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Nyheter

Mässan Biofach
blir ännu större
Världens största ekomässa
blir ännu större. Biofach 2018
kommer att innehålla två nya
hallar för att ge utrymme åt
mässans 2 950 utställare.
TEMAT FÖR mässan den 14–17 fe-

bruari 2018 är ”nästa generation
i den ekologiska branschen”. Fler
utställare än någonsin kommer
att närvara för att diskutera ämnet och presentera den världsomfattande ekologiska mångfalden.
I och med detta kommer ytterligare två hallar att öppnas.
– Nu kan vi ha ett ännu större
och mer varierat utbud av ekologiska produkter. I de två nya hallarna kommer man bland annat
att hitta amerikanska produkter och olika veganska livsmedel,
säger Danila Brunner som är avdelningschef för Biofach och Vivaness.
DEN GLOBALA ekologiska markna-

den växer och närmar sig en total
omsättning på 90 miljarder dollar (750 miljarder kronor. I Sverige
har den ekologiska marknaden för-

Matpotatisen är inte lika hårt drabbad av sjukdom som stärkelsepotatisen.
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– 2018 får vi ännu ﬂer utställare, säger Danila Brunner avdelningschef på Biofach.
FOTO AMANDA SUNDSTRÖM

dubblats under de senaste åren och
marknadsandelen med ekologiska
produkter har växt i rekordhastighet med en ökning på 9,3 procent.
– Hur påverkas marknaden
när pionjärerna går i pension? På
vår kongress kommer vi att dis-

kutera vilka idéer och koncept
framtidens ekologiska sektor vill
använda för att utveckla ekologiska idéer, säger Danila Brunner.
AMANDA SUNDSTRÖM

amanda.sundström@fri-kopenskap.se

Dåligt väder ger mindre vin
NGXGTCPVÒTGTPCUÀIGT7NH5LÒFKP
Svenska kunder är också, till
skillnad från kunder i vissa andra länder, vana att ”handla med
fötterna”.
– Svenskar köper sitt vin när
det är som bäst och är inte så ofta
låsta vid ett visst land eller en viss
tillverkare. Om du brukar köpa
ett bra vin för exempelvis 89 kronor väljer man ofta ett annat land
eller en annan tillverkare om priUGVIÁTWRRHÒTO[EMGVUÀIGT7NH
Sjödin.

Återigen har vädret ställt till
det för de europeiska vinbönderna. I år minskar produktionen drastiskt. Någon akut fara
för prishöjningar eller tomma
hyllor i Sverige ﬁnns det dock
inte. Inte än.
DEN GLOBALA produktionen av

vin sjunker och har inte varit så
låg sedan 1961. Svåra väderförhållanden i västra Europa, vilket
har drabbat vingårdar i världens
viktigaste produktionsområde, är
den främsta förklaringen, enligt
branschorganisationen OIV.
I ett första uttalande om hur
året kommer att sluta spår OIV
att produktionen minskar med
åtta procent jämfört med 2016,
som också var dåligt om än inte
alls lika uselt som i år.
– Det är framför allt de stora
XKPNÀPFGTPC K XÀUVTC 'WTQRC t
Frankrike, Italien och Spanien
tUQOJCTFTCDDCVUUÀIGT7NH5LÒdin, sortimentschef på Systembolaget, till TT.
I FRANKRIKE har det dåliga vädret

påverkat alla större vinregioner,
inklusive Bordeaux och Champagne, vilket har fått myndigheterna att anta att produktionen i år
kommer att vara den lägsta ”på
decennier”.
I Italien väntas vinproduktionen minska med 23 procent, medan den i Spanien ”bara” beräknas
sjunka med 15 procent.
Någon akut fara för drastiska
prishöjningar eller brist i svensMCDWVKMGTƂPPUFQEMKPVGGPNKIV
7NH5LÒFKP
– Ingenting kommer att ta slut
på grund av det här.
Dessutom, säger han, är Sverige något av ett prioriterat land för

FÖR MINDRE prishöjningar till

Dåligt väder i Frankrike antas ge sämre skörd i bland annat Champagne.
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många vinleverantörer.
– Eftersom vi är ett monopol
betalar vi våra räkningar i tid, vilket inte alla andra gör. Sverige ses
också som något av ett föregångsland där vi är snabba på att ta till
oss nya trender. Och om du väl är
inne (på den svenska marknaden),
så är du inne överallt (i alla butiker), vilket är en klar fördel för

följd av produktionstappet går
inte att utesluta helt. Men framHÒTCNNVUÀIGT7NH5LÒFKPJCPFNCT
det om hur nästa år blir. Om även
detta år blir dåligt blir läget ett
annat.
– En dålig årgång gör inte så
stor skillnad. I så fall kan man
byta årgång efter tio månader,
HÒTFGVƂPPUKPIGVUQOUÀIGTCVV
en producent måste sälja en hel
årgång på exakt tolv månader.
Men om även nästa år blir dåligt
kommer effekten att bli större. I
så fall kan vi nog räkna med prisJÒLPKPICTUÀIGT7NH5LÒFKP
JOHAN NILSSON/TT

