Indkørsel til pulverfabrikkens kartoffellager 2018
Avlen er relativ tidlig i år, og derfor forventer vi også at starte lagerindkørslen tidligt – sikkert uge 37. Når kartoflerne er
nedvisnede og 2-4 uger senere er skindfaste/lageregnede (dvs. holdbare indtil Sct. Hans), bedes man venligst kontakte
vejehuset 4064 8871. Omvendt bedes man også kontakte vejehuset, hvis man har fået indkaldt i lagerperioden, men man
ved, at kartoflerne ikke er egnede til lager (fx skimmel eller vandsure).
Kartoflerne må ikke ligge mere end 2-4 døgn inden afhentning – afhængigt af vejret. Derfor er det vigtigt, at du kontakter
vejehuset, inden du starter optagningen! så vi kan sikre den bedst mulige afvikling af lagerindkørslen.
Kartofler, der er egnede og indlagres på lageret, får et ekstra tillæg på 5 kr/tdr i forhold til kartofler, der går i direkte
produktion. Kartofler til lageret (og som i øvrigt skal lagres) skal behandles derefter:



ALLE kartofler, der skal gemmes, skal være nedvisnede, afmodnede, fri for æbler og må ikke flosse ved
optagning.



Mange Saturna- marker og også snart Verdi-marker begynder at afmodne. Markerne er klar til nedvisning,
når toppene har mistet farve. Da tilvæksten alligevel er stoppet på dette tidspunkt, anbefales nedvisning
med Reglone.



Årets skimmelsituation og vejledning fra Agro-afdelingen kan følges løbende på www.avlerinfo.dk
Husk: Reglone virker bedst i solskin, så tilstræb sprøjtning en morgen med udsigt til sol.



Vær opmærksom på, at Verdi gror længere ved gul top og er senere skindfaste.



Partier med mange sten i lægges ikke på lager pga. forøget risiko beskadigelser - og dermed udvikling af
dårlig kvalitet.



2 – 4 uger efter nedvisning vil knoldene oftest være skindfaste og klar til optagning. Toppen skal være
fuldt nedvisnet ved optagningen for at undgå evt. kontakt smitte med skimmel i forbindelse med kontakt
mellem top og knolde. Altså ingen grønne toppe – heller ikke i sprøjtespor, vandspor eller forager.



Sprøjtespor, vandspor og forager skal ligge separat til afhentning. Aftal evt. levering allerede nu til
direkte produktion.



AL optagning foregår i tørvejr!!!



Ved mellemlagring i kule skal man sikre, at der bliver tilført luft til kartoflerne. Dvs. vinden kan komme
til at blæse gennem kulen. Derfor: lav ikke for brede kuler.



Ved husopbevaring skal der masser af luft til – og det betyder masser af luft – STRAKS – også til de
inderste!!! Stil evt. en blæser op.



Tørrevogne er fantastiske! 3–5 timer eller gerne en hel nat gør underværker for kartofler, der skal
gemmes.



Skulle der komme en byge, kan man godt dække med plastik. MEN husk at plastikken skal væk igen, så
snart det er tørvejr. Fiberdug er IKKE tæt ved flere mm regn.

God høst!
Med venlig hilsen
KMC Granules
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