras på sådant sätt att man bevarar
fuktigheten. Jordbearbetningstekniken omfattar många viktiga moment. Därför måste
man först lära känna förhållandena på de
enskilda fälten och sedan använda den kunskapen och erfarenheten för att anpassa jordbearbetningen på varje fält.

då det syns små vita piggar i ögonen. Nackdel
med väckning är om sättning blir fördröjd pga
regn eller praktiska förhinder. Då börjar det
växa fram vita groddar som knäcks vid sättning. Att bryta groddar vid sättning är alltid
negativt. Uppkomsten blir fördröjd och risken
för groddbränna och andra sjukdomar ökar.
Om din sättning blir fördröjd kan lådorna med
det väckta utsädet ställas in i ett kylt lager. Det
går även att ställa lådorna utomhus alternativt
i luftig maskinhall. I den torra luften bildar
inte knölarna lika långa vita groddar som de
gör inne i lager utan kylanläggning.

Rad- och sättavstånd
Större radavstånd i ekologisk odling
I ekologisk potatisodling eftersträvar man ett
större radavstånd än i konventionell odling. I
stället för 70–75 cm bör man öka radavståndet
till 80–85 cm. Vid ökat radavstånd ändras
mikroklimatet i fältet genom vindens och
solens inverkan. Detta gör att fuktigheten
minskar, vilket försämrar miljön för bladmöglets utveckling.
En stor fördel med ökat radavstånd är att
det blir större jordvolym som kan kupas upp
över potatisen. Avståndet ner till knölarna blir
då längre, vilket minskar bladmögelsporernas
möjlighet att nå knölarna. Andelen grönfärgade knölar blir också mindre med ökat radavstånd genom att mer jord kan kupas upp.

• Måttlig temperatur = 10–12 °C
• Lång förgroningstid = 4–6 veckor
• Lämplig belysning = 100 W per ton utsäde.
Förgroningstid och temperatur anpassas till
varandra. Börjar man vid 8 °C och låter temperaturen sakta stiga men inte gå över 13–14
°C blir 5–6 veckors förgroningstid lämplig.
På marknaden finns storsäckar av nät som är
anpassade till att förgro större partier utsädespotatis. Till mindre partier är det mer praktiskt att använda stapelbara plastlådor. Vid
maskinell sättning kan förgroning ge problem
med avslagna eller skadade groddar, om dessa
blivit 0,5 cm eller längre. Risken är störst i elevatorsättare, fast moderna elevatormaskiner
är skonsammare än äldre. Det finns en annan
typ av sättare, där potatisen matas ut via ett
band. Jämfört med elevatorsättare är denna
sättare mer skonsam mot utsädet och ökar
möjligheten att använda förgrodd potatis till
sättningen.

Mindre sättavstånd föredras
Vid stora radavstånd och vid sättning av
småknöligt utsäde liksom vid utsädesproduktion är tät sättning att föredra. Tät sättning
motsvarar 18–25 cm mellan knölarna.
Gles sättning motsvarar 30–35 cm. Storknöligt utsäde och sena sorter till produktion av
matpotatis för en mer storfallande skörd motiverar glesare sättning.
Normalt rekommenderas ett sättavstånd
på omkring 25 centimeter. Avståndet kan
ökas något. Detta ger bättre knölstorlek och
utnyttjar utsädet effektivare. Risken för bladmögel minskar dessutom, eftersom bestånden
blir luftigare. För detta har dock radavstånden
större betydelse.

Jordbearbetning och sättning
För att påskynda groning och uppkomst ska
potatis sättas i varm och lucker jord. Jordtemperaturen ska vara åtminstone 7–8 °C. Vid
sättning i kall jord försenas uppkomsten och
risken för groddbränna ökar.
Knölarna ska ha lös jord omkring sig för att
utvecklas optimalt i drillen. Sand och mojordar
är lämpligast. I jordar med lerinslag bildas däremot lätt kokor, vilket ger sämre rottillväxt
och försvårar upptagningen. Packningsskadad
jord bör undvikas vid potatisodling.
Groning och rotetablering gynnas av att
jorden inte torkar ut. Jordbearbetningen bör

Sättdjupet bestäms bl.a. av sorten
Med djup sättning menar man 8–10 cm och
med grund sättning 1–3 cm. Djupet beräknas
från sättfårans botten till den plana markytan
före sättningen. För att få tidig uppkomst ska
drillen planas av snarast efter sättningen.
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Djupa sättning har fördelar vid mekanisk
ogräsbekämpning och för sorter som sätter
knölarna grunt.
Grund sättning kan rekommenderas vid
sättning i kall jord och på sena vårar liksom vid
sättning av småknöligt utsäde (mindre än 35
mm). Grund sättning är motiverad vid utsädesodling, när grönfärgning inte betyder så mycket och vid färskpotatisodling.
Lämpligt sättdjup är det lite djupare sättdjupet 6–10 cm. Ett riktvärde är ca
7 cm från knölens ovansida till den utjämnade markytan. Fördelar vid något djupare
sättning är jämnare och fler knölar, mindre
risk för grönfärgning och för missformade
knölar plus att knölarna är mer skyddade vid
ogräsharvning.

1. medelvikten
Utsädesknölarnas medelvikt får man genom
att ta ut ett representativt prov om 100 knölar,
väga dem och dela totalvikten med antalet 100:
Hela provets vikt i kg: antalet knölar = knölarnas medelvikt i kg
Väger provet t.ex. 5,0 kg är knölarnas medelvikt 50 g (= 5,0 kg : 100 knölar).
2. antalet radmeter per ha
Antal radmeter per hektar får man genom att
dela 10 000 kvadratmeter (= 1 ha) med radavståndet i meter:
10 000 kvadratmeter : radavståndet i meter =
antalet radmeter per ha

Större utsäde bättre
Storfallande utsäde är att föredra, eftersom
det växer ut fler stjälkar från stora knölar vilket
ger flera knölar. Stora knölar innehåller också
mer reservnäring. Vid en eventuell frostskada
återhämtar sig plantor efter större knölar och
börjar växa om snabbare jämfört med plantor
från småfallande knölar.
Utsädesmängden beror på utsädets storlek
och på rad- och sättavstånden. Om produktionen gäller matpotatis och man ökar radavståndet från 75 cm till 85 cm med ett
sättavstånd på 25 cm, blir reduceringen av
utsädesmängden 10–12 %, se Räkna ut till
höger.
Det är vanligt att man minskar sättavståndet
något vid ökat radavstånd. Utsädesknölarnas
storlek brukar normalt vara 35–45 mm. För
att bestämma mängden utsäde måste man
räkna ut medelvikten hos utsädesknölarna.

