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Optimera din  
     bevattning

Vatten i rätt mängd påverkar skörd, kvalitet och miljö. Beslutsstöd i 
form av dataprogram, markfuktsensorer, mätning av biomassa och 
multispektrala bilder är hjälpmedel som redan finns eller är på gång.

AV ÅSA RÖLIN

B eslutsstöd för bevattning kan 
inte ersätta den egna erfaren-
heten, men fungerar som en 

bekräftelse på om man ligger rätt och 
gör det möjligt att i tid upptäcka vatten-
brist”, skrev deltagarna i ett Tillväxt 
Trädgård-projekt i Viola Potatis nr 2 
2015. Projektet utvärderade markfukts-
sensorer från bland andra företaget 
Sensefarm.

– Tyvärr har efterfrågan från
lantbruket varit liten, säger Johnny 
Nilsson på Sensefarm när jag ringer 
upp honom för att fråga hur intresset 
blev hos potatisodlare. Men tack vare 
andra kundgrupper kan de fortfarande 
erbjuda markfuktsmätare.

Mäter undertryck
De sensorer Sensefarm använder sig 
av är av märket Watermark och mäter 
undertryck i kPa. Sensorerna sänder 

data och värdena visas i diagramform. 
Inom ett visst intervall klarar växterna 
att ta upp vatten vilket används vid 
tolkning.

– Sensorn speglar växtens förmåga
att ta upp vatten vilket gör att mätvärdet 
blir oberoende av jordart, säger Johnny. 
Men odlaren får ta hänsyn till att vatt-
net tar snabbare slut på en lättare jord. 
Störst betydelse för vattenåtgången är 
hur mycket plantorna tar upp.

Till potatis rekommenderar Sense-
farm två markfuktsensorer på olika 
djup. Dessa kan kompletteras med en 
temperatursensor. Kostnad för två sen-
sorer och sändare är 3 300 kr. All data 
sänds till en Gateway som kostar ca 
5 000 kr. Inom en radie på tio till 15 km 
kan valfritt antal sensorer a nslutas. 
Programmet i dator och mobil kan  
ge larm via telesignal eller pushnotis i 
mobiltelefonen.

Ger ökad kunskap
Hans Svensson, potatisodlare i 
R abbalshede har använt Sensefarm i 
tre säsonger och berättar att mätning-
arna har lärt honom att se skillnad 
mellan jordarterna, när, hur ofta och 
hur mycket han skall vattna.

– På den lätta jorden är det ingen
ide att vattna 20 mm, där måste jag 
komma oftare med mindre mängder, 
säger Hans. På den tyngre jorden går 
det däremot bra att ge 20 mm och 
jag kan ha längre uppehåll mellan 
vattningarna.

Hans tycker markfuktssensorer ger 
ett bra beslutsunderlag för bevattning 
samtidigt som de lär dig hur din jord 
fungerar. En sensor ligger i drillen 
ungefär där dotterknölarna bildas och 
en längre ned.

– För att hålla sandjorden fuktig
har jag sett att jag måste vattna ofta, 
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efter tre dagar är det dags att fylla på. 
Jorden vid den övre sensorn är svår att 
återfukta om den blivit för torr, berättar 
Hans. Under säsongen 2018 blev det 
en del tekniska fel, men jag vill ändå 
fortsätta och har beställt nya sensorer 
och en Gateway.

Mäter växttillgängligt
Holländska Dacom har många 
produkter för precisionsjordbruk. 
Markfuktsensorn Sensetion mäter 
elektroniskt på två djup. Data avläses i 
diagram i mobil och dator. Programmet 
meddelar hur många millimeter växttill-
gängligt vatten det finns och hur mycket 
som kan fyllas på, samt när det är dags 
att vattna. När kurvan sjunker snabbt 
går det åt mycket vatten och bevattning 
skall ske innan kurvan planar ut.

Under rotdjup är linjen relativt 
plan. Kurvan speglar också variationen 
mellan dag och natt. För närvarande 
finns ingen återförsäljare i Sverige. 
Kostnad för en sensor med abonne-
mang är ca 12 000 kr. I programmet 
anger odlaren jordart, därefter går det 
att kalibrera mätområdet till platsen. 
Sensorn består av en enhet utan 
s laddar och är lätt att installera.

Kan kopplas till väder
Flera tjänster kan kopplas ihop med 
sensorn som exempelvis väderprognos, 
väderstation och bevattningsprogram.

