
Sjukdamar
Kriifta, rrenratocle'r, itl;rclrtri)gi:1, [lrtinrirt.r
or-lr skorv iir c1r-: r'arrlig,;rsler lttttiliissjLii<rltl-
nt, i l-ll i-r .

llert clu si.ilv'kan göra 1.irr.lll nrinsl<a
risken för sjukclomsangrepp ;ir clels att an-
väncla frisk sättpotatis och dels att byta
odlingsplats oita. Var också iörsiktig nrcd
att byta redskap, t ex plogar och lordfrai-
sar, mecl ;lndra. Der flesta potatissjukclo-
mJr sprirl' nred iorden.

rJr-n cnstaka ;tl.rtrtor srtritt.ls ;rv illaclnlö-
gc'l unclcr sorlrrraror:;i sli.ir av l.rlastetr ;l.l
just clc'pl.rntorir.t. Illir clet stora angrcllll
av blarlnri)e.cl biir all bla:t sl,rs at'.

S/.i e//e'r k/lpp ;,rv vinlerpotati-rc'rr-s b/ast pi
hrj-s {en.

Utgiven av

Lagring
f'oiali:, sl<,r alltirl h,tntcr.r: i,ars.imt sii att
inler :rl<alc't sk.rrlas. lnn.rir clu r,,intr:riagrar
ltotaiis sl<a .rlia sl<.irl.rcic ot'lr slul<rlonrs-
angrilrna kniilar sorteras ltort.

Lagring,t,n -sk.t slit-. inri)rke.r och helsl
inte allttrir tctrrt. Frr jorrll<iillarc iir iclcalisl<.
Lrgonr lcnrllcr.rtLtr ,ir l 7 plusg,r.rcler. Det
t.ar intc ltii k.rllarc.in *.1 graclcr. L).1 in-
tr.iifar or iirr.inclring i :.nral<crr clcn ltlir
sötal<lis
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Nr B Odla potatis

Fraktiskt t.rget a//a f rilidsodlare sätfer pof"ltis i sfnrre r:ller mindre ul.sfr"iclrning. Frtt,ttis
dr vår viktigas[e frasfrjd.r " Dårfiir ågn*tr vi en hel irrosc'åvr åt polatisodling.

Pi seriare år har det kommit män,qa nya sorter -r{.rr?? cllf€rrr?aliv til! de g,arnfa valkån-
da. se ny{1 sarterna liar sfcrre matrs;tåndskrafl ntot s'fudrriornar Jn r/e g.trmfa " Var allticl
nog,a rned att välia en ,hra sorf.

fföp sättpofaffs
Ll,-'l .lr sr,;rrt att l,ter..i:,iilltotalis ir.,rrr rit'i
cirJ .r('t tiil ri,--t etrclr.t. D.irl.irr. tllistt' clc

ilcsta lii)pa sirr s.itiltotati:;. Ki-r1,r cl,l ktlrrlrol-
lo-.rl irisl<, slalsltlttrrtiteratl s.i1t1lot.riis.

Frisl< siittlroi,rtts .ir iriiilligelr cJerr l.irrsta

ii)rLris,iitningcn ir'.rr crr li'cl<,lrl oci liirg"
Llu karr ilrtc s;ike11 sc "rti s;iltlroiali:cir:ir

iri sk, i-ncrt clerr krtrr i ro I lc'r.rcic 
1 
rrllati se'tr ll ar

itror'ritli.tts i l.tlt<.rraloriunr tt'ttr.ttl clt-rr gtltl-
k.ints. Dct .ir iirrltjLrclct rtt s,ilj.r airirat;itr
plorr beracl, l<orrtro I ler.icl siitillol.iti s.

( )lll Iltl ,tttr,tlrr]' I '-, tr -,'1i,,,'1,; - -ir'
inle clct iör liirrgc. lli'i till rrr', irisli llol,rti:
.ilnrin:tot'rc r.it't tr.ecljc ar. \l.lrl k,rrl ll.irrlli

nllt I r r itrl-,rtt''l' l,l' Ir.r p'rl ,ii'" , '1" 11

snrilt.r st,rttr i)r'r:rt.iirs ;lv lll.rrllil'.s.
l(irir s;ittl.rolrtis r gorl titl 1l,l '. art:t-r :.i ,ril

.lu i.rr clcrr srtrt cjtr vill lra. l"1atrg.t iti'.t sor-
tcr brLrk.rr ia slLtl krrt.