92 ﬂaskor per år
B De senaste tio åren har den svenska vinkonsumtionen ökat med
9,5 procent, medan konsumtionen av starköl gått ner med cirka åtta
procent.
B Sedan 2006 har alkoholkonsumtionen i Sverige minskat från tio liter
ren sprit till cirka nio liter ren alkohol per person och år (2016). Nio liter
ren alkohol, det vill säga 100 procent alkohol, motsvarar 346 öl eller 92
ﬂaskor vin eller 32 ﬂaskor starksprit. Detta, i sin tur, motsvarar 6,5 öl
eller 1,75 ﬂaskor vin i veckan.
Källa: Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (CAN)

Tuff potatishöst
med två skadegörare
Svampsjukdomen potatiskräfta var först ut att drabba potatisodlare i Blekinge,
sedan slog ytterligare en
skadegörare till mot stärkelsepotatis i länet: En slags rundmask.
– En tuff potatishöst, säger
Carin Bunnvik på Jordbruksverket.
FEM GÅRDAR har drabbats av
svampsjukdomen potatiskräfta
i år, varav tre stycken i Blekinge
och en gård i Värmland respektive Skåne. Första fallet konstaterades i Blekinge i mitten av
september.
– Ännu kan
vi inte vara
helt säkra på
att det inte blir
ƃGTHCNNKÁTFGV
är i samband
med
skörd
som det upptäcks och alla
är inte färdiga Carin Bunnvik.
med att ta upp
sin potatis, säger Carin Bunnvik, enhetschef
på Jordbruksverkets växtregelenhet.
OM SJUKDOMEN sprids blir det på

sikt svårt eller till och med omöjligt att fortsätta odla potatis. Men
det är inte farligt att äta potatis
som angripits av potatiskräfta,
varken för människor eller djur,
förklarar Bunnvik.
Att just Blekinge drabbats hårt
beror delvis på den regniga sommaren.

”Odlaren har själv
uppmärksammat
att det växte sämre
i en ﬂäck på fältet,
och vi har varit där
och provtagit och
då blev det senare
konstaterat att den
här skadegöraren
orsakat detta.”
Carin Bunnvik

– Potatiskräftan behöver blött
väder för att utvecklas, och det
har varit blött i det här området.
Så det är inte långsökt att säga att
vätan ställde till det, och det skulNG MWPPC ƂPPCU NKMPCPFG UCOband för nematoden men det är
vi inte lika säkra på, säger Carin
Bunnvik.
– Och så är Blekinge ett intensivt potatisodlarområde, att det
DNKTƃGTRQVCVKUULWMFQOCTFÀTÀP
generellt är inte så konstigt.
För första gången har även angrepp av rotgallnematoden konstaterats i Sverige i år – i ett fält
med stärkelsepotatis i Blekinge
har det upptäckts skador på rötter och knölar.
– Odlaren har själv uppmärksammat att det växte sämre i en
ƃÀEMRÁHÀNVGVQEJXKJCTXCTKVFÀT
och provtagit och då blev det senare konstaterat att den här skadegöraren orsakat detta, säger
Carin Bunnvik.
NU PÅGÅR EN inventering för att

UGQOƃGTRQVCVKUHÀNVFTCDDCVU;Vterligare någon vecka dröjer innan svar på jordprov kommer.
Carin Bunnvik betonar att det
är stärkelsepotatis som drabbats i
FGƃGUVCHCNNGPtKPVGOCVRQVCVKU
– Det är potatis som går direkt
in i fabriken för att göra potatismjöl.
TT

Potatiskräfta
B Är en jordburen sjukdom som
orsakas av en svamp, Synchytrium endobioticum. Svampens
sporer kan överleva mer än 20 år
nere i jorden.
B Smittan orsakar svulster på
potatisen och gör att färre knölar
bildas.
B Runt om i världen ﬁnns cirka
40 arter av potatiskräfta.
I Sverige ﬁnns två av dessa, ras 1
och ras 18.
B Vissa potatissorter är resistenta mot potatiskräftan.
B Alla som upptäcker potatiskräfta på sin odling ska
anmäla detta till Jordbruksverket
eller länsstyrelsen.
B De som drabbas kan få fortsätta odla med vissa restriktioner.
Källa: Jordbruksverket