Jacob van der Borne, stor entusiast 
för precisionsodling i Belgien, använ-
der Dacom. Han berättade när vi var på 
besök att han hade 18 stycken fukt-
mätare utplacerade. Han tycker fukt-
mätaren skall sitta på den vanligaste 
jordtypen. Sedan han började med 
mätning vattnar han oftare och med 
mindre mängder per gång, 20 mm 
istället för 30 mm, då det visade sig att 
vattnet annars kom under rotdjup.

Möjligt följa rotdjup
Kristian Elkjaer, rådgivare på stärkelse-
fabriken KMC i Danmark, berättade 

i ett föredrag på Kartoffelworkshop 
i december 2018 om test av sensorn 
Sentek EnviroSCAN. Den mäter fukt 
på var tionde centimeter på sex ställen.

KMC:s odlare tyckte att det är en 
robust sensor. För varje mätpunkt visas 
en kurva i datorn eller mobilen. Det 
går även få diagram då kurvorna läggs 
samman vilket underlättar tolkning. 
Kostnaden för själva sensorn är cirka 
10 000 kr per sensor, abonnemang 
tillkommer.

– Det är viktigt att få ut sensorn tidigt
i fältet, menade Kristian. Genom att 
se hur de olika kurvorna svänger över 

Mätresultat från D acom Sensetion v isas i antal mm växttillgängligt v atten. 
 Mörkare grönt med underlag från den nedre mätpunkten och ljusare grönt från 
den övre. Ju högre värden desto fuktigare. S ensefarms sensor anger under-
tryck i kPa. Ju högre undertryck desto torrare och svårare för plantan att 
ta upp vatten. I båda diagrammen går det att se en p eriod i slutet av juli med 
alltför torrt i fälten. Mätdata är från Bodaholm, Dalsland 2017.

Längst fram i bild 
Dacom markfukt
sensor Sensetion. 
I mitten Sensefarm 
fuktmätare och 
längst bak klister
fälla för stritar.

Bild på 
Sensefarms 
övre sensor 
i slutet av 
säsongen.

Sensetion	periodefilter	1	juni	2017
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Vi isolerar med polyuretanmarknadens bästa isolermaterial. Halva tjockleken jämfört med ”vanlig” isolering.

• Villa o vindsisolering 
- mer boyta 
och tunnare väggar

• Golvfyllningar 
- stopp för kalla  
och dragiga golv

• Accumulatortankar

• Försäljning av PIR/
Polyuretan skivor

Vi skarvar inte

VI 
SKARVAR
INTE
• Villa & vindisolering
• Golvfyllningar
• Accumulatortankar 
• Försäljning av PIR/Polyuretan skivor

dagen eller inte kan vi bedöma hur 
långt ner rötterna är.

Sentek kan kopplas ihop i ett nätverk 
med flera andra sensorer.

– Bevattning kan kanske styras med
hjälp av sensorer, men innan dess 
behövs mer konkreta försök. Vi har 
dokumenterat stora skördeskillnader i 
fält där vi studerat bevattningen.  
I ett fält blev det med för lite vatten  
43 ton/ha, normalt vattnad 56 ton/ha 
och i bästa området 62 ton.

Bildanalys
I senaste numret av Potato Review 
skriver tidigare chefredaktören 
David Mossman om bevattning i den 
digitala tidsåldern. Vi är enligt honom 
på väg mot ett system som är helt 
integrerat med kartlagda fält, lokala 

väderstatione r och jordfuktsmätningar. 
Grunderna finns redan.

Men det finns invändningar. I 
artikeln uttalar sig bevattnings expert 
Dr Mark Stalham vid det brittiska 
forskningsinstitutets NIAB:s för-
söksanläggning i Cambridge att det 
kan bli alltför dyrbart med sensorer. 
Han menar att istället kan satellit 
och drönarbilder med multispektrala 
k ameror bli lösningen.

Kristian Elkjaer från KMC visade på 
variationer på evapotranspirationen, det 
vill säga summan av avdunstning från 
mark, ytvatten och växter, i ett fält med 
data från satelliterna Sentinel 2 och 3 
sammanställt av företaget DHI Gras. 
Han menar att det ger nya perspektiv för 
att förstå variation i fält som orsakas av 
bland annat skiftande jordtyper.

