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Precisionsodlingens möjligheter

KJELL GUSTAVSSON
Agronom
ODAL Växtodling
Lidköping

Idag är begrepp som precisionsodling och
platsanpassad odling på mångas läppar. Fäl-
ten och maskinerna blir bara större och det
blir mer och mer tydligt att vi inte kan kalla
det mark- och skördeanpassad gödsling om vi
doserar efter  medeltal för fält som innehåller
betydande variation i jordart, växtnärings-
innehåll och skördenivå. Ny teknik kan erbju-
da helt nya möjligheter till gagn för såväl od-
larens ekonomi som den omgivande miljön
och hushållningen med ändliga resurser.

Vad är det nya?
Det är flera nya tekniker som nu blivit tillgäng-
liga. En innebär att det nu är enkelt att med
god noggrannhet kunna fastställa sin posi-
tion. Det som kallas GPS (= Globalt Positione-
ringssystem), utvecklades ursprungligen för
olika militära ändamål och även den korrek-
tionssignal som vi är beroende av för att få
tillräckligt god precision är främst utvecklad
för sjöfart eller annan transportverksamhet.

En annan ny teknik som vi nu utnyttjar är
GIS (= Geografiskt Informations-system). En-
kelt uttryckt är det ett databaserat kartrit-

ningsprogram som inte bara kan framställa
kartor utan även interpolera och analysera
data och beräkna vilka samband som finns
mellan insamlade data. Dessutom utvecklas
det kontinuerligt nya mät-, analys- och styr-
tekniker allt från fjärranalys med hjälp av sa-
tellit till sensorer och mätteknik som bärs
omkring eller appliceras på traktor eller red-
skap.

Precisionsodling är ny teknik
kombinerat med försöks-
resultat och erfarenheter
Inom projektet Precisionsodling i Väst har vi
en bred definition på begreppet precisions-
odling. Precisionsodling är för oss att använ-
da alla adekvata försöksresultat och erfaren-
heter platsspecifikt dvs. olika åtgärder på oli-
ka delytor och rätt mängd på rätt plats. Men
det är också att använda produkter med hög
effektivitet och bästa miljöegenskaper använ-
da vid rätt tidpunkt och med anpassning till
aktuell väderlek. Vi menar också att preci-
sionsodling förutsätter hög jämnhet vid app-
licering och spridning av olika insatsmedel.
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Kan vi hantera allt detta nya?
Den nya tekniken ger oss helt nya möjligheter
att mäta, beräkna och presentera viktiga in-
och utdata för planerings- och styrsystem för
en ekonomisk och miljöanpassad växtodling.
Men för att vi skall kunna utnyttja den nya
tekniken fullt ut krävs mycket samverkan.
Lika självklart som att trepunktslyften är stan-
dardiserad måste den nya tekniken vara det
så kontakter och styrsignaler passar. Även
skördekartor och andra karteringar bör så
långt möjligt standardiseras så att man enkelt
kan se vad som är högt eller lågt.

Vad kan vi använda den nya
tekniken till?
Det första steget är att skaffa sig information
om variationen av olika faktorer på sina fält.
Skördekartering och markkartering är de två
vanligaste indata man börjar med. Mark-

karteringen bör utöver standardanalyserna
även omfatta mullhalt som kan användas vid
beräkning av behov av kväve, kalk och vissa
ogräsmedel. Andra intressanta indata är täck-
dikningskartor, topografi, satellit- eller flygbil-
der och vad som kan skapas ute i fält t.ex.
ogräskartering.

Att träda olönsamma delar, täckdika area-
ler med låg skörd eller kalka arealer med lågt
pH är exempel på mer långsiktiga beslut. Att
styra tillförseln av växtnäring är ett exempel
på en mer kontinuerlig användning. Här sker
nu en mycket snabb utveckling av olika sen-
sorer som direkt under gång läser av grödans
behov och i en dator omvandlas detta till en
varierad giva. I nedanstående figur visas ett
antal exempel på vad vi kan använda tekniken
till. Som framgår av denna skall flertalet åtgär-
der grundas på information från flera olika
mätningar. För att kunna göra rätt åtgärder
krävs att modeller utvecklas för beräkning av
optimala insatser på olika delytor.

Steg för steg mot precisionsodling

Verktyg Mätning Analys Åtgärd Uppföljning

Skördemätare Skörd Trädesplanering

Satellitbild Skördepotential

NIR-instrument N-min, proteinhalt  N-gödsling Möjlighet

N-sensor Vegetationsindex  Kompl.gödsling,
 svampbehandling till

Markkartering Växtnäringsstatus  P-,K-,Mg- och
 Cu-gödsling egna

Markkartering Ler, mull, pH  Kalkning, ogräsb.
 med jordherbicid gårds-

Ortofotokarta Markförhållanden

Täckdikningsplan Topografi  Täckdikning försök

Trådtöjningsgivar Dragmotstånd  Mindre packning

Ögat, bildanalys Ogräsförekomst  Örtogräs med bladherbicid
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Modeller för varierad tillförsel
Fortfarande återstår mycket att utveckla vad
gäller modeller för tillförsel av olika insatser.
Men redan idag har vi gödslings- och kalk-
ningsmodeller som bygger på traditionella
analyser men där vi nu kan styra efter förut-
sättningarna på fältets olika delar. Vi kan allt-
så komma en bra bit på väg mot en bättre
behovsanpassning genom att utnyttja befint-
lig kunskap erhållen genom många års fältför-
sök med olika förutsättningar. Ett exempel på
detta är precisionskalkning. Att tillämpa pre-
cisionsodlingstekniken inom kalkningen är en
tillämpning som kan genomföras i stor skala
mycket snart. Dels grundar sig alla kalknings-
rekommendationer på jordanalysdata, dels
utförs i princip all kalkning av entreprenörer
vars ekipage relativt enkelt kan förses med
DGPS-utrustning. Även jordprovtagningen
utförs till stor del av entreprenörer med 4-
hjulsdrivna mc av vilka många redan idag
är utrustade med DGPS-utrustning för koor-
dinatsättning direkt vid provtagningen. Det
innebär att alla lantbrukare kan få del av pre-
cisionsodlingstekniken för kalkning utan någ-
ra egna investeringar i utrustning.

Ekonomiskt är det en stor fördel med styr-
ning av kalktillförseln. Att tillföra samma kalk-
giva till hela fältet ger ej tillräcklig pH-höjning
på vissa delar, medan andra ytor med mindre
behov får för högt pH-värde. Det senare med-
för bl.a. ökad risk för mikronäringsbrist.

Kalkbehovsberäkning
Kalkningsbehovet varierar normalt mellan
och inom fälten. Olika jordarter behöver
dessutom olika mängder kalk för att uppnå
ett uppsatt mål-pH. Som underlag för en be-
räkningsmodell för kalkbehov har resultat
från SLU:s försöksserie R3-1037 använts. I rap-
port 188, 1992 från Inst. för markvetenskap,
SLU, redovisar Enok Haak och Gyula Simán
resultat från 28 kalkningsförsök från hela lan-

det. På basis av denna sammanställning har
sambandet mellan kalkningsbehov och ler-
och mullhalt räknats fram. Det framgår med
stor tydlighet, att såväl tilltagande ler- som
mullhalt ökar behovet av kalk för att höja pH-
värdet ett visst antal pH-enheter. Följande for-
mel gav bäst anpassning till erhållen kalk-
ningseffekt (r2-värde = 0,6):

Kalkbehov (ton kalk med ca 50% CaO)  =
(pHmål-pHaktuell) x (1,9 + (3,5 x mullhalt +
lerhalt)/3,8)

Då lerhalten av kostnadsskäl inte analyse-
ras som standard, är det en fördel om kalk-
ningsbehovet kan grundas på någon stan-
dardanalys. Av dessa ger K-HCl-värdet den
klart bästa skattningen av lerhalten. I jordana-
lyser från de 28 kalkningsförsöken föreligger
ett relativt bra samband mellan lerhalt och K-
HCl-värde, r2 = 0,7. Grundat på mullhalt och
K-KCl-analys erhölls följande formel (r2 = 0,5):

Kalkbehov (ton kalk med ca 50% CaO)  =
(pHmål-pHaktuell) x (2,2 + 0,85 x mullhalt + K-
HCl/28).

Kalkningsbehovsberäkning grundad på ler-
och mullhalt ger som framgått en något bätt-
re skattning än vad K-HCl-värde och mullhalt
ger. Skillnaden i beräknad kalkgiva är dock li-
ten och det är tveksamt om det motiverar den
betydligt högre kostnad som lerhaltsbestäm-
ning medför.

Utförda kalkningsförsök
På ett skifte på Bjertorps Egendom i Väster-
götland förelåg stora skillnader i kalkningsbe-
hov inom fältet. I fältets norra del var kalkbe-
hovet stort och i södra delen var behovet li-
tet enligt ovanstående kalkbehovsberäkning
grundad på pH-, mull- och K-HCl-bestämning.
I nedanstående figur visas det beräknade
kalkbehovet för fältets olika delar. I början av
oktober 1997 genomfördes kalkning av detta
skifte med Nordkalk som finansiär och med-
hjälpare i planläggning och genomförande.
Kalkningen utfördes med kalkstensmjöl från

Precisionsodlingens möjligheter
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Uddagården, bulktransport och rörspridning
med Olbyspridare. Då tillgänglig utrustning
inte var försedd med utrustning för automa-
tisk variation i tillförseln hade vi gjort en karta
där ekipagets rätta hastighet kontinuerligt
visades på en display i traktorn och föraren
anpassade hastigheten efter detta. Försöket
utvärderades första gången i november 1998
varvid pH-värdena var mycket jämnare och
medel-pH var 6,5 vilket också var mål-pH.

Även om det finns ytterligare möjligheter
att förfina kalkbehovsmodellerna så är det nu
kalkspridare med automatisk styrutrustning
som är den felande länken i kedjan för preci-
sionskalkning. Den ledande leverantören av
kalkspridare, Bredal, har under hösten 1998
till våra kalkspridarentreprenörer levererat
några nya spridare med 12-ramp och i sam-
arbete med ODAL och Nordkalk tas nu ett
system fram till dessa för automatisk styrning
av varierad kalkgiva.

Modeller för fosfor- och
kaliumgödsling
För varierad tillförsel av P- och K-gödsling så
arbetar vi med att med AL-metoderna som
bas försöka att förfina utvärderingen av
dessa. Genom att kombinera P-AL-värdet med
jordart, mullhalt, pH-värde och skördenivå
bör det vara möjligt att öka förklaringsgraden
betydligt. Tillsammans med Lennart Mattson,
Inst. för markvetenskap, har vi ansökt om
medel från SLF för att undersöka detta från
befintligt försöksmaterial. För kaliumgöds-
lingens del måste hänsyn tas till grödtyp,
skördenivå, K-HCl-värde och K/Mg-kvot. På
några fält på Bjertorp studerar vi möjligheten
att genom varierad P- och K-gödsling jämna
ut P-AL- och K-AL-halterna mellan olika skif-
tesdelar. I och med att växtnäringen tidigare
fördelats jämnt över fältet medan skördenivå-
erna varierat är det ofta låga värden på delar

Figur 1.  Beräknat kalkbehov för ett fält på Bjertorps Egendom

K. Gustavsson
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med hög skördenivå och tvärtom. Därför
finns ett stort behov att anpassa tillförseln
efter markkarteringresultatet. Generellt kan
sägas att platsspecifik tillförsel av fosfor och
kalium kräver en mer strikt tillförsel efter ana-
lysresultatet än dagens gödslingsrekommen-
dationer, dvs. något lägre tillförsel vid höga
halter och något högre tillförsel vid låga mark-
värden. För anpassning av tillförseln där P-
och K-behov ej varierar samstämmigt inom
fältet finns flera olika lösningar. T.ex. dubbel
körning med olika medel varje år, olika P-, PK-
eller K-medel olika år och växelvis styrning
efter P eller K, både bak- och frontmonterad
gödselspridare eller gödselspridare med flera
fack.

Hur är det med precisions-
odlingens lönsamhet?
Vi kan inte ge de exakta svaren ännu. Inom
några år hoppas jag att det finns så mycket
data samlat att det går att göra en samlad eko-
nomisk bedömning av möjliga besparingar
och vinster. Men att mer behovsanpassade
insatser kan ge betydande besparingar och
samtidigt en högre skörd med jämnare kvali-
tet anser jag vara helt klart.

