SUMMERING AV VATTEN I BALANS- DAGEN 2018-01-18 (Helena Elmquist)
•

Varmare blötare och vildare väder att förvänta. Det behövs rejäla åtgärder för att minska
uppvärmningen, Gunn Persson, SMHI

•

Vi har generellt gott om vatten, men situationer med vattenbrist förutspås bli vanligare, Jag
är inte orolig, men vi måste ta hänsyn till geologin och samarbete och vara förberedda.
Magdalena Thorsbrink, SGU

•

Lär känna din jord, man kan påverka markstrukturen i positiv riktning, Anna Bjureus,
Länsstyrelsen

•

Rotutveckling centralt för näringsupptag, god skörd etc. Metoden borr för markkartering
lovande, man kan skilja även levande och gamla rötter med dna-teknik. Anders Jonsson RISE

•

Bottorp ligger på den torra ostkanten i Sverige. Vi behöver bevattna. Bingo att bygga damm
som kan användas både för bevattning, kväveretention och biologisk mångfald. Helen
Strandroth, Bottorp

•

Vi bevattnar en hel del som en försäkring för god skörd. Bevattningen hjälper till inför
växtskyddsbehandling och man möjliggör en delad kvävegiva, samt kan behövas inför
potatisupptagning. Martin Andersson, Södergård

•

Det blir viktigare att ha uppmärksamhet på dräneringen och ha möjlighet att bevattna,
Torsten Thuresson, Södergård

•

20 % av marken har fortfarande otillräcklig dränering. Eftersatt underhåll av dikessystem.
Endast 6 % av behovsarealen är planerade för dränering. Arrendena har ökat och stora
prisskillnader gör att investeringarna är osäkra. Dränering är en förutsättning för att ha
odlingssäkerhet och säkerställa långsiktig markbördighet. Ingrid Wesström, SLU

•

Det kostar pengar både att dränera och att inte dränera. På längre sikt kan vi behöva aktiva
åtgärder. Andelen obärgad spannmål var hög 2017. Peter Borring (citerad från artikel)

•

Fördelar med band är mindre slirning vid höga dragkraftsuttag, hög framkomlighet på väg,
bandställ väger mer, lägre marktryck i matjord o övre alv, bra bärighet vid våta förhållande,
passar bra till tröskan. Per-Anders Algerbo, RISE

•

Flytgödseln pumpas ut med ramp och gödseln pumpas ut med slangar. Jag kör plöjningsfritt
för att vara rädd om jorden och minska antalet körningar. Håkan Wahlstedt, Hidinge gård

•

På Broby gård sparar man marken genom att köra med band på sin tröska. Ställde om sin
”onland plog” och fick bort slirnings-problem. Peter Malmström, Broby gård

•

Helena Aronsson, SLU, utgår ifrån kontorslandskapet och visar på vad man kan ta reda på via
modelleringar. Avseende kväve; odla fångggrödor, mellangrödor, använd skyddszoner,
gödsla efter grödans behov utnyttja N-sensorn som verktyg. När det gäller fosfor; identifiera
riskområden för ytavrinning, gödsla efter markkartan.

•

SamZoner – multifunktionella skyddszoner, ett nytt OiB projekt med många
samarbetspartner

•

Jordbruksverket har ett nytt uppdrag för vattenhushållning relaterat till livsmedelsstrategin.
Mer samverkan och mer kompetens och rådgivning. Nya verktyg, syskon till Greppa
Näringen, Tomas Johansson, Jordbruksverket