Multispektrala bilder
Mätning av biomassa kan också 
a nvändas till utvärdering av bevattning 
på ett fält. Men till prognos behöver 
vattenbehov mätas innan det påverka t 
plantans tillväxt. Igor Tihonov, grun-
dare av företaget Solvi, arbetar med 
att utveckla program som används vid 
hantering och tolkning av bilder. Han 
berättar att det i teorin finns en korrela-
tion mellan värmedata och vattenbrist 
hos plantan.

Drönare med multispektrala 
kamero r kan bli hjälpmedel för att 
bedöma vattenbehov och se variationer 
i ett fält. Men så vitt Igor känner till 
används det ännu inte praktiskt.

”Vandregnskab Online”
Det danska programmet ”V andregnskab 
Online” hämtar automatiskt väder-
data till beräkning av vattenbalansen, 
beräknar växttillgängligt vatten och ger 
råd utifrån grödans behov. Lantbruka-
ren matar in bevattning, jordart och 
data kopplat till plantans utveckling. 
Nederbörd går att korrigera manuellt. VIOLApotatis.qxp_Layout 1  21.05.2019  18.57  Side 1

Genomskärning av Dacom Sensetion.
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Väderdata hämtas från Danska griddata. 
Priset för ett abonnemang i Danmark 
är mellan 1 300 och 2 500 kr per år 
beroende på areal.

Lars Boedker, samordnare av försök 
och rådgivning för potatis på Plante-
Innovation Seges i Danmark, berät-
tar att de önskar fler användare av 
programmet. I det danska odlarbrevet 
Kartoffelnyt skriver rådgivarna att 
beräkning av vattenbalansen startar när 
potatisen är ungefär 12 cm hög och står 
i tydliga rader. De räknar då med att 
matpotatisen har förbrukat 10–15 mm 
av det växttillgängliga vattnet.

Svenskt test
En bevattningsprognos som byggde på 
den danska bevattningsmodellen såldes 
under en tid av SMHI och Lantmännen.

– Systemet är mycket lättskött och
det är en styrka att veta vattenbehov i 
kombination med prognoser framåt, 
berättade Gustav Skyggeson som var en 
av de testande odlarna i ett reportage i 
SMHI:s tidning Medvind från 2006.

I reportaget konstaterades att många 

odlare väntar för länge med att vattna. 
Att bevattna grödor vid exakt rätt tid-
punkt kan enligt författarna ge oanade 
effekter. Tester med en ny bevattnings-
prognos pekar på ökade skördar och 
mindre påverkan på miljön.

– Det är synd att bevattningsprog-
nosen försvann, säger Alf Djurberg på 
Växtskyddscentralen, Jordbruksverket.

Svårbedömt intresse
Men samtidigt belyser det den grund-
läggande svårigheten hur tjänsterna 
ska finansieras. Anledningen till att 
den lades ner var att det var för få 
användare.

Alf menar att SMHI kanske kan vara 
intresserade igen. Men frågan är hur 
många lantbrukare som är intresserade 
och vad de är villiga att betala för ett 
bevattningsprogram. Alternativt skulle 
det kunna finnas annan finansiering.

Søren Kolind Hvid, Seges, menar att 
det inte krävs någon större program-
ändring för att ta in svenska klimatdata 
från annan dataleverantör. Tekniskt 
tror Alf att det inte är några större 

problem att föra över data från LantMet 
till Vandregenskab.

För att ytterligare optimera odling 
och hushålla med vatten är varierade 
givor vid bevattning intressant. Då ökar 
behoven av bättre och mer detaljerade 
beslutsunderlag.  Det behövs försök 
och engagerade odlare. Lär känna 
din odling bättre genom att använda 
sensorer, bilder, datainsamling och 
utvärdering av skörd. Gå ut i fält i 
sommar och gräv i fälten och studera 
hur vattnet fördelar sig efter regn och 
bevattning. Kontrollera också om och 
när det rinner i dräneringen. ■

Bättre styrning av vattentillgången till 
potatis gynnar både lönsamhet och 
miljö, något som blev tydligt under 
2018.	Om	tillräckligt	intresse	finns	för	
en svensk anpassning av det danska 
beslutsstödet Vandregnskab Online 
finns	möjlighet	för	en	nystart.	Hör	av	
dig till Viola Potatis eller Åsa Rölin 
om du är intresserade av det danska 
p rogrammet.

Vandregnskab OnLine
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