Våiiia sCIrt
L)u sl<r give l','r-s ocl ll -.ortt'r sotrr tltt tf i l<t'r

onr. IJc lrittills nrcst ocl l;tcle 1to[.riissortet.
rr,r iir r1i. iirliga [arly Funitan r;t h [Jister
Chieftain q.rrrt viirlers<)rlcrira 6intje, Kiny"
Feiward oi lr Magnurn Bonurn. i \'1.il.rrrl.i-
It:rr ocllrs nri'c ke,t Evcrgood i\1it Llrott'
nirrg,t ot lr i lrorri.rrrr-l f"4ancieipotatis"

/r'ri: 1,u.:-Lr.i( /.rr tr /r'r lrrirtl.rt. / l,tt,- \'t'/ltrt.rtr

Utgiven av

Dc's:.r roricr ;ir allit rrrott.iglig.t iilr clc ilc:-
ta pol.rti ss i ul<rJonrai.

Dc :t'n,tsle,' air:tt lt.rr clc't l<r.rrlrtlil l.lcra

r\'.r, ilr()lslnnclsl<r-aiiiga s()rtcr c()llr llilr arl

r.inclas a,.' iriticJsoill,rrtr.t. Ar' iitljarrclt: rrta
sortcr finns clei :";lttpotatis att kiJpt.r:

Maria, en ticlig sort" [Jkanra kan .tnvijrr-
das iriicle s{)m sonrmar- oc lr lrostsort. Cra-
ta, Eellona oclr Frervrta ;ir all.r vitrtersor-
ter, liksom Redhad. Silla ;1i-cn nv nrv< ket
tidig so( sonr rekonrniencjcras.

AIll cless.r srtr'te'r lrar slitrrc ttlo'tsllttlcls-
l<r.il.t nroi siLrlitlitrrr,tr .irr tlt: g.lrlri;r srlrterr-

na. Sanrtiig;i,ir. ercrtrpt'lvis trlotsli.,trcls-

l.t.rrti-:,r r11r,l 1,r,l,rlt.kt.ltl.r.

5e tll/ ,rtt s.illlrol.rlisln r.ltt I'ö1tt'r h.tr /iott
trol/r'l i/.i'1I



Förgro säffpofafis
Om du lägger potatisen att förgro i ljus
och vid ungefär +.1 5' så växer knubbiga,
gröna groddar fram. Förgrodd sättpotatis
böi'jar växa direkt när du satt den i jorden.
Du vinner flera veckor i tid och kan börja
skörda tidigare. Därför är det särskilt bra
att förgro den tidiga potatisen.

För riktigt tidig skörd kan du förodla
sättpotatisen i 10-12 cm krukor inomhus
och sedan odla den i bänk eller under
plasttunnel. Värmen driver på så att det
växer fort. Plasten eller fönstret skyddar
mot en:taka nattfroster.

Lätt jord bäst
Liksom de flesta andra rotsaker trivs pota-
tis bäst i Iätt, sandhaltig eller mullhaltig
jord. Det går visserligen att odla potatis
på lerjord, men odlingsresultatet blir inte
lika bra.

Jordens pH-värde bör ligga kring 6,
helst inte högre, eftersom kalkrik jord
ökar risken för angrepp av skorv.

Jorden bör vara allsidigt gödslad, gärna
med välbrunnen stallgödsel, ca 30 kg pr
100 kvadratmeter. Man kan också använ-
da fullgödsel (NPK, blåkorn, växupp).
Cödsla inte för mycket, fullgödsel är kvä-
verik. För mycket kväve i potatislandet
ger vattniga knölar med sämre smak. Po-
tatis som gödslats kraftigt med kväve är
också sämre att lagra.

