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MÅNADSBREV
- Augusti 2020 -

Som alla andra i samhället har vi tvingats anpassa vår verksamhet utifrån det rådande läget.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och bevakar utvecklingen.
Vi uppdaterar information om läget löpande på vår hemsida: www.svenskpotatis.se.

Var med och nominera!

Årets Potatisinspiratör 2020
Det finns många inspiratörer där ute. Nu vill vi veta vem
du tycker har gjort något extra bra, lärorikt, kul,
spännande, intressant, gott, inspirerande eller innovativt
och förtjänar titeln Årets Potatisinspiratör. Nominera din
favorit.
Så utses en vinnare
Årets Potatisinspiratör ska vara en person eller grupp som
uppmärksammat svensk potatis i media eller via
utbildning, evenemang eller annan praktisk handling.
Nomineringen stänger den 31 augusti. Sedan tar
juryns arbete vid.
Läs mer om stipendiet

Information om inventering av matpotatis
Nedan följer information om vårt samarbete med Jordbruksverket och insamling av prov för rotgallsnematod.
Har du frågor kring arbetet kontakta gärna Tony Gustavsson: tony.gustavsson @svenskpotatis.se

Jordbruksverket utför inventering och provtagning av matpotatis som en del i det nationella
växtskyddet. Enligt beslut från EU-kommissionen ska alla medlemsstater utföra inventeringar av
vissa karantänskadegörare. Syftet med inventeringen är att;
förvissa sig om att karantänskadegörare inte förekommer i landet
upptäcka om karantänskadegörare introducerats i landet
kunna genomföra åtgärdsplaner vid förekomst.
I inventeringen av matpotatis har Jordbruksverket ett samarbete med Svensk Potatis AB som
kommer att samla in knölar och kontrollera dem för Synchytrium endobioticum (Potatiskräfta) och
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Candidatus Liberibacter solanacearum (Zebra chip disease) innan de skickas till laboratorium för
analys för Meloidogyne chitwoodi/M. fallax (Typer av rotgallnematoder).
Kontrollen och laboratorieanalysen kostar inget för odlaren, förutom de 400 knölar vi behöver ta med
oss för kontroll och laboratorieanalys.
Alla som deltar i inventeringen kommer att få resultaten från kontrollen och laboratorieanalysen
meddelande via mejl.
Skulle det visa sig att vi hittar någon av skadegörarna så kommer vi att ta direkt kontakt med den
aktör det berör för att diskutera åtgärdsplan.
Om du har frågor eller funderingar kring inventeringen är du välkommen att mejla oss på
vaxtkontroll@jordbruksverket.se
Hälsningar,
Elin Keblanz och Susanne Görsberg
Växtkontrollenheten
Jordbruksverket

Vill du veta mer vad vi gör och vilket sätt vi marknadsför
potatis? Enklast är att följa oss på Facebook, Instagram
eller besöka vår hemsida. Vår hemsida besöks av mellan
16 000 – 20 000 personer varje månad. De flesta är
konsumenter som vill bli informerade och inspirerade
av potatis. På hemsidan finns all information om
kvalitetsnormer, godkända sorter för märkning och
mycket annat matnyttigt kring potatis.
Besök oss gärna och använd oss som källa när ni gör er
marknadsföring av er potatis.
Här hittar du oss på hemsidan: www.svenskpotatis.se
Klicka här för att gilla oss på Facebook: Facebook

Det går alltid att skicka ditt prov till någon av Svensk
Potatis analyslab:
Skänninge:

Laholm:

Övriga:

Leveransadress:
Östanågatan 1
596 34 SKÄNNINGE

Leveransadress:
Bokbindargatan 2
312 34 LAHOLM

Kontaktperson: Daniel Almérus,
daniel.almerus@svenskpotatis.se,
mobil 070-520 61 68

Kontaktperson: Henrik Löwgren,
henrik.lowgren@svenskpotatis.se,
mobil 070-930 07 01

Kontaktuppgifter till övriga
besiktningsmän hittar du på
vår hemsida:
https://svenskpotatis.se/omoss/kontakt/

Vår affärsidé
Svensk Potatis AB arbetar för att informera om och marknadsföra potatis av hög kvalitet, SMAK-märkt
potatis. Vi har en neutral position i branschen vilket gör oss unika. En stor uppgift är att utföra
kvalitetsanalyser.
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Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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