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TEMA: POTATIS

VATTNETS INVERKAN 
PÅ POTATISPLANTAN
Det är svårt att säga hur vädret kommer att bli 
i framtiden och hur det kommer att påverka 
vår potatisodling här i norra Europa. Många 
forskare menar att vädret blir allt extremare 
med fler torr- och regnperioder. Detta gör att 
vi behöver lära känna vår potatisplanta och 
odlingsplats bättre för att kunna sätta in rätt 
åtgärd vid rätt tidpunkt för att optimera vårt 
odlingsnetto.

Vattnets huvuduppgifter i potatisplantan:
• Utgör transport- och lösningsmedel     
 för mineralämnen, kolhydrater och andra  
 substanser.
• Används för att upprätthålla trycket i    
 växten så att den inte slokar.
• Deltar i många kemiska processer i     
 växten som exempelvis fotosyntesen.
• Kyler ned växten genom transpiration.

Inverkan på skörd 
En lagom och jämn fuktighet under potatis-
plantans tidiga stadier är mycket viktig för att 
maximera den potentiella skörden. Plantan bil-
dar då många stoloner vilket ger större och mer 
koncentrerad knölsättning. Med tillgång till 
fukt bibehåller plantan fler knölar med jäm-
nare knölstorleksfördelning och högre skörd 
som följd. Med rätt vattenmängd under knöl-
tillväxten kan ännu större merskörd fås. En rätt 
bevattnad potatisgröda kan ge en merskörd på 
40-80 kg per mm och ha. 

Inverkan på kvalitet
Skorvproblematiken i potatisodling är delvis 
korrelerad med markfuktigheten under stolon-
bildningen. Bakterien Streptomyces scabies, som 
orsakar den vanliga skorven, gynnas av varie-
rad fuktighet från det att lenticellerna bildas 
dvs. från knölbildningens början och 4-5 veck-
or framåt. Det viktigaste för att undvika skor-
ven är att hålla en jämn och relativt hög fuktig-
het under denna tid, speciellt i början. Om en 
för hög fuktighet hålls kan istället pulverskor-
ven gynnas. Därför är det viktigt att undvika 
vatten-mättad jord, programera därför bevatt-
ningen att ge mindre givor i svackor och lägg 
hela tiden små givor (15 mm) under denna tids-                  
period. En rätt bevattnad potatisgröda kan öka 
odlingsnettot med mycket stora summor.

Pulverskorv som bilden visar gynnas av för mycket vatten.   
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