TEMA: POTATIS

TEKNISKA HJÄLPMEDEL
Att sätta in bevattning i rätt tid och rätt mängd är
avgörande för att nå höga resultat i potatisodlingen. Det
finns både analoga och digitala hjälpmedel för beslut.
En insparad bevattning spar både kostnader, arbete och
energi. En extra insatt bevattning kan ge merskördar
och förbättrad kvalitet. Hur hittar man rätt nivå? Nedan
beskrivs några olika hjälpmedel för att avgöra detta:

Avdunstningsmätare ger en blid av hur stor avdunst-

ningen är från grödan. Avdunstningen skall sedan räknas
av från det tillgängliga vattnet för att göra en så kallad
vattenbudget.

Tensiometer är en vattenfylld tub med en keramisk

nederdel som förs ner i marken. På en mätare kan man
sedan avläsa vilket undertryck det blir i tuben detta
undertryck visar hur hårt vattnet är bundet i marken.
Det finnsolika fabrikat av sensorer som mäter jordfukten
i marken. Dessa instrument kan fjärravläsas med dator
eller telefon och kan med fördel kombineras med en
väderstation som samlar information om nederbörd,
temperatur mm. Med denna information får man ett
beslutsunderlag för bevattning. Beslutssystemet kan även
skicka påminnelser på mail eller sms när det närmar sig en
kritisk gräns. Det finns även möjlighet att bevattningen

startar själv av att jordfukten kommer under ett angivet
värde.

EM 38 kartlägger och ger en detaljerad bild av jordens

sammansättning. Denna undersökning görs endast vid
ett tillfälle, eftersom jordarten inte förändras, och kan
vara till stor hjälp när man planerar sin bevattning.
Jordens vattenhållande förmåga bestämmer hur ofta
bevattning bör upprepas och vilka mängder som jorden
har möjlighet att ta upp och lagra. Det ger en bra bild
av vilken bevattningskapacitet som behövs på olika fält
och var man kan förvänta sig att bevattning bör sättas in
först.

Drönare kan vara ett bra hjälpmedel för att ganska snabbt

få en översiktsbild av ett bestånd. Denna kan utrustas med
olika sensorer och kameror beroende på vad man önskar
veta om beståndet. NIR-kamera mäter reflektionen av
nära infrarött ljus, detta ger en bild av hur bra beståndet
tar tillvara instrålningen och hur fotosyntesen fungerar
i växten. Värmekamera är ett bra alternativ till att se
torkstress i ett bestånd, detta eftersom växten kyls genom
att transpirera vatten. Vid god vattenförsörjning hålls
temperaturen nere av transpirationen, men när vattnet
blir en brist för plantan minskar transpirationen och
temperaturen i bladen stiger.
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Markfuktsensor som skickar vidare informationen till webbaserat beslutssystem.