Precisionsodlingens möjligheter
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Tekniksystem för växtplatsanpassad
odling

LARS THYLÉN
Agronom
Jordbrukstekniska institutet
Uppsala

Växtplatsanpassad odling, eller precisions-
jordbruk som det också kallas, innebär att
lantbrukaren optimerar tillförseln av insats-
medel efter platsens behov, men även att
odlingsstrategier differentieras inom fält. Må-
len med, liksom behovet av kunskap för,
växtplatsanpassad odling styrs av lokala för-
hållanden. Därför kommer metoderna för att
nå målen att vara olika. Att anpassa odlingen
till växtplatsen är intressant inte bara för
spannmål, utan även för betor, potatis, grön-
saker, frukt, blommor osv.

Med en växtplatsanpassad inriktning av
produktionen kan både avkastning och pro-
duktkvalitet optimeras. Därmed kan nyttjan-
det av de använda resurserna förbättras,
varigenom risken för förluster av växtnäring
och pesticider reduceras. Även odlingsstra-
tegierna kan förändras, exempelvis beträffan-
de användningen av odlingsmark, vilket på-
verkar odlingslandskapet. Den växtplatsan-
passade odlingen kan också bli ett viktigt red-
skap vid en certifiering, exempelvis med ISO
9000 eller 14000, av livsmedelsproduktionen
med avseende på produktion, kvalitet och
miljö.

Växtplatsanpassad odling brukar delas upp i
fyra delmoment:

*  datainsamling
*  bearbetning av data
*  analys och beslut
*  utförande av åtgärd.

I forskningssammanhang tillkommer en
utvärdering av effekterna av den utförda in-
satsen.

Datainsamling
Vid datainsamlingen kopplas ett mätvärde
t.ex. ett jordprov till en position. Idag används
nästan uteslutande GPS (Global Positioning
System) för bestämning av position, medan
bestämning av mätvärde på platsen görs med
olika tekniker beroende på efterfrågad para-
meter.

Vid insamling av platsbunden data, t.ex.
markdata, som lagras i en databas ges stora
möjligheter att använda informationen. Det
har förekommit diskussioner om hur företa-
gen som äger databaserna får använda infor-
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Figur 1. Växtplatsanpassad odling delas ofta in i momenten; datainsamling, bearbetning av data, analys och
beslut samt åtgärd.

mationen. För att undvika framtida problem
bör man skriva ett kontrakt som reglerar vil-
ka rättigheter och skyldigheter ägaren av da-
tabasen och lantbrukaren har.

GPS
GPS är satellitbaserade system för positions-
bestämning. Det finns två större system; ame-
rikanska NAVSTAR samt ryska GLONASS. Un-
der senare år har GLONASS-systemet haft
stora funktionsproblem. I praktiken används
därför nästan uteslutande NAVSTAR som be-
står av tre segment:

* Rymdsegmentet består av 24 satelliter, i
sex banplan, på höjden 20180 km. Satellit-
erna sänder radiosignaler som bland annat
innehåller tids- och positionsdata. Idag är
systemet försett med en störsignal (SA)
som reducerar noggrannheten avseende

positionsbestämningen för civila använda-
re.

* Kontroll- och styrsegmentet består av ett
antal stationer runt ekvatorn som kontrol-
lerar satelliternas funktion.

* Användarsegmentet består av alla GPS-
mottagare. Dessa kan delas upp i olika klas-
ser beroende på funktion. Positionsnog-
grannheten för en ensam GPS-mottagare är
idag ±100 meter. Kopplas SA ifrån förbätt-
ras noggrannheten till ± 30 meter. För att
erhålla en bättre noggrannhet behövs en
korrektionssignal som skickas från en sta-
tionär GPS-mottagare. System med korrek-
tionssignal kallas differentiell GPS (DGPS).
Noggrannheten med en DGPS-mottagare är
ofta kring ±2 meter. Korrektionssignalen
kan fås från olika källor, där en egen refe-

L. Thylén
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rensstation är ett dyrt alternativ. I det
svenska jordbruket används i huvudsak
EPOS, en signal som sänds på RDS-bandet,
samt sjöfartens korrektionssignal som är
gratis för användarna. Ett annat alternativ
är att använda korrektionsdata från satelli-
ter, vilket dock är relativt dyrbart.

Natten mellan den 21 och 22 augusti 1999
slår GPS veckoräkning om från 1023 till 0 vil-
ket kallas GPS week rollover. Detta inträffar
för första gången i år och sker framöver med
knappt 20 års intervall. Vissa äldre GPS-mot-
tagare kommer att helt eller delvis sluta att
fungera. Avseende GPS-mottagare som an-
vänds i skördetröskor har vi inte hittat någon
som kommer att sluta visa position. Det finns
dock mottagare som kommer att ange fel da-
tum.

Skördekartering av spannmål
Skördekartering innebär att man under skör-

Figur 2. För att uppnå en tillräcklig noggrannhet vid positionsbestämningen behövs en korrektionssignal.

dens gång kontinuerligt registrerar avkast-
ning och skördetröskans position. Avkast-
ningen mäts i eller direkt efter spannmålsele-
vatorn. Avkastning och position lagras på en
diskett eller ett datakort, varmed registrerade
värden kan föras över till gårdsdatorn. Med
hjälp av gårdsdatorn kan kartor som redovi-
sar variationer i avkastning skapas.

System för skördemätning delas upp i vikt-
och volymmätande. Med de volymmätande
systemen måste spannmålens rymdvikt be-
stämmas för att man skall kunna beräkna av-
kastningen. Skördemätningen är aldrig abso-
lut korrekt. På konventionella skördetröskor
tar det ca 15 sekunder för kärnan att nå top-
pen av elevatorn från kniven på skärbordet.
Fördröjningen är inte exakt, vissa kärnor har
en transporttid på fem sekunder från kniv till
spannmålstank, medan andra kärnor når tan-
ken först efter 40 sekunder. Dessa variationer
beror på tröskans konstruktion. Tidsfördröj-
ningen varierar beroende på urtrösknings-

Tekniksystem för växtplatsanpassad odling
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grad i cylinder, inställning av såll, grödans
vattenhalt etc. Andra felkällor kan bland an-
nat vara:

* att tröskans effektiva skärvidd varierar

* att kvaliteten på grödan varierar, exempel-
vis vad gäller vattenhalt och rymdvikt, vil-
ket medför förändrad genomgångstid i
tröskverket

* att hastigheten plötsligt förändras.

Fold-meter
Fold-meter-systemet, som är viktmätande,
finns på större Massey-Ferguson-tröskor. Sy-
stemet kallas även flow-meter eller flow-con-
trol. Mätutrustningen består av två delar; en
strålningskälla och en strålningsmätare. Mäng-
den spannmål som passerar mätutrustningen
bestäms genom att man fastställer strålnings-
reduktionen. Ju större skörd, desto mindre
strålning kan passera genom spannmålsflö-
det. Mätmetoden är enkel och funktionell. Vid
skördekartering lagras registrerad data från
systemet på ett LSI- eller ett PCMCIA kort.

Figur 3. Flödet av kärnor till spannmålstanken på en skördetröska stabiliseras efter 40 sekunder.

Yield logger
Yield logger-systemet är amerikanskt och
säljs av LH-Agro i Europa. Systemet, som är
viktmätande, är världsledande. Längst upp i
elevatorn, i den riktning spannmålen kastas,
registreras kraften som verkar på en lastcell.
Kraften korrigeras efter elevatorns hastighet.
Systemet har inga rörliga delar och kan mon-
teras på i stort sett alla skördetröskor, bero-
ende på elevatorhuvudets konstruktion. Ut-
rustningen för skördemätning kan utgöra en
del i ett större system där även vattenhalt och
position registreras. Vid skördekartering kan
föraren välja hur ofta informationen skall lag-
ras i intervallet mellan en och tre sekunder.
Skördedata lagras på ett PCMCIA-kort.

Ceres/Quantimeter II
Ceres-systemet är volymmätande och kan
monteras på alla tröskfabrikat med kedjeele-
vator. Patentet ägs av Claas och monteras på
deras tröskor under namnet Quantimeter II.
Systemet består av en ljuskälla (infrarött ljus)
och en ljusmätare. Delarna monteras på var
sin sida i elevatorn som transporterar spann-
målen till tanken. Systemet måste kalibreras

L. Thylén
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efter montering för att mätningen skall bli
korrekt. Olika spannmålsslag kräver olika ka-
librering. Denna finns dock förprogrammerad
i utrustningen. Vidare måste spannmålens
rymdvikt vid skörd bestämmas.

För skördekartering av potatis finns ett
kommersiellt system tillgängligt (Harvest-
master), medan olika tekniker har provats/
utvecklats på forskningsinstitut. Harvestmas-
ter, som är ett viktmätande system, monteras
i tankelevatorn (fungerar ungefär som en
bandvåg). Cranfield University har i samarbe-
te med Massey-Ferguson utvecklat en vagn
med lastceller som mäter den momentana
vikten (Wheeler m.fl., 1997). Med vagnen kan
naturligtvis även grödor som exempelvis vall
och betor skördekarteras. Vid ATB utanför
Berlin har man gjort studier över möjligheter-
na att mäta rotfruktsskörd med en lastsensor
monterad efter ett transportband (Ehlert,
1996). Detta system har dock inte provats i
praktisk drift. Vid JTI har vi, i samarbete med
AGEC, arbetat med en optisk sensor som re-
gistrerar potatisens skärningsyta. Ytan som
mäts i antal pixlar korreleras därefter till po-
tatisens vikt. Denna sensor ger möjlighet att
registrera både avkastning och storleksför-
delning.

Figur 4. Sambandet mellan potatisens skärnings-
yta och vikt används för beräkning av skör-
dens storlek.

Skördekartering av vall
I litteraturen finns ett antal system för skörde-
kartering av vall beskrivna. De flesta syste-
men har byggts på någon typ av exakthack
(Missotten m.fl., 1997; Auernhammer & Dem-
mel, 1996), men försök har även gjorts med
att mäta avkastningen från rundbalspressar.
Tekniskt sett har skördemätningssystemen
fungerat. För att mäta mängden torrsubstans
behövs dock en fungerande vattenhaltsmäta-
re.

Reflektansmätning
Under senare år har ett stort antal forsknings-
projekt arbetat med reflektansmätning för att
detektera inomfältsvariationer. Vid de flesta
reflektansmätningar mäts reflekterat ljus i in-
tervallet mellan 400–1 200 nm. Moderna sen-
sorer mäter i 256 band. Ofta används dock
bara två registreringar, röd och infraröd re-
flektans, för beräkning av ett vegetationsin-
dex.

Sensorer som används är dels handhållna
sensorer, exempelvis Hydro Agris Kalksalpe-
termätare, dels traktormonterade, exempel-
vis Hydro Agris N-sensor, samt flyg- och satel-
litmonterade sensorer. I samarbete med Cen-
trum för Bildanalys studerades samvariation-
en i satellitbilder och skördekartor. I projektet
visades att möjligheten att detektera skörde-
variationer inom fält är större då avkastnings-
variationerna är mycket stora, vid små av-
kastningsvariationer var sambandet oftast
dåligt (Rydberg m.fl., 1999).

Markkartering
Att koppla markprover till en position med
hjälp av en GPS-mottagare är ganska vanligt
idag. Problemet med all kartering är dock att
det krävs en intensiv provtagning för att kor-
rekt kunna kartera variationer inom fält.

Kartering av topografisk variation
Den topografiska variationen antas vara kopp-
lad till ett antal parametrar av intresse, t.ex.
variationer i jordart, vattenhållande förmåga,

Tekniksystem för växtplatsanpassad odling
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mikroklimat osv. Höjdskillnader kan mätas
med olika tekniker, t.ex. totalstation eller RTK
GPS-mottagare (Real Time Kinematic). Bero-
ende på de krav som kommer att ställas på
mätningarnas noggrannhet kan man eventu-
ellt använda radar för mätning av höjdskillna-
der, vilket avsevärt skulle reducera kostna-
den för mätningarna.

Bearbetning av data
Insamlad data bearbetas på gårdsdatorn. För-
utom att göra en karta som visar variationen
över ytan kan man även beräkna den interpo-
lerade ytans varians (Webster & Oliver, 1990).
Exemplet i figur 5 visar proteinvariationer
inom ett fält. Kartan till höger visar standard-
avvikelsen för den beräknade ytan där det

Figur 5. Kartan till vänster visar variationer i proteininnehåll på ett fält med maltkorn. Kartan till höger visar
standardavvikelsen för den interpolerade ytan. Punkterna med låg standardavvikelse sammanfaller
med provtagningspunkterna.

syns att en låg standardavvikelse enbart er-
hålls vid provtagningspunkten (Thylén m.fl.,
1999). För att erhålla en god noggrannhet i
karteringen krävs väldigt ofta en mycket in-
tensiv provtagning. Den provtagningsintensi-
tet som krävs varierar med både plats och
undersökt parameter. Med en gles provtag-
ning kan en karta skapas som är sämre än att
anta att fältet som helhet tilldelas samma vär-
de.