Väljer man t.ex. radavståndet 80 cm, innebär
det 12 500 radmeter per ha
= 10 000 m2 : 0,8 m.
3. mängden utsäde
Mängden utsäde får man genom att först multiplicera knölarnas medelvikt i kg med antalet
radmeter per ha och sedan dividera med sättavståndet i meter:
(Knölarnas medelvikt i kg) x (antalet radmeter
per ha) : (sättavståndet i meter) = (mängden utsäde i kg per ha)
Har man t.ex. en knölmedelvikt på 50 g och 12
500 radmeter/ha vid radavståndet
80 cm och väljer sättavståndet 25 cm, blir utsädesmängden 2 500 kg/ha (= 0,05 kg x 12 500
radmeter/ha) :
0,25 m).

Kupning och ogräsbekämpning
Kupa så fort som möjligt
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Fältet bör kupas vid sättningen, gärna samma
dag. Fördröjs kupningen är det risk att jorden
blir hård och att kupaggregatet går på fel ställe.
Vid ökat radavstånd bör man beakta den större
mängden jord som kupas över sättknölarna, så
att dessa inte hamnar för djupt. Målet är snabb

Jordbearbetning före sättning minskar
ogrästrycket men se till att bevara ”vårmusten”.
Det är svårt att sätta ett mått på sättdjupet
från färdig kam för det är beroende av återpackningen. Djupet kan variera med sorternas
knölansättning, radavstånd och jordart. Då
du drar av kupen till plan markyta kan det
vara lämpligt att sättknölens överdel ligger
0-3 cm under ytan. Ju större radavstånd desto
närmare ytan eftersom det finns mer jord att
kupa över. Använder du kupformare vid sättning är det lämpligt att utsädets överdel ligger
13-20 cm ned från kupans topp. Ett jämnt bestånd ger betydligt större förutsättningar för
att lyckas med mekanisk ogräsbekämpning
utan att skada plantorna. En stor spridning i
utsädesstorlek ger en ojämn uppkomst, sträva
mot max 10 mm spännvidd i utsädesstorlek.
Du kan även orsaka ett ojämnt bestånd ifall
groddar bryts av vid sättning. Precision är
extra viktigt vid mekanisk ogräsbekämpning,
GPS teknik rekommenderas. Plantorna skall
växa mitt i kupen. Är det fel från början kan
varje körning sedan ytterligare flytta jorden i
sidled och skada plantorna.
Vid mekanisk ogräsbekämpning dör eller
hämmas ogräsen genom att de täcks över, rycks
upp, torkas ut, skärs sönder eller störs. Det til�lämpas flera olika strategier allteftersom nya
redskap blir tillgängliga. Den klassiska strategin är att dra ner kammen efter sättning och
sedan långsamt bygga upp kupen igen. Följt
av slutkupning. En annan strategi är att kupforma direkt efter sättning och sedan växelvis
harva ned kupen och kupa. En nyare strategi
är att tillverka en färdig kup vid starten som
sedan bibehålls. Upprepade körningar görs då
med en ”eko”kupformare som är utrustad med
olika verktyg som i samma körning bearbetar
ogräset innan en återforming av kupen. Olika
typer av rullhackor och långfingerharvar kan
användas i alla system vid behov. Det gäller att
kunna anpassa sig efter väder och andra förutsättningar. Ogräsrent uppe på kammen är de
svåraste att klara av.
Du måste anpassa bearbetningstidpunkt
efter ogräsens utveckling och väderlek. Ogräs
ska bekämpas i ett tidigt stadium. Bäst effekt

och jämn uppkomst. Möjligheten för detta
ökar, om man redan inom några dagar efter
sättning ”drar av” drillarnas kammar, så att
skotten inte får så lång väg upp till ytan.
Avdragning av drillarna kan göras med sladdplanka, och en del kupaggregat har en fastmonterad planka för detta ändamål. Man kan
också harva ned kammarna med t.ex. en långfingerharv.
Minst två kupningar krävs. Vid slutkupningen, som ska utföras just innan blasten
sluter sig, är det viktigt att få en jämn och något
toppig drill. Drillen ska inte vara bred upptill,
eftersom detta ger ett sämre jordskydd. Vid
sprickbildning kan knölarna friläggas, vilket
ökar risken för grönfärgning och infektion av
bladmögelsporer. En bred drill ger också ett
sämre skydd mot frost på hösten.

Intensiv mekanisk bekämpning av
rotogräs krävs
Mekanisk bekämpning av ettåriga ogräs och
fröplantor är sällan något problem. Rotogräs
är betydligt svårare och de bör följa en bekämpningsstrategi i föregående grödor. Redan
hösten före den planerade potatisodlingen är
det viktigt att stubbearbeta det skifte som ska
odlas för att hålla efter rotogräsen. Vårplöjning
ger snabbare varm jord och är lämpligt på mooch mjälajordar.
Ogräset ska lockas att gro i omgångar genom
mekanisk bearbetning i form av upprepade
kupningar och harvningar. Vanliga kupaggregat, nätharvar och långfingerharvar som
körs separat eller i kombination brukar fungera
väl för att döda ogräsen mekaniskt. Ogräsharvningen bör påbörjas inom en vecka efter sättning, innan ogräset hunnit rota sig ordentligt.
För att uppharvade ogräset skall torka snabbt
och förhindras att gro om är den optimal väderleken för ogräsharvning en torr solig dag
med vind. Samtidigt utjämnas kupkammarna
så att uppkomsten tidigareläggs.
Vid tiden för uppkomsten är potatisen
känslig och då bör man inte köra i den. När
potatisplantorna rotat sig, kan ogräsharvningarna fortsätta, gärna i kombination med kupning. En intensiv mekanisk ogräsbekämpning
krävs.
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Rullhacka är ett bra redskap. Under perioder
med regn gör rullhackan ett bra jobb utan att
bilda stora kockor eller älta. Det finns många
inställningsmöjligheter, se upp med inställning så inte plantor eller rötter skadas, särskilt
känsligt vid senare körningar.
Det är viktigt att jorden ligger väl an mot
stjälkar och att på olika sätt undvika sprickbildningar i drillen. Vid sprickbildning kan
knölarna friläggas, vilket ökar risken för grönfärgning och infektion av bladmögelsporer
som orsakar brunröta.
Då blasten har vissnat eller krossats sätter
ogräsen ny fart. Framförallt förekomst av
kvickrot kan ge ökade mekaniska skador på
potatisen vid upptagning. Potatis skall tas upp
så fort skalet håller.

är det när de är små att så man inte ens ser
dem fram till hjärtbladstadiet. Upprepad bearbetning var 7-10 dag tills grödan klarar konkurrensen kan var ett riktmärke. Särskilt på
toppen av kammen är det viktigt att vara ute
i god tid så att ogräsen inte får växa sig stora.
Potatisplantan tål att till viss del bli övertäckt
men kan hämmas.
Vid odling med färdig kup från starten finns
redskap av olika fabrikat som är under utveckling. En kupformare ger en packad kam jämfört
med olika typer av rullrensare och traditionell
kup som ger en mer lös kam. En packad kam
kan ibland vara en nackdel då det kan ge bättre
groningsförutsättningar för nya ogräs samt att
uppryckta ogräs börjar växa igen.
Du kan använda ogräsharvar av olika typ
och fabrikat. Precis när potatisen är på väg upp
är stjälkarna känsliga och harven kan då bryta
av dem. Men både före och efter uppkomst
fungerar det bra att harva. Traditionella långfingerharvar med samma tryck på alla pinnar
måste du välja att antingen köra så hårt så att
kammen körs ned eller bara harva på toppen.
Det finns långfingerharv som har samma tryck
på alla pinnar samt fritt pendlande pinnar i
längdled. Den bearbetar på den färdiga drillen
både på sidor och topp samtidigt utan att
dra ner hela kupen. I kombination med kupformare är det ett intressant alternativ. Det
finns positiva erfarenheter av harvning ända
tills blasten är 20-25 cm hög.

