ANNONS - i samarbete med Timac Agro

NY STRATEGI ÖKAR VINSTEN I POTATISODLINGEN
Grunden för en hög lönsamhet i potatisodling är en hög skörd. Försök med
Fertiactyl Starter i Sverige 2017 visar på en 8-10% skördeökning.

Försöken utfördes av Hushållningssällskapet i Halland och all

Timac Agros strategi i potatisodling

gödsling och behandlingar i övrigt följde Hushållningssällskapets

Behandla potatisen när du har 100% uppkomst med 8L

rekommendationer för de respektive matpotatissorterna.

Fertiactyl Starter per hektar.

Högre skörd och bättre netto
Försöksresultaten visar att Fertiacyl Starter förbättrade skörden
jämfört med traditionell odling med ca 10 % och höjde odlarnettot med 5700-6200 kr/ha.

Fertiacyl Starter
Produkten sprutas när plantorna täcker 10 – 25 % av raderna. Det
är en biostimulerande produkt som ger effektivare näringsupptag
och ökar rottillväxten hos plantan.

Matpotatis

Fertiactyl Starter
- Avkastningen i potatis är väldigt beroende av rotsystemets utveckling
Försöksresultat i Sverige 2017
och antalet knölar som plantan sätter. Fertiactyl Starter ger bättre
Starter vid 100% uppkomst ökar skörden med 8-10% vilket motsvarar
Starter vid 100% uppkomst ökar skörden med 8-10% vilket motsvarar en
rotsystem och ökad knölsättning vilket är förklaringen till den högre
en lönsamhetsökning med 5700-6200 kr/ha i matpotatis
lönsamhetsökning med 4 500-6000 kr/ha i matpotatis
skörden, säger Timac Agros VD Stefan Atterwall.
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Förutom en större skörd gav behandlingen i försöken en bättre
storleksfördelning på skörden, en större andel säljbar vara mellan
40 – 60 mm.
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- Dessutom får lantbrukaren en högre kvalitet med våra produkter, en
jämnare knölstorlek och en tendens till finare skalfinish, vilket också
bidrar till ett bättre netto, säger Stefan Atterwall.

37 750 kg/ha

50 500 kg/ha

120 000 kr

Belana 8L/ha Starter
vid 100% uppkomst

Melody kontroll

Melody 8L/ha Starter
vid 100% uppkomst
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1

Timac Agro är ett bolag som är inriktat på växtnäringsämnen
och jordförbättringsmedel. Bolaget är helägt av familjeägda
Roullierkoncernen som har mer än 8 000 anställda i över 100
länder med det globala huvudkontoret samt försöks- och utvecklingscenter i Saint-Malo, Frankrike.