Provtagning och analys med en hög prov-
tagningsintensitet är kostsamt. Därför  disku-
teras andra möjligheter att erhålla önskvärd
information t.ex. att använda sensorer för
detektering av markvariationer. Exempel på
forskningsprojekt är utvecklingen av on-line
ISFET sensorer för mätning av pH-värde, de-
tektering av mullhaltsvariationer med reflek-
tansmätning och detektering av ogräs med

L. Thylén
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reflektansmätning vid totalbekämpning. Vida-
re pågår en mer tillämpad utveckling på prov-
tagningsmetodiken där man föreslår att del-
ytor inom fält skall behandlas som homogena
ytor (management zones). Även där behövs
någon sorts information för att beskriva hur
ytorna skall definieras.

Analys och beslut
Bondens kännedom om lokala förhållanden
bör alltid inkluderas i analysarbetet även om
en rådgivare gör analysen. Beslut som fattas
brukar delas upp i strategiska och taktiska
beslut.

Exempel på taktiska beslut är differentie-
ring av gödsel- och kalkgivor samt differentie-
rade insatser av bekämpningsmedel. Exem-
pel på strategiska beslut är trädesplanering
och förändring av fältgränser men även att
vidta åtgärder mot lokala ”fel och brister”.

Utförande av åtgärd
Styrning av insatser delas upp i två huvud-
grupper: kartstyrning och on-line styrning.

Vid styrning av insatser efter kartdata, be-
stäms givorna av insatsmedel på gårdsdatorn
utifrån historiska data. Informationen lagras
i ett raster där varje yta är kopplad till en
giva/dos. Givans/dosens storlek är inte konti-
nuerlig utan lagras ofta i 5-10 nivåer. Informa-
tionen förs över till spridaren med ett data-
kort.

Vid on-line styrning är tidsintervallet mel-
lan datainsamling och åtgärd försumbart. I
dessa fall måste lantbrukaren låta systemet
styra dosen/givan efter en förutbestämd mo-
dell. Man kan dock tänka sig att lantbrukaren
får sätta vissa gränsvärden i modellen. Exem-
pel på system för on-line styrning är Hydro
Agris N-sensor som optimerar kvävetillför-
seln utifrån reflektansmätning av grödan och
CTI:s Soil Doctor som optimerar kvävetillför-

seln utifrån variationer i markkväve. En nack-
del med on-line styrning är att åtgången av
insatsmedel inte kan beräknas.

Aktuella forskningsområden
Då ämnesområdet spänner över ett stort an-
tal discipliner finns naturligtvis olika infalls-
vinklar på intressanta forskningsområden.
Här följer några som ofta nämns internatio-
nellt:

* Utveckling och anpassning av billiga senso-
rer för mätning av markparametrar, exem-
pelvis växttillgängligt vatten, växtnärings-
ämnen på olika djup, rotutveckling osv. Vis-
sa av dessa faktorer måste mätas både i tid
och rum.

* Utveckling av metoder och sensorer för
mätning av produktkvalitet.

* Utveckling av expert- och beslutssystem
av insamlad data. Då datamängden är
mycket stor bör lagringsformatet standar-
diseras för att möjliggöra både samkörning
och utbyte av data.

* Utveckling av sensorer för detektion av för-
ändringar i grödans utveckling både av-
seende behov av växtnäringsämnen och
svamp-/insektsangrepp. Även dessa senso-
rer måste kunna mäta i tid och rum.

* Avseende rester av bekämpningsmedel
måste billiga detektionsmetoder utvecklas
för att detektera restmängder i produkter
och dräneringsvatten.

* Utvärdering av miljömässiga och ekono-
miska effekter av växtplatsanpassad odling
jämfört med konventionell odling.

* Anläggning av demonstrationsodlingar och
utbildning av lantbrukare.

Tekniksystem för växtplatsanpassad odling
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Sensorstyrd kvävegödsling
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Bakgrund
Det har länge varit känt att jordarter och skör-
dar inte är homogena inom ett enskilt fält.
Tack vare skördekartering och positionsbe-
stämningsteknologi har det blivit möjligt att i
detalj undersöka hur olika faktorer påverkar
skörden.

Med variabel spridnings-teknik (VRT) är
det nu också möjligt att sprida olika mängder
gödsel ner på ytor motsvarande 100 m2 . Den-
na teknologi har utvecklats tillsammans med
globala positionssystem (GPS) och speciellt
differentierad GPS (DGPS), samt i kombina-
tion med geografiska informationssystem
(GIS). Innan den nya automatiserade tekniken
blev kommersiell använde en del lantbrukare
VRT för att variera kvävegivan med hjälp av
erfarenhet och visuell bedömning.

De stora skördevariationer som förekom-
mer indikerar att det finns utrymme att varie-
ra givorna av flertalet insatser. I flera arbeten
har man påvisat behovet av en tätare jord-
provtagning än vad som tillämpas idag (Oli-
ver och Frogbrook, 1998; Ferguson et al, 1996)
för att säkrare kunna dra några slutsatser
kring variationen av växtnäring i marken. Med
hjälp av olika typer av sensorer skulle man

kunna få växten att själv indikera behovet av
växtnäring. Denna uppsats tar upp de försök
som Hydro Agri har genomfört i Tyskland
med hjälp av sensorer och variabel spridning
av kväve.

Försök med Kalksalpeter-
mätaren 1995-1997

En ny, icke destruktiv metod att mäta kväve-
behovet i växten introducerades 1989 (Take-
be och Yoneyama, 1989). Kalksalpetermäta-
ren är ett enkelt handinstrument som mäter
klorofyllkoncentrationen (Inada, 1963) med
hjälp av optisk transmittans. Klorofyllinnehål-
let i bladet är direkt relaterat till kvävekoncen-
trationen (Wollring et al, 1998). Dessa sam-
band (Fig. 1) utnyttjades för att tillsammans
med olika officiella forskningsinstitutioner i
Europa kalibrera Kalksalpetermätarens värde
i stadie 31 och 37, för att erhålla en ekono-
miskt optimal kvävegiva (Fig. 2).

Med hjälp av Kalksalpetermätaren gjordes
de första försöken med variabel spridning på
en gård i östra Tyskland. Fältet som är på 48 ha
delades in i band där vartannat gödslades uni-



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 138:9, 1999

22

C. Karlsson

Figur 1.  Korrelationen mellan N-Testervärdet och klorofyllkoncentrationen i bladet (mg kl./m2).

Figur 2. Resultat från officiella testjämförelser mellan Kalksalpetermätaren och standardmetoden i Tysk-
land och Frankrike.

mg kl./m2 (lab)

r2

r2

Tyskland: 27 försök, höstvete, 1993-94
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formt och vartannat variabelt. För att bestäm-
ma kvävebehovet för den första gödselgivan
analyserades Nmin ner till 90 cm (betydligt
tätare än gängse praxis). Den uniforma gödsel-
givan bestämdes sedan med hjälp av en offi-
ciell gödselmodell. För den variabla givan an-
vändes Kalksalpetermätaren på olika stora

ytor som identifierats med hjälp av tidigare
skördekartor. Mineralgödsel gavs vid tre tillfäl-
len (den första inkluderade även svavel för att
undvika felaktig diagnos) och de resterande
givorna gavs vid stadie 31 och stadie 37. Resul-
taten finns delgivna i figur 3 och variationen i
kvävebehov finns beskriven i figur 4.

Figur 3.  Resultat från försök med variabel spridning av kväve, Golzow 1995-1997

Figur 4.  Histogram över distributionen av kväve i de variabla leden (Golsow, höstvete 1995).



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 138:9, 1999

24

C. Karlsson

Resultaten i höstvete gav att en mindre
mängd kväve (– 18 kg/ha) gödslad där den
gjorde bäst nytta gav en merskörd på i me-
deltal 3%.

Försöket visar att det finns utrymme att
förbättra ekonomin, samtidigt som man miljö-
anpassat gödslingen. Den mängd jordprover
som tagits är dock ekonomiskt inte försvar-
bart, inte heller är det praktiskt att manuellt
mäta kvävebehovet med hjälp av Kalksalpe-
termätaren på större gårdar. Skall det bli lön-
samt att variera kvävegivan måste behovet
kunna analyseras kostnadseffektivt med en
hög provtagningstäthet.

Kvävesensorn
Med hjälp av fjärranalys kan man mäta kväve-
behovet med en hög provtagningstäthet. Vi-
dare kommer på sikt även kostnaderna för
teknologin att sänkas, vilket gör metoden kost-
nadseffektiv. Sensorerna för fjärranalys kan
monteras i satelliter, i flygplan eller direkt på
traktorn. Fördelarna och nackdelarna med de
olika lösningarna varierar, men generellt så
täcker de första två metoderna större ytor,

samtidigt som moln kan orsaka problem vid
insamlingen av data. Det traktorburna kon-
ceptet kan hantera moln, vilket ger ökad flexi-
bilitet, men å andra sidan är antalet hektar
som en sensor kan användas till begränsat.

Till skillnad från Kalksalpetermätaren, så
mäter sensorerna reflektansen (Reusch, 1997)
från grödan. Detta orsakar ytterligare pro-
blem i form av andra stressorsaker än kväve
(växtnäring, vattenbrist, sjukdomar), solens
läge över horisonten, bakgrundsfärgen på jor-
den, samt dagslängden, som måste bemäst-
ras.

Sedan 1997 (Wollring, Reusch, Karlsson,
1998) har Hydro Agri genomfört försök med
en traktorbaserad sensor (Fig. 5). Sensorn
mäter reflektansen och anger ett värde i form
av ett index.

Kalibreringen har gjorts i parcellförsök och
vid fullskaleförsöken har Kalksalpetermäta-
ren funnits med som referens. Processoren-
heten kontrolleras med hjälp av en terminal i
traktorhytten (Fig. 6). Sensorn är seriekopp-
lad med arbetsdatorn och gödselgivan juste-
ras kontinuerligt, samtidigt som DGPS data,
traktorns hastighet och spridd gödselmängd
lagras.

Figur 5.  Principskiss över det sensorstyrda kvävegödslingskonceptet.
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Figur 6.  Principskiss över sensorsystemets olika delar.

Försöksdesign
I försöken med sensorn har fält av storleks-
ordningen 10-30 ha använts. Under 1997 ge-
nom-fördes 30 försök och under 1998, 17
stycken. Försöken har skett i samarbete med
AGCO (MF-traktor och Fieldstar-terminal)
och Amazone (specialkalibrerad spridare för
att erhålla minimalt överlapp).

I försöken har variabel spridning jämförts
med uniform spridning av medelgiven från
det variabla ledet (Fig. 7). Syftet har varit att
se om vi kan erhålla positiva effekter av att
sprida samma mängd gödsel variabelt jäm-
fört med uniformt. En grundgiva innehållande
svavel har spridits uniformt över hela fältet.
Kompletteringsgivor har givits vid stadie 31
och 37. Eventuella växtskyddsinsatser har
skett på samma sätt över hela fältet. Tvärs
över försöket har minst en extra gödselgiva
applicerats av pedagogiska skäl.

De båda leden har replikerats minst 4 gång-
er och varje led har varit minst 200 meter

långt. Vändtegen har undvikits vid skörd.
Tröskan har extra utrustning för avstånds-
bedömning på bakhjulen. Syftet har varit att
minimera felet i skördad yta. Skörden har ta-
gits med fulla skärbord på utsidan av körspå-
ren. Varje upprepning har sedan vägts sepa-
rat.

Resultat
Två veckor efter respektive giva har reflek-
tans mätts. I stort sätt samtliga fall visar att
sensorn reducerar variationen i färg. Detta
har visat sig vara av mindre betydelse vid
jämförelse med skördeutfallet. Under 1998
gav försöken i medeltal 1,8 % högre skörd i
ledet med variabelt spriden gödsel.

Vidare är proteinhalten något högre, men
framför allt så har variationen i kvalitet sjun-
kit där vi spridit gödseln variabelt. I det enda
kvalitetsveteförsöket som gjordes under 1998
sjönk variationen med 33 %. Vid en beräkning
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Figur 7.  Schematisk bild av försöksdesignen.

Figur 8. Resultat från 1998 års sensorförsök i Tyskland. Sensorstyrd spridning är jämförd med uniform
spridning av samma kvantitet gödsel. Det fusariumsmittade fältet är exkluderat i sammanställning-
en av medelvärde.

