Fagforum Potet

Anbefalte tiltak på eiendommer med gul PCN
Reinhold
• Maskiner, redskaper, alle
kasser og lagerrom
høyttrykksvaskes årlig.
• Samarbeid ikke om maskiner
som er vanskelig å reingjøre.
• Enkle redskaper kan brukes
av andre forutsatt PCNopplysning
• Før flytting av utstyr mellom
potetdyrkere må all jord
fjernes, og høytrykksspyling
gjøres før avreise fra
produsenten
• Samle vaskevann med
jordrester i kummer i områder
med vanning fra innsjøer,
elver etc. Slammet kjøres til
godkjent deponi.
Fagforum Potet er et samarbeidsforum
mellom Bioforsks faggruppe for poteter,
Norsk Landbruksrådgivings fagutvalg for
poteter og en rekke aktører i norsk
potetbransje. Fagforum potet arbeider for
å sikre en markedstilpasset, norsk
kvalitetsproduksjon av poteter og for god
samordning innen sektoren.
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Mer info: www.potet.no

Transport
• Unngå jordsøl over/forbi andre
eiendommer
• Levèr potetene løst eller i
engangsemballasje
• Transporter ikke i kasser til
mottak eller i konteinere direkte
fra jordet
• Hold opplastingsplassene reine
• Konteinere lesses på fast dekke
eller på faste lasteplasser med
pukk
• Dersom mulig må nederste
karmer/luker ikke åpnes ved
lessing
• Poteter skal være tildekket ved
transport til mottak
• Biler, konteinere og kasser må
reingjøres ved potetmottaket
• Biler og konteinere må
reinvaskes ved vaskeanlegg
etter siste lass
• Ta aldri uvaska kasser i retur
Alle potettransportører må
kjenne PCN-status til
produsentene

www.potet.no
Kort veiledning om
Nasjonal bransjestandard
for potetcystenematode - PCN
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Anbefalte tiltak på eiendommer uten PCN
• Full åpenhet om PCN-status hos alle som samarbeider om jord
•
•
•
•
•

og maskiner
Samarbeid bare med bruk uten PCN
Still krav om at alt utstyr utenfra skal være fritt for jord før det
brukes på garden. Det gjelder halmpresser, sprøyter, kalk- og
gjødselspredere, gravemaskiner til grøfting, vann og kloakk o.l.
Ta ikke imot biologisk avfall eller husdyrgjødsel fra bruk med
ukjent PCN-status
Bruk ikke redskapen i naboens kjøkkenhage
Kjøp ikke brukt utstyr før det er 100 prosent reingjort

Anbefalte tiltak på eiendommer uten PCN
Vekstskifte
• Bruk minimum treårig
vekstskifte (to år uten potet)
Settepoteter
• Kjøp sertifiserte settepoteter,
minimum 15 prosent hvert år
• Kjøp årlig hvis det er dårligere
vekstskifte enn anbefalt
Testing av jorda
• Ta prøver for testing av PCN
minimum hvert fjerde potetår
• Ta prøver annethvert år ved
ensidig potetdyrking
Reinhold
• Maskiner, redskaper og
lagerrom gjøres reine årlig
• Spyl reint utstyret før det
forlater en driftsenhet
• Fjern minimum all synlig jord
• Vask settepotetkassene
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Transport
• Unngå jordsøl over/forbi andre
eiendommer
• Levér potetene løst eller i
engangsemballasje, ikke i
kasser
• Hold opplastingsplassene reine
• Konteinere lesses på fast dekke
eller på faste lasteplasser med
pukk
• Dersom mulig bør nederste
karmer/luker ikke åpnes ved
lessing.
• Poteter skal være tildekket ved
transport til mottak
• Biler, konteinere og kasser må
reingjøres ved potetmottaket
• Ta aldri uvaska kasser i retur
Alle potettransportører må kjenne
PCN-status til produsentene

Anbefalte tiltak på eiendommer med gul PCN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Full åpenhet om PCN-status hos alle som samarbeider om
jord og maskiner
Ha kjennskap til all jordas PCN-status
Samarbeid bare med bruk med samme PCN-status
Ikke kjør jord o.l. bort fra eiendommen
Vær bevisst på rekkefølgen i alle arbeidsoperasjoner
Still krav om at alt utstyr utenfra skal være fritt for jord før det
brukes på garden. Det gjelder halmpresser, sprøyter, kalk- og
gjødselspredere, gravemaskiner til grøfting, vann og kloakk o.l.
Ta ikke imot biologisk avfall eller husdyrgjødsel fra bruk med
ukjent PCN-status
Bruk ikke redskapen i naboens kjøkkenhage!
Kjøp ikke brukt utstyr før det er 100 prosent reingjort!

Vekstskifte
Settepoteter
• Mottakelig sort: seks år
• Årlig innkjøp av sertifiserte
(fem år uten potet)
settepoteter
• Resistent og mottakelig sort i • Oppformering av egne
veksling: tre år
settepoteter skal bare skje på
(to år uten potet)
prøvetatte arealer uten påvist
• Resistent sort: tre år
PCN
(to år uten potet)
• Ved gjensåing til gras: tre år Testing av jord
(to år uten potet) på resten av • Ta ut prøver for testing av PCN
arealet uavhengig av sortenes
minimum hvert tredje potetår
mottagelighet
• Ta ut prøver annethvert år ved
• I områder uten vekstskifte
toårig vekstskifte og hvert år
(tidligpotetproduksjon)
ved ensidig potetdyrking
iverksettes populasjonsregulerende tiltak

