TEMA: POTATIS

MEKANISK OGRÄSBEKÄMPNING I POTATIS

Redskap
Om endast mekanisk ogräsbekämpning används
måste jorden bearbetas upprepade gånger för att nå
fullgott resultat. En klassisk strategi är att omväxlande
harva ner kuporna och kupa upp dessa igen efterhand
som grödan växer. Längre tillbaka användes nätharv
för att ta små ogräs före potatisens uppkomst och på
senare tid har långfinger- eller ogräsharvar använts. För
kupning har det funnits olika avancerade utrustningar
med kupskär eller tallrikar och även stjärnrullar
(”turbokup”) för att ta större ogräs på sidorna av
kammarna. De senaste åren har det utvecklats kupare
med skär och aggregat som bearbetar alla sidor av
kupkammen och sedan återpackar så att formen är
samma före och efter bearbetning.

Grunt och eftertänksamt
Potatis har ett grunt och känsligt rotsystem som man
bör vara försiktig med så att det inte skadas. Danska
försök från 2013 visade att skörden blev 5 % lägre
med mekanisk ogräsbekämpning jämfört med kemisk.
Efterhand som potatisen växer ökar också risken att
skada rötter eller stoloner. Redskapens aggressivitet
samt hur djupt dessa går in i kupan går ofta att reglera.
Olika redskap kräver olika framkörningshastigheter
beroende på jordart och redskapstyp. För att få effek
krävs timing och kombination av olika tekniker.
Särskilt gräsogräs visade sig i försöken svåra att klara
av mekaniskt.

Tips:
• Kör så grunt i kupan som det är möjligt för att 		
minimera skada och skördebortfall.
• Gräv fram och undersök resultatet innan hela 		
fältet är kört.
• Viktigt att potatisen ligger mitt i kupan efter 			
kupning och har ett väl skyddande jordlager 			
kring sig.

En väl utförd kupning ska lägga upp jorden tätt mot plantan för att få ogräseffekt och skydda mot grönfärgning, men även för att
minska risken för att bladmögelsporer kommer ner till knölarna.

Även en vanlig ogräsharv och en äldre kupare kan
användas med gott resultat.
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Att utnyttja endast mekanisk ogräsbekämpning
är aktuellt till exempel i ekologisk odling, men
det kan också användas som ett alternativ till
kemisk bekämpning. Det kan då utnyttjas som
en resistensbrytande åtgärd eller på grund av avsaknad av effektiva preparat mot ett problemogräs. Det kan även finnas vinster i kvalitet med
mekanisk bekämpning då man vid kupning
minskar risken för att knölarna exponeras för
solljus och därmed grönfärgas.