C. Karlsson
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av kväveeffektiviteten i fält (skörd + protein-
halt – gödslad mängd) ser vi att denna för-
bättras i samtliga fält i det variabla ledet. Vi
ser också en tendens till minskad liggsäd och
jämnare mognad.

Visioner
Det är fortfarande en bit kvar innan vi nått
delmålet med 3 % skördeökning, men vi tror
att den nya kalibreringen under 1999 kommer
att lösa en del av problemen. Vi har framför
allt haft problem med högavkastande delar av
fälten (biomassa orsakar ett för högt index),
samt med den påverkan som solvinkeln har.
Kalibreringen för dessa är löst.

Vidare ser vi möjligheter att utveckla sen-
sorn för applicering av fungicider, kvalitets-
styrning vid tröskning, samt för korrektion av
stallgödselgivor med hjälp av sen tilläggsgiva.

Vi kommer också att göra storskaliga för-
sök i potatis och sockerbetor där vi nu tror
att vi vet vid vilken tidpunkt som sensorn kan
användas.
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Inledning
Under de senaste åren har det skett en snabb
utveckling av teknik för att styra och mäta in-
satsfaktorer i växtproduktionen genom posi-
tionsbestämning på en given areal. Det vanli-
gast omtalade satellitstyrda systemet GPS,
Global Positioning System, har fått allt fler an-
vändningsområden, ännu så länge mest som
hjälpmedel vid arealmätning vid ansökan om
arealstöd, men även för att effektivt styra in-
satsen av produktionsmedel.

Grunden för en styrning av produktions-
medlen ligger i att kunna beräkna skördens
storlek i en viss position på fältet. Den infor-
mation som erhålls vid tröskningen lagras via
en datorenhet på ett s.k. smartcard som vid
tröskdagens slut överförs till gårdens dator. I
datorn kan skördevärdena presenteras i form
av ett koordinatsystem och en kartbild.

Styrning av insatsmedel
Fjärranalys av ogräsförekomsten har provats
men kan ännu inte rekommenderas p.g.a.
svårigheten att särskilja ogräs från gröda

(Thompson et al., 1990). Systemet kräver, för
att fungera, en enormt hög upplösning vilket
medför mycket höga kostnader. Thompson et
al. föreslog därför att någon typ av färdiggjord
karta över ogräsförekomsten förefaller vara
det bästa alternativet. Denna kan byggas upp
på olika sätt, t.ex. vid lantbrukarens vanliga
kontroll av fältets-/grödans kondition, video-
inspelning från kamera monterad på någon av
gårdens maskiner, flygburen övervakning etc.
(Miller och Stafford, 1991). Christensen och
Walter (1995) fann att man i ett försök i vår-
korn kunde reducera herbicidkostnaderna i
fältet med 75% genom att variera dosen efter
behovet i de delar av fältet där plister (Lami-
um spp) och svinmålla (Chenopodium album)
var de dominerande arterna.

Olika modeller har föreslagits för fältets
fördelning av såväl ogräs (bl.a. Dessaint och
Caussanel, 1994 samt Nordbo et al., 1995) som
kväve (Cahn et al., 1994). Gemensamt för alla
är att man undersöker hur provplatserna be-
ror av varandra och om man kan utläsa tren-
der mellan provplatserna.

Styrningen av insatsen av fungicider och/
eller insekticider är inte lika långt framskriden
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trots att vissa modeller utarbetats, t.ex. Weisz
et al. (1995) för fördelningen av coloradoskal-
baggen i ett fält. Vissa inledande försök har
gjorts i Danmark (Secher et al., 1996) där man
speciellt pekat på angreppsgradens beroende
av mer eller mindre konstanta faktorer såsom
topografi, vindförhållanden, humusinnehåll
etc. Genom att använda ett dataprogram (PC-
Plantevaern) specifikt i varje område av för-
söksfältet kunde de delar som hade störst
angrepp effektivt bekämpas med en något
högre dos än vad som anbefallts vid en gene-
rell sprutning av fältet (0,44 resp 0,30 l/ha)
medan delar med mindre angrepp erhöll en
betydligt lägre dos (0,18 l/ha) (Secher et al.,
1996). På detta sätt kunde den genomsnittliga
användningen av bekämpningsmedlet mins-
kas samtidigt som behandlingen blev mer ef-
fektiv där den verkligen behövdes.

Fjärranalys
Det är dock långt ifrån alltid som man med
enbart vind- och topografiska förhållanden
kan bestämma bekämpningsbehovet. Det bäs-
ta sättet vore naturligtvis att för hand grade-
ra angreppsgraden i ett stort antal punkter i
fältet men nackdelen med denna metod är att
den är mycket arbetskrävande och tidsödan-
de. Ett tänkbart alternativ för att bestämma
angreppets storlek är att utnyttja fjärranalys.
Genom att mäta hur mycket ljus som reflekte-
ras undersöks grödan här på ett snabbt och
effektivt sätt utan att växtens blad behöver
bortföras. I jordbruksgrödor mäts oftast det
för människan synliga området (400-700 nm)
och det nära infraröda området, NIR (700-
1100 nm). I fält mäter crop-scannern i flera
våglängder samtidigt, oftast tre till fem våg-
längder i vardera synligt resp NIR ljus. Samti-
digt med den reflekterade strålningen mäts
också den infallande strålningen. På detta sätt
erhålls den procentuella reflektionen direkt,
varför ingen kalibrering för instrålning be-
hövs.

I friska täta grödor sker en stark upptag-
ning och svag återkastning (<15%) av rött ljus
samt svag upptagning och stark reflektion
(50-90%) av infrarött ljus medan det omvända
gäller för stressade grödor. Det är en fördel att
kombinera dessa mätningar till ett index som
förstärker variationen i grödan. Som exempel
kan nämnas Vegetationsindexet (kvoten NIR/
R) och Normalised Difference Vegetation In-
dex (NDVI=(NIR-R)/(NIR+R)). Hög fotosynte-
tisk aktivitet resulterar således i höga index-
värden (Figur 1).

System och användnings-
områden
Fjärranalyssystemet kan vara rymdbaserat,
luftburet eller markbaserat. I jordbrukshänse-
ende kan man tänka sig användning av alla tre
systemen. Det rymdbaserade systemet häm-
tar data från större områden, landsdelar och
länder. Under senare tid används detta allt
mer i t.ex. miljöfrågor p.g.a. behovet att ha
tillförlitliga data som beslutsunderlag. Luft-
burna system kan samla in mätvärden från
mindre områden t.ex. fält eller fältförsök.
Både spektral och geometrisk information
kan därvid inhämtas.

De markbaserade systemen används till
mätning på mindre ytor t.ex. fältförsök eller
parceller i fältförsök. De vanligaste variant-
erna är handburna eller i vissa fall placerade
på lyftkranar.

Flera användningsområden är möjliga.
LANDSAT och andra satelliter har använts för
att göra jämförelser mellan reflektionsdata och
skördenivåer i olika grödor. Goda resultat har
uppnåtts för t.ex. bomull, ris och majs (Quarm-
by et al., 1993) och i höstvete om mätvärdena
först fått kalibreras gentemot faktiska skördar
(Boissard et al., 1989, Benedetti & Rossini,
1993). Olesen (1986) fann god korrelation mel-
lan reflektionsdata och graden av övervintring
i danska sortförsök. Ball & Frazier (1993a och
1993b) påvisade klara genotypeffekter i vårve-
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Figur 1.  Reflektion av rött och närinfrarött (NIR) ljus samt resulterande index i frisk och stressad gröda.

te i amerikanska förädlingsförsök. Tack vare
utnyttjandet av reflektionsdata uppenbarades
effekter på fyra platser jämfört med endast en
med konventionell analys.

Genom att utnyttja reflektionsmätningar
erhållna vid två dagars helikopterflygningar i
juli månad kan den engelska sockerbetsindu-
strin med god precision förutsäga den totala
skördens storlek (Jaggard & Clark, 1990).

Tinker et al. (1979) använde crop-scanning
för att klassificera markanvändning samt oli-
ka grödors mognad och sjukdomsstatus. Pe-
dersen och Fiechtner (1980) använde hand-
buren crop-scanner för att jämföra reflektions-
värden och förekomst av sköldfläcksjuka i oli-
ka kornsorter och fungicidbehandlingar. De
konstaterade bl.a. skillnader i reflektionsdata
mellan obehandlat och behandlat led redan
innan sjukdomsangreppen var synliga. Man
kunde också påvisa klara sortskillnader i
reflektionsmätningarna.

I Sverige har utvecklingen letts av docent
Hans Eric Nilsson, SLU, Uppsala. I försök med
handburen crop-scanner fann Nilsson (1991)

i flera grödor god korrelation mellan ref-
lektionsdata och planttillväxt, grön biomassa
och skörd. Även infektion av diverse blad-
och rotsjukdomar erhöll god korrelation med
mätdata.

Nilsson (1991) hävdar vidare att en kom-
plettering av crop-scannern med IR-termome-
ter och utrustning för mätning av lufttempe-
ratur, -fuktighet och vindhastighet, med stor
nytta användas till studier av planttillväxt och
skördeprognos. Systemet kan också tidigt
upptäcka och kvantifiera olika stress och
sjukdomar men också förenkla vägen mot en
bättre och mer behovsanpassad sjukdomsbe-
kämpning.

Egna undersökningar
I en av Skåneförsökens försöksserier 1995 med
fem sorter, två kvävegivor och tre bekämp-
ningsalternativ, påvisades mycket goda sam-
band mellan cropscan-avläsningar i juni+juli
och de erhållna skördarna (Ewaldz, opublice-
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rat). Genom att konstruera regressionsmodel-
ler för skördeprognoser i efterhand erhölls R2-
värden >0.88 (figur 2). I ca 80% av totalt 90
observationer var skillnaden mellan uppskat-
tad och erhållen skörd mindre än 400 kg/ha.

Under de senare åren har vi med hjälp av
cropscannern undersökt hur områden i ett

Figur 2. Uppskattad och erhållen skörd i tre försök i en försöksserie 1995. Uppskattad skörd är beräknad i
efterhand och baseras på cropscan-värden vid två mätningar under sommaren.

fält med olika höga ”ingångsvärden” i index
strax före axgång reagerar på sänkta fungi-
ciddoser. Analyserna är ännu ej helt klara
men mycket tyder på att man i framtiden tor-
de kunna variera dosen i fältet på basis av ti-
diga avläsningar med cropscannern.

T. Ewaldz
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Diskussion

Herr Jan Pettersson: Jag tycker det var stimu-
lerande att höra Torbjörn Ewaldz berätta om
möjligheten att använda sensorteknik för att
bestämma bekämpningsbehov inom en od-
lingsyta. Det jag funderar över är: var ligger
gränsen för att skilja olika skadegörare åt. När
man jobbar med ett helt fält så föreställer jag
mig att det måste vara komplicerat. Många
skadegörare åstadkommer likartade skador
på växten, och oftast är det någon typ av vat-
tenstress. Jag undrar om det finns möjlighe-
ter att skilja angrepp av t.ex. flitfluga och blad-
fläcksvampar eller verticillium åt?

Agronom Torbjörn Ewaldz: Till stor del har vi
naturliga variationer i fält t.ex. i jordart och i
växtnäring. Jag tror att de överskuggar de
små angrepp av bladfläcksvampar som finns
långt nere i beståndet. Dessutom är grödan
som frodigast omkring axgången så just då
kan angreppet vara svårt att urskilja. Däremot
kan man senare se angrepp av vissa bladfläck-
svampar. När det gäller löss och sådant vet
jag faktiskt inte.

Herr Göte  Bertilsson: Tror Du att det finns nå-
gon möjlighet att komma vidare till en mer
specifik rådgivning med en sådan här metod?

Agronom Torbjörn Ewaldz: Jag tror inte det är
omöjligt, för just den här sensorn som jag
använder är ganska grov. Det finns ju senso-
rer som mäter i stort sett två nanometers
bredd och har hela bandet från 400 upp till
800 nanometer. Jag tror att man kan få en bätt-
re precision där än vad jag har just på min.
Jag mäter i fyra våglängdsområden medan
den skulle kunna mäta i kanske 200.

Herr Jan Pettersson: Du mäter vissa vågläng-
der, men vet Du vad det är i växten Du mäter,
och är det relaterat till patogenesen i växten?

Agronom Torbjörn Ewaldz: Ja jag mäter hur
frisk och grön grödan är kan man säga. Jag
pratade med några engelska kollegor och de
jämförde ”leaf area”, bladyteindex, och de vi-
sade på att grödan har mer att ta av när det
gäller samma storlek på angreppet.

