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Vidare beaktar verktyget vattendragen, men endast
så att ett skifte som baserat på avkastning blir klassat som mellanbra (gul) kan ändra färg till klarrött för
att minska risken för urlakning.
Det tredje graderingsskedet utgår från basskiftets
jordart. Ett rött skifte (extensifiering) med torvjord
styrs istället till beskogning. Till slut bedöms logistiken: om det till exempel bland de gröna skiftena finns
ett rött skifte, flyttas det till hållbar effektivering av
logistiska skäl. Blocket kan dock spela en roll i biologisk mångfald, så det är lämpligt för bonden att överväga att extensifiera den.
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Den andra
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I det andra skedet används satellitbilder för att bedöma varje skiftes produktionskapacitet. Materialet
uppdateras automatiskt varje år. Utgående från satellitbilderna produceras ett vegetationsindex (NDVI)
som beskriver skiftets skördepotential. NDVI-indexet granskas skilt för varje gröda och vid den tidpunkt
som är mest kritisk för grödans skördeutveckling.
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PeltoOptimi-verktyget föreslår olika användningsområden för skiftena utgående från avkastningspotential och övriga egenskaper. Verktyget delar upp
skiftena i hållbar effektivering, extensifiering och beskogning. Det kommer att finnas tillgängligt via Lukes
Ekonomidoktorn-portal. Med ett eget användarnamn
och lösenord kan man granska hur gårdens skiften
graderats. Portalen visar även PeltoOptimi-verktygets resultat som kartor. Den egna gårdens skiften
syns med basskiftets signum och graderingsresultat
i en tabell. Senare blir det möjligt att bevilja åtkomst
till gårdens resultat för andra parter. Det omfattande
bakgrundsmaterialet uppdateras ständigt, så det är
inte en engångstjänst.

Åkerskiftets basegenskaper
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Verktyget delar upp skiftena i tre steg. I
det första steget delas gårdens basskiften upp i följande klasser: hållbar effektivering, extensifiering, mellanbra skiften
eller beskogning utgående från skiftets
basegenskaper. Grundläggande funktioner inkluderar blockstorlek, form, lutning
och avstånd från gårdscentret.
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PeltoOptimi-verktyget hjälper jordbrukaren identifiera de bästa och sämsta skiftena baserat på många egenskaper, och
därigenom styra åkeranvändningen effektivare.
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