Bevattning
Bevattningsbehovet under säsong påverkas av,
nederbörd och avdunstning men även av rotdjup och jordart. Det är viktigt med vattenförsörjningen när stolonerna bildas och närmaste
tiden därefter, från ca 5-10 cm planthöjd. Optimal vattentillgång leder till rikligare och mer
koncentrerad knölsättning med i slutänden
jämnare knölstorleksfördelning. Det behövs
god kontroll över fukthalten i jorden. Alltför
blött gynnar pulverskorv medan alltför torrt
gynnar vanlig skorv. Efter sortvalet är bevattning det effektivaste sättet att motverka vanlig
skorv. Skorvangreppen grundläggs redan vid
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faktorer i samband med skörd. Idealiskt är en
utetemperatur på 12-20°C och måttlig markfukt. Ju kallare knölarna är desto känsligare är
de för mekaniska skador. Det kan ta tid innan
de har nått tillräcklig temperatur efter en kall
natt. Mekaniska skador ökar markant vid låga
temperaturer. Vid 5 grader är knölen dubbelt
så känslig som vid 15 grader Skalbristningar
kan uppstå om du skördar under våta förhållanden. Potatisen ska flyta lugnt genom hela
upptagaren. Ju större fart på mattorna desto
bättre renskapacitet men också desto mer
skador. Om det är torrt är det svårt att få med
tillräckligt med jord och skaderiskerna är höga
även med moderna upptagare. Det kan bli aktuellt att vattna med 10 mm något dygn före
upptagning. Upptagningen skall ske mellan en
avvägning med så lite mekaniska skador som
möjligt och med en så hög renskapacitet som
går.

knölbildningens början (plantorna 5-10 cm)
och 4-5 veckor framåt. För avkastningen är det
viktigast med jämn fukt i början av knölbildningen.
Fortsättningsvis gäller det att upprätthålla
en jämn tillväxt genom att inte tillåta perioder med torka. En veckas torka kan leda till
att plantan inte satsar på alla knölar. Resultat
av ojämn tillväxt kan även vara inre missfärgningar, ihålighet, sprickor, skalbristningar
eller missformning.
När det gäller bevattningens påverkan på
bladmögel är det inte riktigt utrett. Vädret och
andra faktorer verkar vara mer betydelsefulla
för utveckling av bladmögel än bevattning.
Nyttan av förbättrad tillväxt på grund av bevattning kan överväga en eventuellt ökad risk
för bladmögel. Framförallt under en längre torr
och solig period är risken liten att bevattning
ökar förekomst av bladmögel. Undvik att förlänga sammanhängande perioder med bladväta. Bevattna inte om det finns bladmögel i
fältet. Det ökar risken för att sporer sköljs ned
till knölarna och orsakar brunröta.
För mycket vatten vid ett bevattningstillfälle
ökar risken för utlakningen av växtnäringsämnen. På en mullfattig sand bör du inte bevattna mer än 15 mm i taget. Medan en lättlera
kan bevattnas med cirka 25 mm per tillfälle.

Lagring
Lagringen av potatis kan delas in i flera steg
först är upptorkning. Vid inlagring måste potatisen torka, helst inom ett dygn. Därefter sker
sårläkning som följs av nedkylning och vila
lagring.
Sårläkningsperioden varar två till tre veckor
från inläggningens början. Då är en lämplig
temperatur 10–15 °C med 95–99 % relativ luftfuktighet. Vid den temperaturen tar det några
dagar för potatisen att bilda ett tjockare skal.
Lägre temperatur förlänger sårläkningstiden.
Nedkylningsperioden följer sedan. För att
begränsa andningsförlusterna är det lämpligt
att långsamt sänka temperaturen ner till 3–5
°C. När potatisen är nerkyld till lagringstemperatur börjar viloperioden.
Under viloperioden ska potatisen lagras i ett
mörkt utrymme, där temperaturen konstant är
cirka 4 °C och luftfuktigheten 99 %
Den gyllene regeln för torkning lyder: Utetemperatur som är kallare än potatisen torkar
alltid ut. Kall luft som strömmar igenom ett
parti med varmare potatis kommer att värmas
upp. Genom uppvärmningen kan luften ta upp
mer fukt. Fukten som finns på potatisens yta
kommer alltså att föras bort. Ju varmare potatisen är desto större chans att uteluften är
kallare. Detta innebär att det fungerar bra att

Skörd och upptagning
Blastens tillväxt ska avbrytas två till tre veckor
innan upptagning börjar. Då minskar risken
för att eventuella bladmögelsporer hålls vid
liv på gröna växtdelar. Samtidigt bortfaller
också risken för att skörden ska infekteras av
brunröta. Knölarna hinner också få ett ordentligt skal som skyddar dem vid upptagningen.
Svag skalbildning ger lättare upphov till mekaniska skador som ofta blir inkörsportar för
sjukdomar. Ju längre potatisen ligger kvar i
marken destu större blir risken för angrepp av
lackskorv och skador av knäpparlarver. För att
undvika skador ska potatis skördas under torra
och varma förhållanden vid 10–15 °C. Upptagningen skall ske så skonsamt som möjligt. Sållmattorna skall rensa rent från jord och blast.
En del jord med mattorna är fördelaktigt då
potatisen får en mildare behandling genom
upptagaren. Temperatur och fukt är viktiga
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nare under säsongen bör du fläkta med fuktig,
men inte blöt luft. Vad som ytterligare sparar
fukt är att av och till ventilera ordentligt än att
fläkta lite hela tiden.