Herr Jan Pettersson: Förstår jag Dig rätt om Du
menar hur frisk grödan är, alltså hur grön den
är? Du vet inte om Du samtidigt mäter t.ex.
förekomsten av stressmetaboliter eller något
sådant, för de kan ju också ge en spektral för-
ändring.

Agronom Torbjörn Ewaldz: Just i det skedet
när det är aktuellt med bekämpning är det
ofta så att grödan är frisk och grön. Det är
möjligen mjöldagg eller sådana tidigare an-
grepp som kan spöka. Men i övrigt är det för
det mesta bladfläcksvampar i höstvete som
utgör det stora besväret.

Agronom Christer Karlsson: Det görs en hel del
forskning på svampar. Man försöker identifie-
ra olika typer av svampangrepp, och på labo-
ratoriet har man lyckats med det. Skottarna
jobbar ganska mycket med denna fråga. Vida-
re har det gjorts försök i fält där man tittar på
bruna pigment, och man har sett förändring-
ar i de bruna pigmenten redan 14 dagar innan
svampangreppet syns i fält. Vilken svamp det
är säger inte historien, utan det är ett gene-
rellt angrepp.
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Herr Lars Törner: Kjell Gustavsson redogjorde
inledningsvis för olika användningsområden
och talade också om sensorer. Trådtöjnings-
givare var Du också inne på, och då misstän-
ker jag att detta är kopplat till jordpacknings-
frågan, dvs. maskinsidan. Min fråga är: var
står vi när det gäller att fånga upp markpack-
ningen?

Agronom Kje ll Gustavsson: Vi har jobbat med
crop-scan också tidigare, och vi kan inte säga
att vi kan identifiera någonting. Men vi har
sett att vi kan mäta om det finns angrepp eller
inte, så jag tror att man skall använda den här
tekniken mer regelbundet i fältförsök i stället
för att göra okulära graderingar. Man kanske
först gör en gradering med crop-scan, och ser
man ingen skillnad, så tror jag man lägger ner
tid på att gradera andra försök, för den tekni-
ken är mycket noggrann, i och med att man
använder en mycket större yta. Sedan är det
svårare att gå vidare till att bestämma arten
av angreppet, så där krävs en utveckling. När
det gäller maskintekniken har vi bara varit
med om att börja att mäta markpackning. Vi
har jobbat med så bra däcksutrustning som
möjligt. Än så länge har inte maskinindustrin
intresserat sig för det hela. Jag vet inte om det
finns någon från maskinbranschen här som
kan stå upp till försvar. Vi tycker kanske det är
för lite maskinfolk med i de här diskussioner-
na om precisionsodling. Det finns möjligheter
till det i de här projekten. Vi är nu ett antal
växtodlare och vi har finansiärer, så intressen-
ter från maskinsidan är mycket välkomna att
vara med. Det är många mätningar och regi-
streringar som är gemensamma för att styra
kvävegödsling, kompletteringsgödsling, fos-
for, kalium, kalkning o.s.v. Vad gäller jordarter,
skördenivåer och markpackning finns det sä-
kert mycket att göra genom att effektivisera
och göra gemensamma försök. Man skall inte
behöva lägga ut en ny försöksserie för varje
problem man skall titta på, utan man bör i
stället gå igenom befintliga försök och läsa ut
så mycket som möjligt av dem, eftersom var-

je försök kostar mycket pengar. Vi har ju JTI
här som ligger maskinsidan nära. På de fält vi
skall använda för försök gäller att först doku-
mentera om vi har någon besvärande mark-
packning eller inte.

Agronom Lars Thylén: Om vi tittar på mark-
packning och skörd så ser vi av skördekartor
att det är låg avkastning på vändteg beroende
på markpackning. För att mäta markpackning
har man arbetat med markradar och studerar
egentligen reflektansen av radarn på olika
djup. Man kan mäta ner till 5 meter, men det
är i dag mycket dyr teknik, och hur den kom-
mer att fungera i verkligheten vet vi inte.

Herr Stig Remvig: Jag har inte hört någon tala
om såtidpunkt. Det anser jag vara det allra
viktigaste. Hur gjorde vi gamla driftsledare?
Jag har lärt det här av min far och av förvalta-
ren Hjalmar Nilsson på Alnarp under en tre-
årsperiod där, dels på lantbruksskolan, dels
på lantmästarkursen och sedan som förval-
tarassistent. Jag har sedan använt det i prak-
tiken. Jag har använt stödkäppen med spade
(en liten spade på en käpp). Det är mitt vikti-
gaste vårbearbetningsredskap. Jag går diago-
nalt över fältet och så länge som det fastnar
jord på spaden så skall jag inte så. Jag kan
byta ut spaden om jag har en mycket stor
gård till en ridhäst och så länge det fastnar
jord på hovarna så skall jag inte så. Du var ju
snuddande nära att tala om hur jag skulle
göra med de moderna metoderna, men Du
talade inte om det för Du var väldigt tveksam
hur Du skulle mäta. Det är svårt. Det är enk-
last med spaden. Jag tror att det är den säk-
raste metoden framför allt på lerjordar. Man
kan minska jordpackningen med breda däck.
Det här jag säger om såtid gäller kanske inte
vid sådd med Väderstad såmaskin, som med-
ger tidig sådd. Det är en annan metod, och
den har jag inte använt så mycket själv, för
den fanns inte när jag var som värst i farten.
Det är härligt med käpp och det är skönt att
gå i marken med en käpp. När man kommer
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fram till diket så kryper man ner i diket och
ser utloppet av täckdikningsrören. Man kör in
spaden i röret och så är stoppen borta.

Agronom Kje ll Gustavsson: Jag hade missat
käppen, men ögat hade jag med som observa-
tionsmedel. Sedan kanske de här gamla rikt-
linjerna inte stämmer riktigt utan vi kanske
skall så tidigare beroende på bearbetnings-
teknik o.s.v. I Västsverige har vi sedan länge
haft vinschningsförsök, och där såg man att
det fanns uppemot 20-25% skördeökning att
hämta genom att få betydligt tidigare såtid-
punkt. Vi har i år haft försök med rapidsådd
med fyrhjulsdriven motorcykel som dragare,
och där går att köra en gång men inte flera
gånger. Jag ser kanske möjligheten med mind-
re fordon och självstyrande enheter. Utveck-
lingen mot stora maskiner är ju mycket för att
vi skall kunna sköta stor areal med en person.
Men om fler personer inte behöver finnas
med på fordonet, kan vi tänka oss att ha flera
mindre maskiner som alltså en person styr
och utför samma jobb. På lerjordar är optimal
såtidpunkt så fort man kan komma ut på jor-
den på våren, och med så liten bearbetning
som möjligt. Försöksmässigt använder vi en
liten såmaskin.

Herr Stig Remvig: I nordvästra Skåne arbetade
man med ångplogar i början av seklet bl.a. för
att undvika jordpackning, och denna metod
använde man framför allt vid plöjning. Om
jag inte missminner mig så tror jag det var
femskäriga plogar och då med en ångmaskin i
vardera änden på vändtegen. Dem använde
man inte vid vårbruket konstigt nog. Det var
egentligen en idealisk dragkraft. Min far arbe-
tade på en av gårdarna där uppe, nämligen
Rögle säteri. De hittade väl detta i Tyskland,
som kom fram med ångplogarna, och kanske
även i England. Det var många stora gårdar där
uppe som hade just ångplogar och de fick en
fantastiskt fin plöjning. Plöjningen har en oer-
hört stor betydelse för den optimala skörden.

Agronom Kjell Gustavsson: Den enda kommen-
taren här är att en ångplog finns hos Rubens
Maskinhistoriska mellan Götene och Skara att
titta på. Vi har ju Inge Håkansson här i salen
som säkert kan utveckla det här vidare med
såtidpunkt och packning.

Agronom Lars Thylén: Om vi skall uppnå opti-
mal såtidpunkt, liksom vi tittar på de andra
parametrarna vi skall optimera på fältet, inne-
bär det att vi skall så vid olika tillfällen och det
är ganska opraktiskt. Det man bör göra i stäl-
let är faktiskt att göra strategiska beslut. Vi
bör flytta åkergränserna så att vi får samma
jordart inom samma fält. Vid äldre skiftesdel-
ningar eftersträvade man en rättvis utdelning
av olika jordarter till varje ägare. Varje fält fick
lite sand, lite mjäla, lite lera. Egentligen skul-
le gränsen gått på andra hållet för då hade
fältet rett sig samtidigt. Nu är det torrt och
blött. Det är skillnad mellan strategiska och
taktiska beslut inom precisionsjordbruk.

Herr Inge Håkansson: Packning av jorden är en
viktig faktor. Såtidpunkten och en väl funge-
rande såbädd är ännu viktigare. Det är nog
ingen tvekan om det, men till frågan om det
går att mäta packning på något sätt ute i fält
är detta naturligtvis rätt så besvärligt. De
egenskaper vi kan tänkas mäta är ganska
starkt jordarts- och vattenhaltsberoende. Där
kan finnas vattenhaltsvariationer av andra
skäl än de som hänger samman med struktur-
tillståndet och packningen, så att det är inte
så lätt att komma åt, men jag tror att det  finns
möjligheter ändå på lång sikt. När det gäller
teknikutvecklingen framöver så tror jag att vi
har kommit till vägs ände när det gäller den
typen av utveckling vi har haft mot större och
större maskiner, och på många håll är jag
övertygad om att vi redan är vid eller mycket
nära den punkten. Vi måste tänka på framtida
system där vi bibehåller hög kapacitet på fält-
arbetena, men kommer till maskinsystem
som inte skadar markstrukturen. Det finns
principiella möjligheter, det visade redan de
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gamla ångplogarna. Den moderna automati-
seringstekniken borde ge oss nya möjligheter
att utnyttja sådana principer. Om det är små
lätta självstyrande maskiner med GPS-teknik
och sådant som skall användas, om vi skall
kombinera det med någon slags vinschning
eller dela av fält i sektioner vet jag inte, men
det är dags att sätta igång ett stort utveck-
lingsarbete. Det är inte lätt, den saken är klar,
men jag tror att vi förr eller senare behöver
det.

Herr Göte  Bertilsson: Jag vill passa på att frå-
ga alla inledarna vad de tycker om rubriken,
precisionsodling för miljö och ekonomi? sär-
skilt frågetecknet. Hur bedömer ni som har
jobbat med det här under flera år den frågan?
Hur kan det bli i praktiken?

Agr. dr Bengt Sohlberg: Diskussionen om pre-
cisionsodling – miljö och ekonomi – har vi
faktiskt uppe idag också i Nyland vid finska
sydkusten. Det som vi har eftersträvat och
försökt få ut är att ju effektivare odlingen är,
desto mindre belastning blir det på miljön per
producerad enhet. När jag sade det här på ett
möte och gjorde en liten paus för ”produce-
rad enhet”, så märkte jag att folk började att
vrida sig. Det var några som pratade varmt
för ekologisk odling och tyckte att jag då sade
någonting fel, men jag tror att det här är ett
argument. Lätta och ekonomiska maskinsy-
stem kan de flesta acceptera. Då har vi ett ar-
gument i miljödebatten – vi är effektiva, vi är
exakta och vi belastar miljön mindre per od-
lat kg vete t.ex. Det här är ett argument som
man borde framföra i debatten.

Agronom Kjell Gustavsson: Ja, kräver Du att vi
skall sätta mått på ekonomin och miljön kan
det vara svårare, men rakt av menar jag att
det är positivt för miljön och ekonomin. Se-
dan är det frågan om hur lönsamt det är för
den enskilde lantbrukaren, och där har vi väl
inte svaret riktigt än. Det är därför vi jobbar
med de här projekten för att se om de funge-

rar. I vårt projekt har vi  nu kommit dit att vi
vill gärna komma i kontakt med någon som
gör en ordentlig ekonomisk utvärdering. Ju
större variation vi har, desto mer finns det att
hämta i systemet. Man kan säga att den gård
som har stora jordartsvariationer och stora
skördevariationer har mer att hämta både
ekonomiskt och miljömässigt än om vi har
jämna förhållanden.