För att undvika sjukdomsangrepp är det
viktigt att byta växtplats ofta. Helst ska det

Förgrodd sättpotatls med korta knubbiga
groddar.

dröja 3-4 år efter en potatiskultur innan
du odlar potatis igen på samma ställe.

Dags aff säffa
Potatis sätts i rader med 50-70 cm radav-
stånd. Sätt potatisarna 5 B cm under
jordytan och med 20 cm avstånd i raden
om knölarna är små, 25 30 cm om de är
stora.

Mycket stora potatisar kan delas, men
då bör de få ligga och torka några dagar
efter delningen innan de sätts. Varje del
måste ha minst ett "öga" där grodden kan
växa ut.

Tidig potatis odlas gärna lite tätare än
sen potatis som brukar ge större skörd per
p la nta.

Vänta tills jorden blivit varm innan du
sätter potatis. Den börjar inte växa förrän
temperaturen i jorden nått Z-B grader.
Om du sätter för tidigt och sättpotatisen
blir liggande utan att växa, ökar risken för
s jukdomsangrepp.

Var rädd om groddarna när du sätter
förgrodd sättpotatis. Bryts de av är allt ar-
bele med [örgroning förgJves.

I en liten odling kan du sätta knölarna
en och en med planteringsspade sedan
du markerat raden med en lina. Sätter du
mycket så gör fåror med kupplog eller
årder.

Tre månader normalt
De tar normalt tre månader från sättning
till första skörd. Den tiden kan förkortas
på olika siitt, t ex genom att du förgror
sättpotatisen eller odlar under glas eller
plast.

Efter sättningen håller du efter ogräset
genom att luckra. Drar det ihop sig till
n,rttfrost sedln blarlen kommil upp måstc
du skydda den mot frost. Lägg över gamla
tidningar, mattor eller säckväv så att inte
blasten fryser. För det mesta brukar det
bara vara fråga om en eller högst ett par
[ro:tnJtter på vår o( h l-örsommar.

När blasten blivit l5 20 cm hög är det
dags att kupa, dvs att lägga upp en sträng
jord på ömse sidor om rlderna. Det kan
göras med kupplog eller med en vanlig
hacka. Kupningen är nödvändig eftersom
potatisarna måste ha ett rejält lordtäcke.
Kommer solljuset åt dem blir de gröna
och får för hög halt av det giftiga ämner
solanin. Helt eller delvir gröna potalirar
är oätliga och bör kastas.

Kupa mot torka och ogräs
lbland måste du kupa på nytt, särskilt om
jorden är lätt och sandig. Då händer det
lätt att jorden rasar ned, särskilt efter kraf-
tigt regn.

Kupning den viktlga-ste åtgärden under
sommaren

Om det blir långvarig torka under som-
maren är det också bra att kupa en extra
gång. Jorden luckras då och avdunstning-
en minskar. Kupningen håller också ogrä-
set i schack.

Regnar det inte på länge kan det också
bli nödvändigt att vattna för att skörden
ska bli bra. just när potatisen börjar blom-
ma brukar en reyäl vattning göra mest nyt-
ta. Vattna helst bara en gång, men ge då
mycket vatten.

Skörd
Du kan skörda tidig polalis ul.ln dlt l.r upp
hela stånden. Maka försiktigt undan den
uppkupade jordcn och skatta stånden på
de största potatisarna. Lägg sedan tillbaka
jorden och låt de mindre knölarna fortsät-
ta att växa. Men ta inte den tidiga potati-
sen alltför tidigt den kan innehålla sola-
nin som kan ge magbesvär.

Slå gärna av blasten på vinterpotatisen
tidigt på hösten medan den fortfarande är
grön. Risken för brunröteangrepp minskar
då. Men låt potatisen stå kvar i jorden
ytterligare någon månad så att den mog-
nar av och får tjockare skal. Då klarar den
vinterlagringens påfrestningar bättre. När
du skördar, se då ti ll att potatisarna som
ska vinterlagras inte kommer i kontakt
med blasten.

Lagom djup och radav-stånd.