ventilera under en längre period med kall,
torr luft, men avvakta med att låta potatisen
komma till under 12°C innan tillräcklig sårläkning har skett.
Förutom temperaturen måste du också alltid
ha koll på luftfuktigheten, så att du inte ventilerar med för fuktig luft. Om utetemperaturen
är densamma som temperaturen hos potatisen
kommer uteluften fortfarande vara torkande,
ju mera ju lägre relativ fuktighet den håller.
Luft som är varmare än potatisen är bara upptorkande under vissa förhållanden. Om varm
luft är upptorkande eller inte beror helt och
hållet på luftens relativa fuktighet (RH). Ju
varmare uteluft i förhållande till knölarnas
temperatur desto lägre måste luftens relativa
fuktighet vara för att luften ska ha en upptorkande förmåga. För en optimal sårläkning
och upptorkning bör partierna inte vara för
stora och ventilationskapaciteten så stor att du
torkar bort ytfukten på ett dygn. Det är fördelaktigt med kylaggregat. Det gör det lättare att
reglera rätt temperatur så att man inte orsakar
att ute-temperaturen kommer att överstiga
lagringstemperaturen. Då kommer ofelbart
kondensen och som ett brev på posten, utveckling av silverskorv och svartpricksjuka. Du kan
använda de klimatiska medeltemperaturerna
som en utgångspunkt för vilken temperatur du
inte bör understiga vid olika datum. Beroende
på var du bor i landet så ska lagertemperaturen
kunna ha nåtts från början av november till
början av december.
Viktigt att tänka på när du börjar att kyla
ner potatisen är att inte fläkta för mycket med
kall luft eftersom det kan få knölarna att tappa
för mycket fukt. När du tar uteluft för att kyla
ner potatisen måste denna vara 2°C kallare än
potatisen eftersom den värms upp på vägen
genom ventilationssystemet. Använder du varmare luft kommer du att behöva fläkta onödigt
mycket för att få ner temperaturen. Kylningen
kan ske med maximalt 0,5°C per dygn.
Eftersom potatisen är en levande produkt
som i lagret fortsätter att andas kommer temperaturen runt själva knölen öka. Denna
värme måste föras bort med hjälp av ny frisk
luft, men de innebär även en viss förlust av
fukt hos själva knölen. För att spara fukt se-

Naturliga växtextrakt mot lagrings
sjukdomar
Möjligheten att använda olika växtextrakt för
att motverka svampangrepp under lagring av
potatis har undersökts av statsagronom Ulla
Bång vid SLU institution för norrländsk jordbruksvetenskap. I undersökningen har hon
studerat hur växtextrakt från kummin, timjan,
basilika, pepparmynta, balsampoppel och
vitlök har påverkat dels potatisens groddtillväxt, dels potatisens skadesvampar som phomaröta, silverskorv och blåsskorv. Vissa av extrakten har i försöken haft en god hämmande
effekt på rötor liksom på sjukdomar som angriper skalet. Vitlök har haft bredast verkan.
En god verkan fick man vid behandlingar på
hösten i samband med inlagringen. Med undantag för vitlök har de flesta växtextrakten
inte påverkat knölarnas grobarhet vid behandling på hösten. Däremot hämmade flera extrakt groningen vid behandling på våren.
Avrens fungerar bra som foder
Den potatis som inte som inte klarar kvalitetskraven för matpotatis kan användas som foder..
Potatis är ett energirikt foder, som räknas som
grovfoder i den ekologiska foderstaten, men
egenskaperna liknar mer kraftfodrets.
Behandling Till grisar och fjäderfä ökar tillgängligheten på näringsämnena om du kokar
potatisen. Det gäller särskilt proteinet. Till
idisslare behöver du inte koka potatisen. Det
anses också att sinsuggor lika gärna kan äta
okokt potatis. Mycket jordig potatis bör tvättas.
Utfodra inte gröna potatisar, inte heller potatisar som varit frusna. Avlägsna också eventuella groddar innan utfodring.
Innehåll
Potatis innehåller mycket stärkelse och är
därmed energirikt. Vattenhalten är hög (uppåt
80 procent). Proteinhalten är låg, men proteinkvaliteten är hög. Protamyl är ett foder som
är en biprodukt från stärkelseframställningen
och innehåller potatisprotein. Det finns inte
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ekologisk protamyl, men det kan användas till
smågrisar och fjäderfä inom den andel konventionellt foder som är tillåten.
Utfodring
Mjölkkor kan du utfodra med upp till 15 kg
potatis per dag. Växande nötkreatur kan utfodras med upp till 40 procent potatis så länge
de väger under 150 kg och senare upp till 60
procent. Upp till 20 kg potatis går bra att ge.
Grisar kan du utfodra med upp till 6 kg potatis
per dag.
Upp till 40 procent av ett fjäderfäs foder kan
bestå av potatis. En annan regel är upp till 150
g potatis per höna och dag. De höga givorna
fungerar endast om du täcker proteinbehovet
av andra proteinfoder.
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Växtsjukdomar och skadegörare
Ljus ringröta
Ljus ringröta orsakas av bakterien Clavibacter michiganensis ssp.
sepedonicus. Den angriper endast potatis.
Det finns flera spridningsvägar Den viktigaste spridningsvägen är utsädet.
En annan smittväg är maskiner som används i potatisodlingen, liksom
sortering- och packningsutrustning för potatis. Sättare och potatisupptagare
som används gemensamt av flera odlare bör därför rengöras och gärna
desinficeras mellan de olika gårdarna. Observera att kyla inte dödar smittan.
En smittad potatis med ljus ringröta visar vid lindriga symptom punktvisa
eller sammanhängande gula partier vid kärlringen. Klämmer man på en sådan
genomskuren knöl, kan den gulfärgade vävnaden pressas ut som en krämig
massa. Vid kraftigare angrepp kan kärlringen vara mer flytande och brunfärgad.
Symtom på blasten förekommer sällan. Sjukdomen kan även förekomma
latent under flera potatisgenerationer. Latent förekomst är förekomst utan
synliga symtom. En frisk potatisplanta kan smittas av ljus ringröta, när knölarna
kommer i kontakt med andra angripna knölar eller med intorkat bakterieslem
på ytor av olika slag. Det kan ske vid upptagning, transport, sortering, lagring
eller sättning. Följande år producerar smittad utsädespotatis smittade
dotterknölar. Dessa kan sedan föra smittan vidare inom partiet och till andra
potatispartier vid upptagning, transport, sortering, lagring eller sättning
Antalet smittade knölar ökar år från år. Alla led i hanteringen av potatisen
måste därför saneras. Om du misstänker angrepp av ljus ringröta ska du
kontakta Jordbruksverket.
Potatiscystnematoder hindrar
potatisodlingen

Av den gula potatiscystnematoden finns idag
beskrivet fem olika patotyper eller raser: Ro
1, Ro 2, Ro 3, Ro 4 och Ro 5. Av den vita talar
man om tre olika: Pa 1, Pa 2 och Pa 3. Av alla
dessa patotyper är det i första hand Ro 1 som vi
har i Sverige. Den gula potatiscystnematoden
är vanligast och är utbredd i hela landet. Den
kännetecknas av ett gult stadium i honans utveckling till cysta. Den vita potatiscystnematoden är allvarligare. Det finns enbart ett fåtal
resistenta sorter att tillgå. Den vita har nu ökat
i förekomst så var observant.
Det finns olika typer av resistens. Resistens
hos en potatissort innebär, att nematoderna
inte kan föröka sig, eller har en nersatt förökning, på den sorten. En resistent sort kan vara