Agronom Lars Thylén: Om vi tittar på försöks-
data på miljösidan så är det ganska svårt att
mäta kväveläckage inom normala fält som
odlas på vanligt vis. Det vi gör är att vi mäter
kväveupptag genom att mäta skörd och pro-
teininnehåll. Om vi tittar på försöken med
styrd gödsling har vi ökat kväveupptaget med
ca 10 kilo per ha förutom i fjol. Det har sina
förklaringar. Det finns andra grödor också
som läcker mycket mer än spannmål. Potatis
är en, som vi dessutom vattnar mycket hårt
och orsakar ännu mer läckage. Om vi tittar på
ekonomin så måste vi åter dela upp det i tak-
tiska och strategiska beslut. Det taktiska då
att vi styr insatserna, får kanske en bättre och
jämnare kvalitet. Det strategiska är att vi tar
bort delar av fält, lägger dem i träda, jämnare
fältkonturer o.s.v. för att optimera användan-
det av åkermarken. Det är många lantbrukare
som är negativa till detta. Det är jag medveten
om, men det är där vi tjänar mest pengar. Trä-
desplanering – klipp bort de sämsta bitarna!
Klipp bort skogsgiparna! Det är inte riktigt
trevligt för landskapet kanske, men för ekono-
min, om vi nu har intresse av det.

Agronom Christer Karlsson: Beträffande fram-
tiden för precisionsodling är ekonomin avgö-
rande. Det som krävs är ökat täckningsbidrag
flera gånger om för att det skall betala för in-
vesteringarna. Betalar det inte för investering-
arna, spelar det nästan ingen roll att det är
bra miljöeffekter. Det måste löna sig för lant-
brukaren att investera. Sedan finns det de
som är nöjda med att få pengarna tillbaka
bara om det finns en miljöeffekt där. Jag är
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övertygad om att kostnaderna kommer att gå
ner med ökad standardisering av teknologin.
Det är väl det största hotet att industrin käm-
par för att ha sina egna lösningar, vilket gör
att ingen lantbrukare vågar investera. För
köper man en maskin nu så funkar det inte.

Agronom Torbjörn Ewaldz: Det finns möjlighe-
ter att minska dosen. Sedan är frågan om vad
investeringen får kosta. Som det nu är så kan-
ske en crop-scan kan ge intressant informa-
tion, men den är troligtvis för dyr. Men i fram-
tiden kanske, om vi får fler enheter så att kost-
naden kan gå ner.

Herr Stig Remvig: En liten kommentar! Vilka
grödor skall jag odla för att bli så effektiv som
möjligt? Naturligtvis de grödor som har det
största värdet per ha. Grönsaksodlingar, pota-
tis, sockerbetor, spannmål och vall. Har man
bra kor kan det bli bra. Här kanske vi skulle
kunna göra någonting med potatisodlingen
som Du var inne på för att försöka minska
avståndet i skördevärde mellan Holland och
Sverige. Det är många faktorer i potatisodling-
en som har betydelse för att få fram en stor
skörd. Först och främst ett bra utsäde och
sedan odlingsmetoder. Där har vi stensträng-
läggningen, och man kan överväga om man
skall göra den på våren eller på hösten. Det är
nämligen så att med stensträngläggning får
man en väldigt lucker jord, och därigenom
går solstrålningen lättare in och jorden blir
varmare. Har vi sedan sockerbetsodling så
säger kanske många att den är ”bra nock”,
men den kan bli bättre. Du sade här att Du
hade bara ett försök, och Du vågade inte tala
om resultatet. Jag tror Du skall gå vidare. Lägg
fem försök i år! Jag tror det är rätt. Vi kanske
kan behöva det när vi får ett annat pris om
fyra, fem år. Det är också en gröda som ger ett
stort skördevärde, och där får man snabbare
resultat av åtgärder. Det var bara en liten
praktisk synpunkt, men det gäller ju ändå att
få hem pengar i börsen.

Herr Gunnar Svensson: Ja, man kan få bättre
ekonomi genom att utnyttja kvävet bättre och
få en miljöeffekt också. Det är sedan frågan
om mottagaren – industrin – kan se ett mer-
värde i en gröda som brödsäd med en jämna-
re kvalitet. Vi frågar Nordmills och de säger
rent generellt att det skulle vara ett klart mer-
värde, om man kunde jämna ut kvalitén inom
partierna. Likadant på maltkornsidan är man
mycket mån om att få en jämn kvalité där alla
kärnor mältar lika snabbt. Det vore intressant
om man kan få ett mervärde även i produ-
centledet.

Herr Per-Åke  Sahlberg: När vi drog igång det
här försöket var det mot bakgrund av att tek-
niken och storleken på gårdarna har gjort att
vi har tappat en hel del. Går vi tillbaka till att
Stig Remvig började gick bonden över fälten.
Han kände jorden, kände lukten och med tå-
spetsen avgjorde hur den var. Dessutom var
det inte större åkrar än att han visste att på
den här fläcken skall jag harva en gång till,
och på den fläcken skall jag gödsla lite mer för
jag fick den och den skörden. Sedan klev vi
upp på våra stora traktorer och far som rake-
ter över våra åkrar. Dessutom sitter vi där
med radiolurar, vi känner inte doften eller
någonting, för vi har air-condition. Vi vet inte
hur det ser ut på fälten. Samtidigt kräver vi att
vi skall ha jämna grödor och jämna produkter.

Nu kommer tekniken med satellitteknik, så
vi vet var vi är på fältet, och dessutom fick vi
en ny kartteknik, med GIS-tekniken, så vi kan
behandla kartorna på ett annat sätt. Kombi-
nationen av dessa gjorde, att vi nu kan regi-
strera var vi är. Vi kan registrera hur jorden
ser ut på de olika bitarna, vad den ger för pro-
teinhalt, vad det ger för mängd o.s.v. Vi kan ha
tolv kartor och tolv parametrar. Då kan man
veta att på den här platsen av fältet blir det ett
visst resultatet, och då börjar teknikerna att
se att nu skall vi sprida gödseln efter detta. Vi
måste också se på biologin däremellan. Där-
för har det blivit den inriktningen att vi vill ha
reda på vilken parameter det är som styr, så
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vi får bästa resultat på respektive fläck. Det
kanske är vattnet som är den största begrän-
sade faktorn till skördevariationen. Det är
kvävet och mullhalten som gör att proteinet
blir det rätta.

Jag tror att man måste kartera sitt fält
fyra – fem år innan man vet hur skördevaria-
tionen ser ut på fältet. Dessutom måste man
mäta kvalitén, vad det är för proteinhalt o.s.v.,
över fältet. Först därefter kanske vi lär oss att
sätta in rätt åtgärd. Det kan vara att kalka,
gödsla eller tillsätta något mikronäringsämne,
så att vi når det som Gunnar Svensson vill ha.
Vi skall ha en jämn kvalitet över fältet, och det
är där vi kommer in och får vinsten, men vi är
inte där att vi kan räkna hem det än. Men jag
tror att vi måste sätta resurser på att lära oss
mer och återgå till tekniken att lära känna jor-
den på just den fläcken, och veta vilken åt-
gärd man skall göra just där. Det är det som är
syftet med det här projektet.

Herr Björn Sundell: Jag skulle vilja koppla till
frågan som ordföranden ställde om den här
tekniken när det gäller miljö och ekonomi.
Jag ser att den utveckling som vi kallar preci-
sionsodling, eller platsspecifik odling, ganska
mycket handlar om en form av sensorstyrd
odling, där vi har möjlighet att utnyttja en
ny generation verktyg för att kunna göra det
på ett litet annat och förhoppningsvis bättre
sätt. Vi har en parallell utveckling inom mjölk-
produktionen. Jag tänker på de automatiska
mjölkningsrobotarna som vi nu ser håller på
att få fotfäste i norra Europa. Jag tycker att de
här båda exemplen är lite symtomatiska för
att vi genomgår ett paradigmskifte när det
gäller jordbrukets teknik. Vi kanske får gå någ-
ra decennier bakåt för att kunna se motsva-
rande. Jag tycker man kan jämföra med gum-
mihjulstraktorn som kom på slutet av 1940-
talet, och som innebar en mekaniseringsrevo-
lution. Det blev lite status för lantbrukarsö-
nerna att fortsätta att driva jordbruk. Den
moderna tekniken fanns inte bara inom indu-
strin, utan den fanns även inom jordbruket.

Jag tycker att dagens diskussion har visat
väldigt bra, att den forskning som har bedri-
vits framför allt när det gäller de mark- och
växtnäringsmässiga aspekterna, inte alltid
studerat de frågor som är relevanta. Det är
lite grand vad Per-Åke Sahlberg säger, att vi
vet inte riktigt hur vi skall tolka skördekartor-
na och omsätta dem till färdiga beslutsunder-
lag. Men jag tycker det här är ett naturligt led
i en teknikutveckling. Man kan jämföra med
att det är ingen kirurg idag som opererar en
människa utan att ha använt en ordentlig sen-
sor i form av en röntgenutrustning, för att se
efter vad han skall in och skära i. Det är ingen
flygare som följer vägar och kustlinjer utan
han förlitar sig på en radar. Jag tror att när det
gäller den vita piskan, mjölkningen, kan man
jämföra med att det är ingen som gräver di-
ken för hand idag längre. Det här förefaller
vara en utveckling som har kommit att bli
möjlig genom teknikgenombrott i den teknik-
faktor, som är kanske mest dominerande idag,
alltså informationstekniken. Den drivs i helt
andra sektorer i samhället, men har gjort att
vi fått möjligheter att utnyttja spin-off-effek-
terna inom jordbruket, när de primära ut-
vecklingskostnaderna har tagits inom andra
branscher. Det tycker vi är väldigt trevligt och
det är bara att tacka och ta emot.

Vi kan också säga att det ligger mycket i lin-
je med det arbete som gäller kvalitets- och
miljöcertifiering, som också kännetecknar
hela industrin för närvarande. Här får vi möj-
ligheter att kunna dokumentera och styra det
vi håller på med, och på så vis kunna redo-
visa tydligt för konsumenterna att våra pro-
dukter är producerade på si eller så sätt och
det kan visas svart på vitt. Jag tror det är en
annan linje som talar för att den här utveck-
lingen är utomordentligt intressant. Jag tror vi
kan koppla tillbaka till det här med gummi-
hjulstraktorerna igen. Jag tror nämligen att
det här att föra in modern informationsteknik
i jordbruket kanske kan hjälpa oss att rekry-
tera en ny generation jordbrukare och det är
inte det minst viktiga framöver.
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Herr Olle  Berglund: Kjell Gustavsson, som har
varit ute rätt mycket i fält, om Du tänker fram-
åt, hur stora enheter behövs det för att kun-
na applicera den här tekniken? Eller blir det
så att man kommer att behöva ha avancerade
entreprenörer som har långvariga kontrakt
med skilda lantbrukare? Vad ser du som fram-
komligt? Vi har inte talat om kronor och ören
och vad det kostar, men det finns kanske inte
framme än.

Agronom Kjell Gustavsson: Nej det var just det
jag menade att vi inte kan säga exakt hur
många ha man behöver, men det är klart att
någon gräns finns det. Utomlands pratar man
om några hundra ha när det gäller skördemät-
ning. Det är den storleksordningen. Vi går ju
mot tröskor som normalt skördar kanske fle-
ra hundra ha. De nya tröskor som säljs idag är
i den storleken, och har man inte den arealen
själv så samverkar man grannar emellan. En
kalkspridare sprider kanske 10 000 ton, så det
är tusentals ha en kalkspridare servar.

Jag tror att en kompletteringsgödsling med
kvävesensor också fordrar ett antal hundra
ha, och har man inte stora gårdar så är det
entreprenörer eller maskinsamverkan som
blir aktuellt. Det är klart att den här tekniken
driver på storleksrationaliseringen, om det
nu är så att man som entreprenör dessutom
kan göra ett bättre arbete än lantbrukaren
själv genom att vi kan lägga in information i
entreprenörernas datorer som tar hänsyn till
fler faktorer än den enskilde lantbrukaren kla-
rar av, trots att han känner sin mark. Det är
inte absolut säkert att det måste bli en ytter-
ligare storleksrationalisering. Det kanske går
att hitta en småskalig lösning här också när
priserna på sensorer m.m. går ned. Idag är ju
en dator med mycket bra kapacitet nästan
var unges egendom, så att den dagen den här
utrustningen inte kostar mer än ett antal tu-
senlappar, så kanske det inte har någon bety-
delse hur stor man är, utan mer om man är
intresserad eller ej av att utnyttja tekniken. I
dagsläget är det de lite större gårdarna givet-

vis som först intresserar sig för tekniken samt
entreprenörerna.

