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Info vecka 15 
 

Kostnadschock på Kostnadschock! 
Gödning som stiger med 400% i pris, energikostnader som tvingar 

maskinparken att stå stilla, DMT som visar All Time Higher & Higher, allt 

från etiketter till flaskor som inte ens går att uppbringa för pengar och nu 

ytterligare höjning av SRS-fyllnadsavgiften med 18,5%: Läget är minst sagt 

instabilt. Detta verkar därtill inte heller vara något snabbt övergående 

problem, det är dags att tänkta ut långtgående strategier nu om vi vill ha 

mat och dryck även år 2023.  

 

Färskpotatis 
”Full” produktion på denna delikatess! Första sort ut är Swift som följs av 

Rocket. 

 

Svensk Gurka – Snöfall bör ge fallande volym 

under vecka 15.  
Produktionen innevarande vecka hamnade på hela 748 ton, 

detta då det dåliga vädret kom in senare än beräknat. Då 

väderprognosen dock säger kyla och regn/snö räknar jag med 

något mindre volym kommande vecka.  
 

Snackgurka 
Full produktion på denna delikatess! Då vi även har mycket stor efterfrågan 

packar vi allt i 250grams askar. 
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Ekologiskt  
Krukprodukter: Från Kabbarp i söder till Hällnäs i norr! 

Aktivitetsläge: Rotselleri, Rotselleri och Sellerirot. 

Finns ett rejält överskott att beta av. 

 

Svenska närodlade Tomater 
Uppstarten som kom av sig. sämre och kostsamma väderförhållanden ger inte 

den volymökning vi är vana vid. Räknar även med fortsatt långsam 

volymökning i år då en del växthus tvingas starta senare(brist på plantor, 

personal och energi) samt hålla nere värmen. Prognos: Fint väder i mars bör 

ge hyfsad produktion i slutet av april samt början av maj. Detta då vädret 

styr blomningen. 

Det tar ca 40-50 dagar från blomning till produktion och det dåliga vädret 

nu visar då mao mindre produktion v 20-21.  

 

 

Mvh Peter Horvath 

Svenska Odlarlaget 
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