Potatiscystnematoder är en allvarlig skadegörare i potatis. Potatiscystnematoderna har bara
potatis som värdväxt. Därför är odlingsuppehåll på 3-4 år viktigt. Symtom på rötterna är ett
onormalt och tät förgrening. Ungfär 5-6 veckor
efter sättningen uppträder små kulformiga
cystor på rötterna. Cystorna innehåller 200-300
ägg. Äggen är livskraftiga upp till 15 år. I fält
ser man angreppen fläckvis, plantorna stannar
i växten och gulnar. Det finns två olika cystnematoder, Den helt dominerande arten i Sverige
är den gula potatiscystnematoden, Globodera
rostochiensis. Men det finns också fall av den
vita potatiscystnematoden, Globodera pallida.
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ned till knölarna genom regn eller bevattningsvatten. Vid potatisupptagningen är smittad
jord och angripen blast stora infektionskällor.
Under lagringen breder rötan ut sig i knölen.
Ofta tillstöter andra organismer och förvärrar
skadan. Brunröta leder till snabb förruttnelse
och smittar lätt i lager.
I utsäde är toleransen mot brunröta naturligtvis lika med noll, men av praktiska skäl är
det omöjligt att garantera frihet från brunröta
i ett utsädesparti. Brunröta smittar snabbt från
knöl till knöl och orsakar stora skördeförluster.

tolerant, alltså inte skadas av nematoderna i
fältet medan en känslig resistent sort får skördesänkning. En icke resistent sort kan också
vara tolerant vilket då inte indikerar förekomst
i fältet. I det läget är en känslig icke resistent
sort att föredra eftersom den gör att man lägger
märket till problemet.. Den resistenta potatisen är sanerande.
Potatiscystnematoden sprids mest med jord,
som häftar vid sättpotatisen. Nematodcystor
kan också överföras med maskiner, bevattningssystem, redskap,lagringslådor mm. Vid
all maskinsamverkan är det mycket viktigt att
uppmärksamma de stora spridningsriskerna.
Spridning kan även ske vid jordflykt och med
vatten vid översvämning.
Den viktigaste åtgärden är förebyggande.
Odlingsuppehåll i tre till fyra år och odla resistenta sorter. Man kan kläcka cystnematodens
ägg genom att odla en mottaglig sort och efter
37 dagars uppkomst köra ned hela grödan för
att svälta ut nematoden. Utsäde för eget bruk
skall alltid förökas upp på en jord som är fri
från potatiscystnematoder. Analyseras jorden
på innehåll av potatiscystnematoder. Du skall
kontakta Jordbruksverket om du misstänker
eller konstaterar att en potatissort som tidigare
varit resistent mot potatiscystnematoder inte
längre är det.

Fota Katarina Holstmark.

Blad angripet av potatisbladmögel trolig
vindinfektion.

Potatisbladmögel och brunröta
Potatisbladmögel och brunröta orsakas av
en svamp, Phytophthora infestans. Den förekommer över hela jorden, där potatis odlas.
Svampen angriper alla delar av plantan som
blad, stjälkar, skottspetsar och knölar. Under
växtsäsongen sprider vinden sporerna över
stora avstånd. Infektionen kan också starta
från brönröteinfekterade knölar i utsädet men
även från oosporer i marken. Övervintring sker
dels i knölar som angripits av brunröta, dels
i jorden som vilsporer (oosporer). Bladmögel
är starkt skördesänkande. Potatisbladmöglet i
Sverige är unikt i Europa. Det har en stor genetisk variation och oosporbildning är allt
mer vanligt förekommande. Första angrepp,
infektion noteras nu allt tidigare i odlingarna,
men ingen klar koppling till ökad aggressivitet.
Marksmittans har ökat i betydelse. Potatisen
smittas av brunröta då bladmögelsporer förs

Foto Björn Andersson

Smittan från marken, oosporer börjar nerifrån
och ger angrepp på lågt sittande blad och
bladskaft.
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När är risken för marksmitta över?

Potatisbladmöglet har förändrats sedan
1980 Talet.
Tidigare var brunröteinfekterade knölar enda
källan till primärinfektion. Det var samma
bladmögeltyp i alla fält och samma bladmögel
år efter år.
I och med möjligheten av sexuell förökning
kunde bildning av oosporer ske. Det är tjockväggiga förökningsorgan som är mycket tåliga
mot ogynnsam miljö och kan behålla livsdugligheten i jorden i flera å. Förutom utsädessmittan blir nu marksmittan en ny faktor att
ta hänsyn till. Ett angrepp kan därför börja så
fort som vädret blir gynnsamt för svampen och
det samtidigt finns en mottaglig värdväxt. Det
nya bladmöglet har både knölar och de markbundna oosporerna som primärinfektion. Det
ger upphov till olika bladmögel i fälten samt
nytt bladmögel år från år.

man vet ännu inte hur länge oosporerna överlever i ett fält. Resultat från Holland tyder på
att bara en mindre del av sporerna är livsdugliga längre tid än fyra år. I Sverige har man konstaterat att oosporer fortfarande kan infektera
efter två år. det är svårt att säkert säga, när
risken för marksmitta är helt borta. Därför bör
man hålla minst 3 och lämpligast 4 år mellan
potatisgrödorna. Efter fyra år anser man att
risken för marksmitta är liten. I ett friskt fält
bildas inga oosporer, och där uppstår inte
heller någon marksmitta.

Allvarliga ogräs i en potatisväxtföljd är
nattskatta och bägarnattskatta

Foto Lina Sjöholm

Bägarnattskatta angripen av potatisbladmögel.
Bladmögel från bägarnattskatta kan infektera
potatis. Bladmögel på bägarnattskatta bildar
oosporer Angrepp på bägarnattskatta förstör
en god växtföljd. Nattskatta uppförökar
nematoder.

Foto Katarina Holstmark

Bladmögel.
När typerna och A1 och A2 av Phytophtora
infestans växer ihop kan det bildas oosporer,
genom sexuell förökning.
Fältstudier tyder på att det bildas oosporer i
nästan varje potatisfält, som angrips av bladmögel och där bladmögeltillväxten får pågå en
längre tid utan att avbryts. Om bladmögelangreppet stoppas i ett tidigt skede, hinner inte
oosporer bildas.
De bildade oosporerna kan ge infektioner
mycket tidigt på säsongen. Dessutom kan man
befara ett snabbare infektionsförlopp. Genom
att oosporer bildas så finns bladmögel som
marksmitta i ett fält som angripits av bladmögel Det blir det ännu viktigare än förut att
tillämpa en god växtföljd.

Förebyggande åtgärder mot bladmögel
och brunröta
Den ekologiske odlaren är främst hänvisad till
att använda förebyggande åtgärder för att begränsa angreppen av sjukdomar i sin odling.
En del åtgärder, använda var för sig, ger kanske
bara marginell effekt. Andra åtgärder, satta i
system och tillämpade konsekvent, kan leda
till en klar minskning av infektionsriskerna.

