TEMA: POTATIS

DJUPLUCKRING
Potatisrötterna har en svag penetrationsförmåga
och har svårt att ta sig igenom kompakt jord.
Därför kräver potatis en lucker och porös struktur
för att kunna utvecklas optimalt. Ett ökat rotdjup
ger större jordvolym som kan utnyttjas för grödans
vatten- och näringstillförsel. Potatisens rötter har
förmåga att tränga ner i marken till över en meters
djup förutsatt att marken inte är sammanpackad.
För optimala förhållanden bör jorden vara så djupt
luckrad att du med lätthet kan sticka en käpp
från kupans topp och 50 cm ner utan att stöta på
sammanpackade lager.

Skördeökning
Stärkelsepotatisförsök har visat fina skördeökningar
genom djupluckring. Den genomsnittliga skördeökningen i försöken har varit ca 5 %. Variationen har
varit mellan minus 8 % och plus 27 %. Detta visar att
det är lönsamt att djupluckra om det utförs vid rätta
förhållanden och på rätt jordar.
Redskap
Det finns olika redskap för att utföra en djupluckring
inför en potatisgröda. Djupluckringspinnar kan vara
integrerade i förkupen innan stensträngläggning,
integrerade i potatissättaren eller som ett redskap
före sättaren. Det finns även redskap som körs strax
efter sättning för att luckra under den satta potatisen.
Detta moment utförs så snart efter sättning som det är
möjligt för att undvika skador på rötter. Några redskap
kan även placera en del av gödningen i samband med
djupluckring.
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Brett skär av hård metall som lyfter jorden utan att utföra inblandning.

Djupluckring efter sättning.
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Förhållanden
Det är inte under alla förhållanden det lämpar sig att
djupluckra. På jordar som innehåller lera kan redskapet
vid fuktigare förhållanden orsaka plastisk deformation
och ge strukturskador som följd. Mekanisk djupluckring lämpar sig bäst på lättare jordar av enkelkornsstuktur. Störst effekter fås där alven innehåller
förhållandevis stor andel sand och grovmo, gärna 70 90 %. Dessa jordar har även en självpackande förmåga
och därmed ett behov av att luckras.