Agronom Christer Karlsson: Vi går ut kommer-
siellt redan under 1999 i England och Tysk-
land. I och med att det är en teknikutveckling
som går rätt fort så är det vi erbjuder 1999
redan gammalt, för vi vet hur modell 2000
skall se ut. Så vi hyr ut den och vi tar 5000
pund eller runt 60 000 kronor på ett år för
den. Det är då inriktat på entreprenörer och
det är ett fåtal enheter. Det är prototyppriser
vi pratar om. Det är de här lantbrukarna och
entreprenörerna som vill vara i första ledet,
som ser ett förmånsvärde i att vara med ock-
så. Priset 60 000 kronor gäller både England
och Tyskland. Vi kommer att ta upp några
enheter och köra i Sverige i år. I och med att
vi inte har så mycket resultat från Sverige så
har jag sagt till Kjell Gustavsson att 30 kronor
per ha vill jag ha av de entreprenörer som
kommer att använda systemet, men det är
bara för att få fart på det och försöka få ut det
på ett flertal gårdar och få det testat under
nordiska förhållanden. 30 kronor per ha och
ett normalpris mellan 60 och 70 kr baserat på
en nyttograd på 140.

Herr Eric Johansson: Vilka länder leder den
tekniska utvecklingen på det här området?
Christer Karlsson nämnde att man genom
standardisering kommer att kunna sänka
kostnaderna för den nya tekniken och det är
helt säkert. Då är min fråga: Finns det inom
ISO en grupp som arbetar med den här stan-
dardiseringen och vilket land utser ordföran-
de i denna grupp?

Agronom Christer Karlsson: Det hela startade
i Amerika. Europa har kommit ifatt på en hel
del fronter, och när det gäller sensorer, kväve-
styrning, tror jag att vi till och med är före.
Man är väldigt markfokuserad i USA, men det
pågår en enorm mängd forskning där borta. I
Europa skulle jag vilja säga att England leder
och sedan har vi Sverige, Danmark och Tysk-
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land på delad andra plats. I övrigt är det inte
mycket som händer. Det är lite grand i Hol-
land och Belgien, mycket fokuserat på kväve-
problematik och vall.

När det gäller standardisering finns det ing-
en officiell standardiseringskommitté utan
det är industrin som har tagit initiativet. De
som har börjat driva standardisering är fram-
för allt AGCO, Massey Ferguson traktorns
ägare. Ett företag i Belgien som heter TeeJet
håller på med elektronik för reglering av spru-
tor. Vi hakar på med vår sensor för att få in
det i samma system, och jag vet att Bogballe
jobbar också åt det hållet, så det pågår en
ganska aktiv standardiseringsprocess. Det
finns vissa företag som har valt att stå utanför,
bl.a. CASE i USA, som tror att man kommer att
bli dominerande med sitt system, vilket jag
inte tror. Jag tror också att får vi väl till stånd
en start, där några företag går ihop, så kom-
mer de andra att ansluta sig ganska snabbt
för man börjar se nyttan av att samarbeta. En
del har försökt i några år, utan att försäljning-
en flyter igång. Jag tror att man bör inse att
man måste samarbeta för att få en bredare
kundmassa. Alla kommer att tjäna på det.

Agronom Lars Thylén: Det finns en viss stan-
dardisering igång. Om vi diskuterar kommu-
nikation mellan redskap ISO-standard 11783,
DIN-standard 9684. Det är de arbeten vi ser
i t.ex. Fergusons produkter. Jag visade det
att man har en svart låda på redskapet. Det
finns också en standardisering på datalagring
och datakommunikation mellan redskap och
gårdskontor. Det heter ISO 11787. Ordföran-
dena i bägge grupperna är amerikaner.

Gunnar Svensson talade om kvalitet och
att öka värdet på produkten genom att få en
jämnare kvalitet. Vi kan tänka oss ett mellan-
steg också om vi sorterar efter kvalitet redan
på fälten. Om vi ser på kvalitetsvariationer
inom fält, t.ex. maltkorn från 1995-96, är det
givet att om fältet som helhet klarar kvalitets-
kraven, så skall vi naturligtvis inte sortera. Då
förlorar bonden och Lantmännen vinner. Om

däremot fältet i snitt inte klarar kvalitetskra-
ven, så skall vi sortera. Där är ganska mycket
pengar att vinna, i de fall vi räknar på, upp till
750 kronor per ha. Problemet är än en gång
sensortekniken. Hur skall vi mäta kvalitén i
fält?

Agronom Kje ll Gustavsson: Det är generell in-
formationsteknik, så att det är bara fantasin
som sätter gränserna. Det här går att använ-
da till i stort sett vad man vill, och det fören-
ar gammal kunskap och ny teknik. Kalknings-
resultaten jag visade bygger på 28 traditionel-
la kalkningsförsök, som är genomförda på oli-
ka jordarter o.s.v. Egentligen är det först nu
som vi tycker att vi rätt utnyttjar försöksresul-
taten. Vi har lagt försök på delar av fält som
har jämna förhållanden, och sedan har vi
omsatt det till fält som är ojämna. Nu använ-
der vi olika försöksresultat på olika delar av
fält. Vi är nere i samma storleksordning på
ytor där vi gör tillämpningar. De gamla försö-
ken behöver vi inte upprepa, utan vi kan ut-
nyttja mycket av dem.

Vad gäller utbildning har vi två kurser i Ska-
ra inom kort, en med skördemätning och en
med tillämpning. Så om ni själva eller några
medarbetare är intresserade så är det bara
att skicka ner dem till Skara. Om man skall
lära sig tekniken själv eller inte, avgör ju var-
je egen företagare. Vi inom Odal är med och
utvecklar en teknik och utbildar oss för att
även ställa upp med service. Kalknings- och
gödslingskartorna anknyts till vårt företag
AnalyCen. Vi tänker koppla vidare med att
köpa in satellitbilder, tolka dem och sälja dem
per ha. De kostar ganska mycket om man
köper dem styckvis, men delar man upp dem
per ha så rör det sig om några kronor per
ha, tolkade satellitbilder.

Agronom Torbjörn Ewaldz: En kort kommen-
tar om vad sensorerna kan kosta. Enligt de
prisuppgifter som jag hade för några år sedan
kostade varje par ungefär 400 dollar, men se-
dan tillkommer logen och det var den dyra
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delen. Den kostade ca 2 500 dollar, men med
tanke på hur fort datatekniken har gått de
senaste åren, så måste priset kunna pressas
ganska rejält. Man borde till och med kunna
använda en egen liten dator och sätta ihop
den själv. Det kräver visserligen att man är
ganska kunnig, men möjligheterna finns.

Agronom Christer Karlsson: Precisionsodling
är ganska komplex. Vi pratade om att lära
känna sin mark och sin gröda. Vi har ett för-
sök på en gård som har kartor från fem år till-
baka, två år med oljeväxter, tre år med höst-
vete. Första årets höstvete med varierande
jordarter i lätt jord, styv lera, och sedan en
lätt jord igen. Då var det; låg skörd, hög skörd
och låg skörd av höstvete. Så var det oljeväx-
ter året efter och då var det precis tvärt om,
hög skörd, låg skörd och hög skörd. Då tänk-
te jag att nu har jag gjort fel. Det kan inte stäm-
ma att det blir så här. Så odlade vi höstvete
igen och fick precis samma bild som första
året. Då började det gå upp ett och annat.
Jaha, det kanske skiljer sig mellan oljeväxter
och höstvete. Så det blev oljeväxter igen fjär-
de året, och då blev det precis som första
årets oljeväxter. Så kom vi tillbaka femte året,
det var i fjol med allt regn, då såg höstvetet ut
som oljeväxtskörden. Av detta kan vi lära oss,
att skall vi titta på kartor, så bör vi odla sam-
ma slag i flera år med samma väderlek.

Herr Ingemar Öhrn: En reflektion efter den här
intressanta dagen är att våra överläggningar
verkligen är varierande både till innehåll och
form. Ofta när vi har våra överläggningar, och
det handlar om pågående aktivitet av olika
slag, så koncentrerar vi oss kring problemen.
Det är väldigt svenskt. Idag har det handlat
om möjligheter på ett helt annat sätt än om
problemen, och det tycker jag har varit myck-
et stimulerande. Men vet vi att vi har ett pro-
blem? Jag tänkte på bilden med ”ekonomin –
ekonomin – ekonomin” och så kom miljön
som en bieffekt efteråt. Så är det naturligtvis
så länge vi inte har ett värde på miljöeffekter,
miljökostnader och miljövinster. Det får vi
nog ha ett ekonomiskt seminarium om för att
kunna komplettera den bilden.

Jag har själv varit engagerad när vi bytte
teknik i skogsbruket en gång i tiden. Det gick
mycket långsammare även om vi tyckte att
det gick fort, men det berodde på att då hade
man inte mobil hydraulik, utan den utveckla-
des parallellt. Mättekniken och registertekni-
ken fanns inte. De utvecklades parallellt och
idag finns allt detta.

Dessutom har den sociala omställningen
redan skett på jordbrukssidan, så att jag för-
utser att här kommer att hända saker mycket
snabbt och det skall bli intressant. Jag tror vi
kommer att kunna mäta detta med vilken
frekvens vi kommer tillbaka till det här ämnet
i våra överläggningar. Det skall bli intressant
att se hur det blir med detta. Med detta är
akademisammankomsten avslutad.

Diskussion
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Sammanfattning

SVEN BERGLUND
Agr. lic.
Uppsala

Precisionsodlingens
möjligheter

Agronom Kje ll Gustavsson, ODAL, Lidköping
En av de påtagligaste faktorerna som försvå-
rat en korrekt tillförsel av växtnäring och ett
miljöanpassat växtskydd är de stora variatio-
nerna inom fältet, normalt beroende på varia-
tioner i jordart, växtnäring och skördenivå.
Ny teknik kan erbjuda helt nya möjligheter till
gagn för såväl odlarens ekonomi som för mil-
jön och hushållningen med ändliga resurser.

Nya tekniker
GPS (Globalt Positioneringssystem) innebär
att man med god noggrannhet kan bestämma
sin position på fältet. Med hjälp av satelliter
och en markbaserad station erhålls en nog-
grannhet på ett par mm. GIS (Geografiskt In-
formationssystem) är ett databaserat kartrit-
ningssystem som även kan analysera data
och beräkna samband. Fjärranalys liksom
sensorer och mätteknik som anbringas på
traktor eller redskap ingår nu i försöksutrust-
ningen.

Precisionsodling är ny teknik kombinerad
med försöksresultat och erfarenheter
Målet är att på varje delyta använda rätt in-
satsmedel i rätt mängd. Vidare skall man an-
vända produkter med hög effektivitet och
bästa miljöegenskaper och sätta in dem vid
rätt tidpunkt. Maskinutrustningen skall även
medge hög jämnhet vid appliceringen. Den
nya tekniken påfordrar standardisering av
vissa komponenter.

Hur kan vi använda den nya tekniken?
Viktiga indata är markkartering och skörde-
kartering. Markkarteringen bör utöver stan-
dardanalyserna även omfatta mullhalt, som
kan användas vid beräkning av behov av kvä-
ve, kalk och vissa ogräsmedel. Andra intres-
santa indata är täckdikningskartor, topografi,
satellit- eller flygbilder och vad som kan erhål-
las ute i fält, t.ex. ogräskartering.

Exempel på långsiktiga beslut är att träda
olönsamma delar, täckdika och kalka. Att sty-
ra tillförseln av växtnäring är exempel på kon-
tinuerlig användning. Vi ser nu en snabb ut-
veckling av olika sensorer som direkt under
gång läser av grödans behov. I en dator om-
vandlas detta till en varierad giva.
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Modeller för varierad tillförse l
Det återstår arbete för att utveckla modeller
av olika insatser. Redan nu har vi gödslings-
och kalkningsmodeller som bygger på tradi-
tionella analyser, men där vi nu kan styra ef-
ter förutsättningarna på fältets olika delar. Vi
kan t.ex. snart tillämpa precisionskalkning.
Det som fattas är kommersiella spridare som
kan utnyttja den nya tekniken. Jordprovtag-
ning utförs nu av entreprenörer med fyrhjuls-
drivna mc, många utrustade med DGPS-ut-
rustning för koordinatsättning direkt vid prov-
tagningen. Alla jordbrukare kan sålunda få
del av precisionsodlingstekniken för kalkning
utan några egna investeringar i utrustning.

Arbete med modeller för varierad tillförsel
av P och K pågår. Likaledes pågår analyser av
precisionsodlingens ekonomi.

För N-gödsling återstår utvecklingsarbete.
De möjliga mätmetoderna utgörs av skörde-
karta, proteinkarta, NLR-bestämning av mine-
ralisering , N-bestämning på 0-60 cm djup och
flygkartering.