Faktorer som påverkar bladmöglet
Det är många faktorer i hela kedjan från utsädet till lagringen som påverkar bladmöglets
möjlighet att angripa potatis:
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Blasten krossas till 10–15 cm höjd, alltefter
fältförhållande och stenförekomst. Krossen
bör smula sönder blasten och placera den
på fårans botten. Vid blastkrossning avbryts
tillväxten direkt, men omväxning kan förekomma, särskilt när potatisen har långt kvar
till avmognad. Nybildade blad är då i regel
känsliga för angrepp. En väl utförd slutkupning, där knölarna är täckta med ett tjockt
jordlager motverkar att knölar friläggs och
skadas under blastkrossningen.

utsäde fritt från brunröta
sortval och resistens
förgroning
smittkällor, avrenshögar och överliggare
fältets fribelägenhet och vindåtkomlighet
gödsling och beståndstäthet
rad- och sättavstånd
kupning och kammens utformning
väderlek och bevattning
tiden mellan blastdödning och skörd

Förväxlingsrisk

Följ potatisbladmöglets utveckling i
fältet

Förutom bladmögel är Gråmögel, Botrytis cin
erea, en vanlig svamp under fuktiga förhållanden. Gråmögel är inte lika allvarlig som blad
mögel och uppträder ofta senare på säsongen.
Gråmögel uppträder vid fuktig väder
lek och
kan lätt förväxlas med potatisbladmögel. Ett
gråmögelangrepp börjar ofta i spetsen på ett
blad, där dagg och regnvatten samlas. Grå
mögel
fläckarna är ljust gråbruna till färgen,
och övergången mellan frisk och angripen bladvävnad är skarp.
Vid angrepp av bladmögel är fläckarna
däremot mörka och övergången diffus. Fläckar
av bladmögel uppträder var som helst på
bladet. Begynnande angrepp kan ses på bladets undersida som ett grå vitt ludd
Är man osäker på symtomen i fält, kan man
lägga ett misstänkt blad i en sluten plastpåse
över natten tillsammans med fuktat hushållspapper. Har fläcken orsakats av bladmögel,
växer svamptrådar ut ur bladytan, vilket lätt
kan observeras med hjälp av en lupp. Vid fuktigt
väder kan man på bladets undersida se svampmycelet som ett gråvitt ludd i kanten mellan sjuk
och frisk vävnad.

Potatisbladmögel och brunröta är starkt skördesänkande. Särskilt allvarligt är det vid tidiga
angrepp, eftersom tillväxten också avstannar.
Sporer som faller till marken kan följa med
regn och bevattningsvatten ner i marken och
ge brunröta i skörden. Vid upptagningen är
angripen blast och sporbemängd jord de vanligaste orsakerna till att skörden infekteras.
Fuktigt och varmt väder gynnar potatisbladmöglet.

Åtgärder mot bladmögel i ekologisk
odling
Inom ekologisk odling är kvävetillgången oftast lägre, och blasten har därför större möjlighet att mogna av på naturlig väg.
Undersökningar vid SLU tyder på att knöltillväxten upphör redan vid svaga angrepp
av bladmögel. Detta tillsammans med risken
för brunröta och bildning av oosporer gör att
forskarna rekommenderar, att blasten slås
av redan vid ca 20 % angrepp. Det kan man
lämpligen göra genom blastkrossning eller
liknande. Blastkrossning, följt av flamning ger
bäst avdödningseffekt. Det kan också minska
risken för att bladmögelangripen blast smittar
med brunröta.
Tidpunkten när blasten bör slås av varierar
med sortens utveckling. De tidiga sorterna kan
gärna blastdödas i mitten av juli. Senare sorter
har en god tillväxt också under augusti och
bör få möjlighet att först växa ut, för att inte
skörden ska bli småfallande.
Blastkrossning Krossningen sker enk
last med en slagkross eller kättingkross.

Fler vanliga skadegörare
Groddbränna orsakas också av en svamp,
Rhizoctonia solani. Sjukdomen förekommer
dels som marksmitta, dels som utsädesburen
smitta. Den utsädesburna smittan ger potatisen mörka förhårdnader (sklerotier), som
häftar vid knölen likt oregelbundna, svartbruna flagor, lackskorv. När groddarna växer
ut från sättknölen, angrips de av svampen
och de underjordiska stjälkdelarna och stolonerna får mörkbruna ”frätsår”, den egent
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Bladmögel

Gråmögel

liga groddbrännan. Angreppen uppstår
främst, när vädret är kallt och regnigt under
våren och försommaren.
Groddbrännan hindrar plantans närings
transport. Vid starka angrepp dödas potatisgroddarna helt, vilket leder till ojämn uppkomst och luckiga bestånd. Förutom minskad
skörd medför också groddbränna att knölarna
trängs samman och blir missformade, vilket
också är kvalitetssänkande. Senare under säsongen uppstår vid regnigt väder en gråvit filtliknande ”
Lackskorv, groddbränna och filtsjuka orsakas alla av samma svamp, Rhizoctonia solani .
Symtom på lackskorv är som små oregelbundna, svartbruna, skorpliknande flagor
(sklerotier) på knölens yta. Utsädet som innehåller lackskorv är allvarligt då dessa
knölar ger upphov till groddbränna i fält. När
groddarna växer ut från sättknölen angrips
de av svampen och de underjordiska stjälk-

delarna och stolonerna får mörkbruna frätsår,
den egentliga groddbrännan. Senare under
säsongen uppstår vid regnigt väder en gråvit
filtliknande strumpa omkring stjälkbasen. I
detta stadie kallas sjukdomen för filtsjuka. Det
är vid denna tidpunkt också vanligt att luftknölar bildas strax ovanför markytan. I certifierade utsädespartier får lackskorv tillsammans
med pulverskorv och blåskorv högst innehålla
3 % oavsett klass med knölar som uppvisar
angrepp på mer än en tiondel av knölens yta.
Groddbrännan hindrar plantans näringstransport men vid starka angrepp dödas
potatisgroddarna helt vilket leder till ojämn
uppkomst och luckiga bestånd. Svampen hindrar skalets tillväxt och ger förutom minskad
skörd också missformade knölar. I skörden
syns förutom lackskorv också missformade
knölar, ihåliga, spruckna, ökad förkomst av
grönfärgning och påfallande mycket ojämn
knölstorlek. De på knölen mycket lika larvskador som kan ses i skalet benämns Dry core (
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Skörda så snart skalet är moget. Sortskillnader
finns även om de är små. Undvik sorter med
långsam uppkomst, tidigt mognade men med
sen skörd, sorter benägna för sprickor och ihålighet samt sorter som har grund knölsättning.
Överskott av kväve gynnar angrepp. Undvik
färskt kväverikt organiskt material samma år
men gröngödsling och stallgödsel kan gärna
ingå i växtföljden. Biologisk betning BINAB TF
WP är ett biologiskt preparat som innehåller
svampen Tricoderma som har visat sig ha en
viss effekt.

