
– Det är svårt få
ungdomar att
äta potatis. Det
krävs en hel del
information, då
man kan göra
väldigt mycket
av potatis,
menar Hugo
Svensson som
varit
"päreodlare" i
femtio år. Foto:
JÖRGEN

Detta är en utskriftsvänlig version av en artikel från
www.skanskan.se
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Hugo och Erling Svensson mitt i landet med blåpotatis. Inte mindre än 24 olika sorter
odlas på Brogård och som säljs i gårdsbutiken.

"Det är inte lätt att få
ungdomar att äta potatis"
2008-09-11 21:15 BALLINGSLÖV
I femtio år har "pärebonnen" Hugo Svensson på Brogården i
Ballingslöv odlat potatis. Sedan några år tillbaka är det dock 36-årige
sonen Erling som driver verksamheten. Men de 24 specialsorterna och
skötebarnet gårdsbutiken har Hugo och frun Berit fortfarande ansvar
för. Och vad Hugo inte vet om Blå Kongo, Rosamunda, Hertha, Secura,
Dansk sparrispotatis eller British Queen är faktiskt inte värt att veta.

Förutom de klassiska sorterna som storsäljaren King Edward så finns alla
specialsorterna i den lilla gårdsbutiken.
– För tio år sedan hade vi potatis på 20 hektar nu är vi nere på 10 hektar.
Det har alltså skett en viss nedgång. Det är helt enkelt svårt att få ungdomar
att äta potatis och det är detta vi försöker ändra på genom information, vara
med på olika typer av arrangemang och så har vi vår egen potatisprovning
här på gården. I år blir det den 4-5 oktober. Då skall alla sorterna vara uppe,
konstaterar Hugo Svensson.

– Man kan jämföra potatisprovning med vinprovning. Att vi
inte provar potatis som vi kokt beror på att varje potatissort
har egenskaper som också påverkas av det vatten potatisen
kokas i och sättet som den kokas på. Vi pratar om de olika
sorterna, vilka som lämpar sig till vad, mjölighet och fasthet,
vilken färg man vill att potatisen skall ha, vit eller gulaktig
eller blå. Tanken är att folk för ett bra pris skall köpa några
mindre påsar med sig hem för att prova sig fram till vilken
potatis man tycker bäst om, berättar Hugo Svensson
inlevelsefullt. För när denne potatisnestor och knölexpert fått
upp farten är det bara att lyssna och försöka ta till sig de
olika sorternas egenskaper. Det handlar bland annat om
årsmån, växtplats, näringstillförsel och bevattning.

Förutom matpotatis odlas det på Brogård även potatis för
stärkelseindustrin. Det är den potatis som tidigare kallas
bränneripotatis men som inte längre används för att göra
sprit.
– Numera används mest spannmål i sprittillverkningen,
påtalar Erling Svensson som i år kan glädja sig åt en hyfsad
potatisskörd.
– Ja, det ser bra ut. Det har varit lagom torrt. Det är även
potatisens år i år. Det har FN slagit fast. Så vi får väl se vad
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AHLSTRÖM. detta betyder. Potatis går även att odla i de fattiga länderna
på de jordar som finns där även om det inte blir så stora

skördar.

Potatisen är den tredje största grödan i världen. Ris och spannmål är större
och att Kina är störst i världen på att odla potatis är det kanske inte så
många som känner till, konstaterar Erling Svensson som på gården i
Ballingslöv även har en del köttdjur av rasen Simmenthal.
Rune Gomér
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