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GRÖN INSIKT En serie spaningar med nedslag i rapporter och artiklar
som speglar utmaningar och möjligheter för en levande landsbygd.

Holländsk guru lär ut precisionsodling

Han var en av föregångarna och är nu guru på området precisionsodling.
Potatisodlaren Jacob van den Borne från Nederländerna har utbildningar i
ämnet och är en eftertraktad föreläsare.
Han tror att bra precision i odlingen kan höja skörden med mellan 20 och
50 procent, berättade han när han deltog i förkonferensen vid årets
Borgeby Fältdagar.
För honom råder det ingen tvekan om att precisionsodling lönar sig. Ökar
skörden med en procent är det lönsamt. Han tror att det går att få mycket
bättre resultat än så med mer precis odling och bättre sorter.
Den största utmaningen för den som vill börja med precisionsodling är att
hitta skördepotentialen, menar Jacob van den Borne. Kan man göra
vinster blir man motiverad ‒ annars är det inte värt att investera.
‒ Försök ta reda på om potentialen är stor, om du har något att tjäna. När
du vet det – det är då resan inleds. Mark- och skördekartering är första
steget, säger han till tidningen Gröna Affärer.
Den 37-årige Jacob van den Borne driver tillsamman med sin bror Jan
potatisodling i Reusel nära gränsen till Belgien. De har 600 hektar
matpotatis uppdelad på 160 mindre fält, vilket komplicerar odlingen. I
växtföljden finns också sockerbetor och majs.
Bröderna van den Borne började med precisionsodling 2006. Första steget
var att sektionera sprutan så att de undvek onödiga överlappningar i
växtskyddet. Nästa steg var att använda gps för att slippa
dubbelkörningar.
‒ Vi investerade 500 000 euro. Det betalade sig på tre år, säger Jacob van
den Borne.
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