inget svenskt namn finns) är också ett symtom
på groddbränna. Dessa skiljs från larvsakdor
genom att skära isär knölen för att se ingångsöppnings utformning. En larvskada har en
jämtjock ingångsöppning och grop som efter
larvens utseende medan hos Dry core är ingångsöppningen och själva gropen olika stora.
Var särskilt försiktig med utsäde som har liknande larvskador, dessa kan alltså vara orsakat av groddbränna svampen. Svampen är
markbunden och dess förmåga att överleva
på växtrester är god. Sklerotierna gror vid hög
markfuktighet och god syretillgång. Främst
uppstår groddbränna när vädret är kallt och
regnigt under vår och försommar. Parasiten
har en mängd raser med olika trivseltemperaturer så angrepp kan även fås vid torrare väderlek. Lättare jordart med högt mullinnehåll
är känsligare för angrepp.
Värdväxter, uppförökar och eller håller
svampen vid liv. Följden blir att den väntade
nedgång av parasitförekomst trots odlingsuppehåll blir avsevärt mindre. I ett SLU projekt,
2010 har man konstaterat att rajgräs som fånggröda i växtföljden verkar öka problem med
groddbränna. Havre som förfrukt visade sig
också påverka skördens förekomst av både
lackskorv och andel missformade knölar. Man
konstaterade att olika Brassicaarter hade viss
sanerande effekt på R solani marksmitta. R solani har många värdväxter gräs, lin, kål, morot,
salat men även ogräs kvickrot, penningört,
svinmålla lomme, nattskatta och pilört. Bland
kulturgrödorna finns blomkål, rädisa, morot
och majs som värdväxter. Råg är däremot en
mycket bra gröda i växföljden den anses sanerande på parasiten. Oljeväxter är också fördelaktiga i potatisväxtföljden. Har man vete som
förfrukt är det fördelaktigt att ta bort halmen.
Åtgärder för minskat angrepp. Odlingsuppehåll i växtföljden med 4-6 år. Utsädet skall
vara fritt från lackskorv och dry core. Förgroning av utsädet är en mycket viktig åtgärd
då en snabb uppkomst gör att angreppet blir
mindre. Sätt i varm jord upptorkad jord, kall
och blöt jord ger långsam uppkomst vilket
gynnar svampen. Tiden mellan blastdödning
och skörd skall om möjligt vara kort för att
svampens sklerotier inte skall hinna utvecklas.
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Rhizoctonia solani, starkt missformade knölar vilket är vanligt vid angrepp av groddbränna.

Dry Core. Denna symtom är också Rhizoctonia solani. Lätta att förväxla med larvskada.
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Plantan har angrepp av groddbränna på rötter och stoloner, Rhizoctonia solani.
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Filtsjuka. Är ett senare stadie av groddbränna, ett vitt ludd runt stjälken, Rhizoctonia solani

Ojämn uppkomst orsakad av groddbränna
33

Luftknölar och knölar som anläggs grunt är
typiskt vid angrepp av groddbränna.

Vanlig bakteriesjukdom
Vanlig skorv orsakas av bakterien Streptomyces scabies. Symtomen är skrovliga, något
fransiga, fjälliga, svartbruna sår i skalet.
Sjukdomen är vanlig i hela landet, men den
uppträder främst på mullfattig, lucker och
kalkrik jord. Angreppen är svårast under
varma och torra somrar. Halmrik fastgödsel
och djupströ kan ge ökade problem med skorv
på potatisen, eftersom genomluftningen
i marken ökar. Bevattning, jämn fuktighet
minskar risken för vanlig skorv.

Utanpå skalet ses tydliga ringar vilka är
typiska för rostringar som kan ha orsakats av
pulverskorv. Pulverskorvens vilsporer lever
länge i marken. Pulverskorven utvecklas mest
under fuktiga och kalla förhållanden. Därför
är det viktigt att odla på väl dränerade fält
och undvika markpackning. Pulverskorv är
vektor för Mop Top virus som ger rostringar. Var
uppmärksam på att även sorter som inte visar
symptom för Mop-Top kan vara smittbärare av
viruset

Pulverskorv är en svamp som trivs i fuktig
jord. Det är framförallt om marken blir vattenmättad och samtidigt kyligt i samband
med knölsättning som pulverskorven tar fart.
Fälten ska vara väl dränerade, se upp med
jordpackning. Svampen är utsädesburen och
det är viktigt att utsädet är fritt från pulverskorv. Pulverskorvens vilsporer finns i jorden i
minst 6 år. Svampen tränger in i rötter, rothår
och stoloner. Pulverskorv kan överföra Mop
Top virus som ger upphov till rostringar.

Potatiskräfta, Synchytrium endobioticum är
en jordbunden svamp som bildar vilsporer.
Den överlever länge i jorden, 20-40 år. Odla
endast kräftresistenta sorter. I annat fall ska
inte potatis odlas förrän svampen dött ut.
Om en kräftmottaglig potatissort odlas innan
vilsporerna dött ut återinfektaras potatisen
och ytterligare vilsporer bildas. En resistent
potatissort angrips inte av potatiskräfta. För
att bekämpa sjukdomen får därför endast
odlas potatissorter som är resistenta mot potatiskräfta ras 1 på en smittförklarad fastighet.
Potatiskräfta hör till karantänsskadegörarna.
Om du upptäcker potatiskräfta ska du anmäla
det till Jordbruksverket eller länsstyrelsen. Se
upp med spridning via jord, maskiner, utsäde
samt lådor och lagringsutrymmen.

Pulverskorv på knöl, vanligt med midjor
runt knölen.

Pulverskorv

Råd: Förebyggande åtgärder mot pulverskorv
är friskt utsäde och långt odlingsuppehåll, 6-10
år på fält där det varit angrepp.

Foto: Jordbruksverket

Potatiskräfta
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Stjälkbakterios

i jord och skörderester samt värdväxter i
marken. Även insekter kan föra smittan vidare.
Stjälkbakterios kan förekomma latent på
sättknölen alltså att utsädet inte har någon
synlig röta. Jord kan innehålla bakterien, den
överlever bäst i rotzonen av vissa ogräs, främst
inom familjen Brassicaceae. Smittade stjälkrester och överliggare som ligger kvar i jorden
kan överföra bakterier från en säsong till en
annan. I en växtföljd med potatis vart fjärde till
vart femte år, anses risken för stjälkbakterios
från jorden mycket liten. I lagret gynnas uppkomst av blötröta av kondens och fukt på knölarna. En förhöjd temperatur i lagret gynnar
angreppen. Infektionen kan lätt få spridning i
förgrodda partier om groddar skadats eller går
av vid sättningen.
Se upp med angripna fält Se upp med spridningsvägar via jord och blastrester som kan
följa med redskap och maskiner.
Uppträder stjälkbakterios i början av juli så
finns risk att dotterknölar redan infekterats.
En strategi är att slå av blasten. Låt knölarna
ligga kvar i jorden så att de bildar ett rejält
skal. Fältet bör skördas sist för att inte sprida
bakterien till annan skörd. Den långa tiden
i marken bör också leda till att de flesta
infekterade knölarna ruttnat och kommer inte
med i skörden.