Tekniksystem för växtplats-
anpassad odling
Agronom Lars Thylén, JTI, Uppsala
Växtplatsanpassad odling kan användas för
såväl spannmål, betor, potatis, grönsaker,
frukt som blommor. Både avkastning och pro-
duktkvalitet kan optimeras. Även odlingsstra-
tegierna kan förändras, exempelvis beträffan-
de användningen av odlingsmark, vilket på-
verkar odlingslandskapet.

Växtplatsanpassad odling brukar indelas i
fyra delmoment: datainsamling, bearbetning,
analys och beslut samt åtgärd. Se fig 1.

Vid insamling av platsbundna data bör
man observera vad som kan gälla om rättig-
heter och skyldigheter att använda informa-
tionen och ev. skriva avtal om nyttjanderät-
ten.

GPS
Av olika system används nu främst det ame-
rikanska NAVSTAR, som består av tre seg-
ment: Rymdsegmentet, som består av 24 sa-
telliter, Kontroll- och styrsegmentet, som be-
står av ett antal stationer runt ekvatorn samt
Användarsegmentet, som består av alla GPS-
mottagare.

Skördekartering
Skördekartering innebär att man under skör-
dens gång kontinuerligt registrerar avkast-
ning och skördetröskans position. Dessa data
lagras på en diskett eller ett datakort, varmed
registrerade värden kan föras över till gårds-
datorn. Med dennas hjälp kan kartor som re-
dovisar variationer i avkastning skapas.

Skördemätning kan vara vikt- eller volym-
mätande. Fold-meter-systemet är viktmätande
och består av en strålningskälla och en strål-
ningsmätare. Yield-logger-systemet är viktmä-
tande och har en lastcell som registrerar kraf-
ten som spannmålen åstadkommer när den
kastas ut ur elevatorns övre ände. Ceres-syste-
met är volymmätande och ägs av Claas och
består av en ljuskälla med infrarött ljus och
en ljusmätare. Mätsystem finns även för pota-
tis. Vid JTI har man i samarbete med AGEC
utvecklat ett system som mäter potatisens
skärningsyta.

Reflektansmätning
Vid reflektansmätning mäts det reflekterade
ljuset från fältet för att registrera inomfälts-
variationer av skörden. Utveckling av traktor-
burna sensorer pågår.

Bearbetning av data
Insamlade data bearbetas på gårdsdatorn.
Exempel med proteinhalt i maltkorn visade
att det krävs hög provtagningstäthet för att
uppnå önskad information, vilket blir dyrbart.
Man strävar därför efter andra metoder, vilket
kan vara sensorer för detektering av markva-
riationer.

S. Berglund
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Analys och beslut
Jordbrukarens kännedom om lokala förhål-
landen bör alltid ingå i analysarbetet. Beslut
brukar indelas i strategiska och taktiska. Stra-
tegiska beslut är t.ex. trädesplanering och
förändring av fältgränser. Taktiska beslut är
differentiering av gödsel- och kalkgivor samt
differentierade insatser av bekämpningsme-
del.

Åtgärder
Styrning av insatser delas upp i kartstyrning
och on-line styrning. Vid kartstyrning be-
stäms givorna av historiska data. Informatio-
nen förs över till spridaren med ett datakort.
Vid on-line styrning är tiden mellan datain-
samling och åtgärd försumbar. Här fordras då
en modell för styrning av givan.

Aktuella forskningsområden
• Utveckling av billiga sensorer för olika

ändamål.

• Utveckling av beslutssystem och standar-
disering av datalagring.

• Bestämning av rester av bekämpnings-
medel.

• Utvärdering av miljömässiga och ekono-
miska effekter.

• Anläggning av demonstrationsodlingar och
utbildning av lantbrukare.

Sensorstyrd kvävegödsling
Agronom Christer Karlsson, Hydro Agri AB,
Landskrona
Tack vare skördekartering och positionsbe-
stämning har det blivit möjligt att i detalj un-
dersöka hur olika faktorer påverkar skörden.
Med variabel spridningsteknik (VRT) kan
man sprida olika mängder gödsel på ytor av
ca 100 m2 . Denna teknologi har utvecklats till-
sammans med GPS och speciellt differentie-
rad GPS (DGPS) samt i kombination med geo-

grafiska informationssystem (GIS). De stora
skördevariationer som förekommer indikerar
att det finns utrymme för att variera givorna
av flera insatser. Man behöver även tätare
jordprovtagning. Med olika typer av sensorer
skulle man kunna få växten att själv indikera
behovet av växtnäring.

Kalksalpetermätare
Kalksalpetermätaren är ett enkelt handinstru-
ment som mäter klorofyllkoncentrationen.
Klorofyllinnehållet i bladet är direkt relaterat
till kvävekoncentrationen. Försök i höstvete
visade att en giva av i medeltal 18 kg/ha lägre
giva, men tillförd där den gjorde bäst nytta
gav en merskörd på i medeltal 3 %. Försöket
visade att det finns utrymme för ny teknik.

Kvävesensorn
Med hjälp av fjärranalys kan man mäta kväve-
behovet med hög provtagningstäthet. Senso-
rer som monteras på traktor mäter reflektan-
sen från grödan. Kalibrering fordras för olika
andra faktorer som påverkar grödan. Sensorn
är seriekopplad med arbetsdatorn och göd-
selgivan justeras kontinuerligt, samtidigt som
DGPS data, traktorns hastighet och spridd
gödselmängd lagras.

Försöksresultat
I försök i Tyskland 1997 och 1998 har försöks-
fälten varit 10-30 ha. Under 1998 gav försöken
i medeltal 1,8% högre skörd i ledet med va-
riabelt spridd gödsel. Proteinhalten är något
högre, men framför allt har variationen i kvali-
tet minskat där man spridit gödseln variabelt.
I kvalitetsvete sjönk variationen 1998 med 33%.
Detta har stor betydelse för spannmålens an-
vändning. Man ser också en tendens till mins-
kad liggsäd och jämnare mognad.

Försöken fortsätter 1999. Man kommer då
även att inkludera potatis och sockerbetor.
Man ser även möjligheter att utveckla sen-
sorn för applicering av fungicider, kvalitets-
styrning vid tröskning samt korrektion för
stallgödselgiva.

Sammanfattning
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Med målsättningen att insatsmedlen skall
utnyttjas på mest effektiva sätt blir även för-
lusterna till omgivningen minimerade. Det
finns således möjligheter att uppnå både god
ekonomi och minskad miljöbelastning.

Möjligheter till platsspecifika
växtskyddsåtgärder
Agronom Torbjörn Ewaldz, Inst. för växt-
skyddsvetenskap, SLU, Alnarp
Grunden för en styrning av produktionsmed-
len ligger i att kunna beräkna skördens stor-
lek i en viss position på fältet. Data som er-
hålls vid tröskningen lagras via en datorenhet
på ett s.k. smartcard, som vid tröskningens
slut överförs till gårdens dator. – Försök i Dan-
mark visar att angreppsgraden är beroende
av topografi, vindförhållanden, humusinne-
håll etc. Med hjälp av ett dataprogram speci-
fikt för varje område av försöksfältet kunde
de delar som hade störst angrepp effektivt
bekämpas. Den genomsnittliga användningen
av bekämpningsmedel kunde minskas samti-
digt som behandlingen blev mer effektiv.

Fjärranalys
LANDSAT och andra satelliter har använts för
att beräkna skördenivåer för t.ex. bomull, ris
och majs. För höstvete har man fått goda re-
sultat efter kalibrering mot faktiska skördar.
Vid Sveriges lantbruksuniversitet har man
använt en handburen crop-scanner och fun-
nit god korrelation mellan reflektionsdata och
planttillväxt, grön biomassa och skörd. Även
infektion av blad- och rotsjukdomar gav god
korrelation med mätdata. Såväl svenska som
utländska undersökningar fortsätter.

Diskussion
Herr Jan Pe tte rsson: Var går gränsen för att
skilja olika skadegörare åt?

Agronom Torbjörn Ewaldz: De naturliga varia-
tionerna i fältet av jordart överskuggar vid
axgång skadeangreppen. Senare kan man ur-
skilja skadeangreppen bättre.

Herr Jan Pettersson: Vet Du vad Du mäter?

Agronom Torbjörn Ewaldz: Vi mäter frisk och
grön gröda, men kalibreringen är besvärlig.

Herr Lars Törner: Hur kommer jordpackning-
en in i bilden?

Agronom Kjell Gustavsson: Med en fyrhjuls mc
kan man mäta med cropscan. Vi efterlyser
samarbete med maskinfolk.

Agronom Lars Thylén: Packningen är svår att
mäta.

Herr Stig Remvig: En viktig faktor för skördeut-
fallet är sådden. Det traditionella sättet är att
använda käpp och spade och iaktta vidhäft-
ningen på redskapen. Vid stora fält rider man
över fältet och iakttar vidhäftningen på hovar-
na.

Agronom Kjell Gustavsson: Vi använder tidiga-
re sådd (rapidsådd) med mindre såmaskin
dragen av fyrhjulsdriven traktor.

Herr Stig Remvig: För 100 år sedan hade vi s.k.
ångplog, dvs. en stationär ångmaskin vid
åkerkanten, som drog redskapen fram och
åter med en wire. Då undvek man jordpack-
ning.

Herr Inge  Håkansson: Viktigt med rätt såtid,
varför vi behöver maskinsystem som ej pack-
ar jorden.

Agronom Lars Thylén: Man får stora fördelar
med att flytta åkergränser så att man får ho-
mogena fält.

S. Berglund
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Herr Göte  Bertilsson: Finns det synpunkter på
rubriken ”Precisionsodling – för miljö och
ekonomi”?

Agrolog Bengt Sohlberg, Malm, Finland: Vi har
samma diskussion i Finland som i Sverige. Ju
effektivare odling desto mindre belastning på
miljön.

Agronom Kje ll Gustavsson: Eftersom vi har
stora jordartsskillnader behövs ekonomisk
utvärdering. Vi inser att vi har mer att hämta.

Agronom Lars Thylén: Vi har mätt ca 10 kg/ha
ökat kväveupptag. Potatis läcker mer kväve
än spannmål.

Agronom Kje ll Gustavsson: Drivkrafterna för
spridning av ny teknologi utgörs främst av
ökat täckningsbidrag. Först därefter kommer
miljöeffekterna.

Herr Stig Remvig: Vilka grödor ger största
täckningsbidraget? Främst sockerbetor och
potatis. För potatis är utsädeskvaliteten ut-
slagsgivande. Dessutom varm och lucker
jord.

Herr Gunnar Svensson: Väsentligt att utnyttja
kvävet bättre för att jämna ut kvaliteten på
skörden. Med jämn kvalité på spannmålen får
man ett mervärde vid industriell användning.

Herr Per-Åke Sahlberg: Ny teknik innebär att vi
kan styra insatserna bättre. Vilka biologiska
faktorer styr i övrigt? Vattnet har en stor roll.
Med kartering 4-5 år har vi möjligheter att lära
oss mer om de biologiska faktorerna.

Herr Björn Sunde ll: Vi diskuterar en form av
sensorstyrd odling. En parallell är mjölknings-
robotarna. Vi står inför ett paradigmskifte och
och ett teknikgenombrott i jordbruket. Bl.a.

en ny generation GPS-instrument. Forskning-
en skall hjälpa oss att tolka skördekartorna.
Vi kommer att få miljöcertifiering och möjlig-
heter att styra upp förlusterna.

Herr Olle  Berglund: Hur stora enheter krävs
för att det skall löna sig?

Agronom Kjell Gustavsson: För skördemätning
och sensorer några 100 ha, för kalkspridning
ca 1000 ha.

Agronom Christer Karlsson: Man får betala ca
60 000 kr för en sensor, första generationen är
dyr.

Herr Erik Johansson: Vilka länder leder den
tekniska utvecklingen och hur långt har stan-
dardiseringen kommit?

Agronom Christer Karlsson: Först var det USA,
nu har Europa kommit ifatt. Det är främst
England, Tyskland och Sverige. Beträffande
standardiseringen har industrin initiativet
och det pågår standardiseringsarbete. Man
ser nyttan av samarbete för att kunna bredda
kunskapsbasen.

Herr Lars Törner: Vi skulle vilja sortera efter
kvalitet redan på fältet, t.ex. för maltkorn.

Agronom Kje ll Gustavsson: Genom informa-
tionsteknik. Vi behöver använda gammal kun-
skap och ny teknik. I Skara pågår kurser i pre-
cisionsodling i ODAL:s regi.

Agronom Christer Karlsson: Lars Törners fråga
är komplex. Vi har ju en stor variation i skör-
deresultat. En bit mot målet når man med
samma växtslag och samma väderlek. Den
senare förutsättningen råder ju inte jord-
brukaren över.

Sammanfattning