En svart, slemmig, mjuk röta längst ner på
stjälken. Rötade stjälkar är ofta avbrutna
längst ner och går lätt att dra upp. De har sitt
ursprung från en smittad sättknöl. Det är vanligt att en potatisplanta har en rötad stjälk
och flera till synes friska. Tidiga stjälkbakteriossymptom ger upphov till små plantor som
snart vissnar och inte producerar några dotterknölar. Nya angrepp kan uppträda under
hela växtsäsongen. Stjälkbakterios orsakas
av bakterier från släktena Pectobacterium och
Dickeya (tidigare Erwinia). Kännetecknas av
mörk till svart stjälk. Stjälkarna blir mjuka, böjs
lätt och går enkelt att dra upp. Till en början
kan sjukdomsförloppet ha en långsam utveckling. Plantorna gulnar och toppbladen rullar
sig uppåt. I raden syns plantorna mindre, och
med gulnande blad. Långt framskridna angrepp ger svarta stjälkar och vissnad planta.
När sättknölen ruttnar frigörs mängder av
bakterier, dessa sprids i dotterknölarna eller
till angränsande plantors dotterknölar. Uppträder angreppen tidigt på säsongen hinner
inte några dotterknölar bildas. De senare angreppen ger upphov till knölar som kan vara
infekterade. Dessa knölar kan vid upptagning
sprida bakterier till friska knölar.
Friskt utsäde Den största och viktigaste
smittokällan är sättknölen. Bakterier finns

Knölsymtom,
stjälkbakterios.
Bakterien orsakar blöt
röta som ofta börjar
i naveländen. Rötan
kan lösa upp hela
knölvävnaden.
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Planta angripen av stjälkbakterios. Typisk svart och slemmig vissnande blast.

Knäpparlarverna av skalbaggesläktet knäppare, Agriotes förekommer allmänt. Skalbaggshonan lägger ägg i jorden. Hon letar frodig
gröda för sin äggläggning som sker under
maj-juni. Tät växtlighet, tex vall men även i
höstsäd på våren eller i tidigt utvecklade vårgrödor sker äggläggning. Honan förflyttar sig
endast ett par kilometer och lever ca 1 månad.
Äggen kläcks efter några veckor och larverna
lever i marken 3-4 år eller längre. Förpuppning
och kläckning till fullbildad insekt sker också
i marken. Larverna är gulaktiga ca 2 cm långa,
runda och hårda. Larverna gör störst skada

under de sista två åren. De livnär sig under
den fleråriga utvecklingen på gräsrötter och
andra växtdelar. Växtföljder med mycket vall
och kvickrot ökar möjligheten för larverna att
överleva och fullbildas. Efter vallbrottet, när
den naturliga födan försvunnit, angriper larverna nästa gröda. Skador på potatisen fås både
första och andra året efter vallbrott.
Larverna är känsliga för uttorkning och
värme. De rör sig inte mycket i sidled utan mer
upp och ned i jordprofilen. Upprepad mekanisk bearbetning minskar risken för angrepp.
Larverna är som känsligast för bearbetning
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Fusarium och Rhizoctonia. Potatisen betas
och sprutas på sättpotatisen samt i fåran vid
sådd eller i förgroningskammaren. Till ett ton
utsäde används 0,1 kg Binab Potatis utblandat
i 30 liter vatten.
Mellangrödor Vitsenap och Oljerättika är
mellangrödor som har positiva effekter i potatisväxtföljder. Inverkar på frilevande nematoder, TRV (Tobacco Rattle Virus) som ger upphov till rostringar och frilevande stubbrotsnematoder som Tricodorus spp och Paratricodorus spp, men påverkar även Rhizoctonia
svampen. Det vanligaste tillvägagångsättet är
att odla mellangrödan innan potatisgrödan.
Rotkanaler som byggs av rötterna neråt i profilen ökar under potatisgrödan luftigheten i
kupan vid odling. Välj sorter som har kraftig
pålrot och lång växtsäsong.

under sensommar, augusti då de befinner sig
nära markytan. Tidiga potatissorter som ger
möjlighet till tidig upptagning.
Stubbearbeta i juli till augusti när larverna
förpuppas, då är de känsliga. Passa på att bearbeta skiftet mekanisk efter upptagning.
Var försiktig när äldre vallar tas i bruk för
att odla potatis på. Se till att jorden bearbetas
mycket och att ett par år med spannmål odlas
före potatisen.
Minskad jordbearbetning, gräsfånggrödor,
före
komst av gräsogräs och bevuxna trädor
ökar förekomsten av knäppare.
Sortskillnader i angrepp bedöms bero på sortens innehåll av glykoalkaloider. Lågt innehåll
ger större angrepp. En sort med lågt innehåll
är sorten King Edward som också får starka angrepp ofta.

Foto: Olof. H. Christerson

Knäpparlarver i potatis gör stor skada.

Rättikan sort Structurator har en djupgående
kraftig pålrot.

Biologisk betning
Proradix har som aktiv bakterie Pseudomonas
sp. (DSMZ 13134) som etablerar sig på roten
efter behandlingen. Bakterien ger skydd och
förbättrar vatten och näringsupptag. Bakterien
växter på rötterna och skyddar potatisknölarna
under hela växtperioden. Proradix förbättrar
även hållbarheten vid lagring. I försök har
det visat sig att betad hade lägre mängd Silverskorv även i mars månad i jämförelse med
obehandlad. Denger även effekt på Rhizoctonia
och jordbunden phytopthora enligt företaget Organoxo
Binab Potatis används förebyggande mot
lackskorv och groddbränna genom betning.
Binabs potatis är en tricoderma art som har
effekt på olika svamppatogener som Pythium,

Oljerättika och vitsenap som fånggröda måste
putsas av innan de sätter frö. Så fort fånggrödan blommar är det hög tid att putsa av
den. Skulle fånggrödan hinna sätta frö finns
risken att man har den som ett ogräs i kommande års odlingar.
Bioångning
Man kan även dra nytta av sorter med högt
innehåll av glukosinolater. Vid krossning utnyttjas glykosinoilaterna som delas till ITC
(isotiocyanater). Odlingstekniken är sådd av
hög glykosinolat halt, sorter som Architect vitsenap eller Doublet oljerättika. När glykosinolaterna i växten reagerar med fukt och vatten
omvandlas dessa till ITC. Dessa ämnen in37

verkar på svamp, bakterier och insekter. Hacka
ned grödan strax innan blomning. Viktigt att
det är varmt, runt 20˚C Blanda in de sönderdelade växtresterna i marken ca 10-20 cm. Tänk
på att vissa av sorterna är mottagliga för klumprotsjuka och att det är ökad risk för uppförökning av svampen vid odling av oljeväxter och
kål.

Tagetes bra saneringsgröda särskilt sorten
Ground control, minskar rotsårnematoder
(Pratylenchus). Tagetes uppförökar inte rotgallnematoder, men kan uppföröka Trichodorider,Trichodurus. Tagetes ska sås senast i slutet av
juni för att ge maximal effekt.

Foto: Olof. H. Christerson

Bioångning, nedkörning med slåtterkross och efterföljande jordfräs.
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