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Förord
Allteftersom miljökrav ökar, lönsamhet minskar och elektronik blir billigare
så ökar intresset bland lantbrukare för precisionsjordbruk. Sensorer har gjort
sitt intåg i lantbruket och har med all säkerhet kommit för att stanna. I detta
projekt har två sensorer för att reducera eller bättre kunna bestämma var tradi-
tionella jordprover bör tas studerats.

Föreliggande rapport redovisar resultat erhållna i studien. Projektet har genom-
förts av Mikael Gilbertsson som ett examensarbete inom agronomprogrammet.
Examinator har varit Per-Anders Hansson vid institutionen för lantbruksteknik,
SLU, medan Per-Anders Algerbo och Lars Thylén vid JTI har varit handledare.
Lars-Göran Algerbo har programmerat programmen för dragkraftsmätningen.

Projektet har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning.

Till alla som bidragit till projektets genomförande framför JTI ett varmt tack.

Ultuna, Uppsala i februari, 2001

Lennart Nelson
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Det har länge varit känt att avkastningen varierar inom fält men allt eftersom
gårdsstorlekarna ökar så blir det svårare att upptäcka skillnader i avkastning.
Precisionsodling innebär att insatserna för varje delyta inom ett fält optimeras.
Första momentet vid växtplatsanpassad odling är att samla in platsspecifik data
vilket vanligtvis inleds med att skördevariationen mäts inom fältet. Avkastningen
brukar då mätas med små provtagningsavstånd, vanligen ca 400 prov per hektar.
För att förklara skillnader i avkastning utgör markdata värdefull information,
men ett problem är att tätheten på jordproven oftast är mycket mindre än tätheten
på avkastningsproven. Vanligen tas bara ett jordprov per hektar på grund av att
traditionell jordprovtagning är dyr och tidskrävande. Ett jordprov per hektar är
inte tillräckligt för att kunna göra en tillförlitlig karta över markparametrars varia-
tion.

Syftet med studien var att jämföra en elektromagnetisk sensor (EM) och en drag-
kraftssensor för att hitta en billig och effektiv metod för att mäta markparametrars
variation samt bättre kunna förutsäga var jordprover bör tas. Studier gjorda i andra
länder visar att EM-teknologin fungerar relativt bra för att mäta skillnader i lerhalt
inom fält. Sensorns nackdel är dock att den är dyr i inköp och även att använda
eftersom den kräver en extra körning. Då EM-teknologin inte provats förut vid så
höga lerhalter som finns i Sverige, gjordes en jämförelse mellan den och dragkrafts-
sensorn.

De två sensorerna framfördes över två fält, ”Vägstyrelsefältet” och ”Hemmaskiftet”,
där täta jordprover tagits. Fälten var ungefär tio hektar vardera. På fälten har även
skördeavkastning och jordens vattenhalt mätts. Korrelation mellan lerhalt, mullhalt,
fosfor, kalium, pH, vattenhalt samt skörd och sensorerna har studerats.

Sensorerna visade sig inte kunna mäta absoluta värden av markparametrar men
variationen av vissa parametrar inom fälten gick att mäta. Hemmaskiftet upp-
visade generellt sett bättre korrelationer med sensorerna än vad vägstyrelsefältet
gjorde. Konduktivitetssensorn visade sig bäst kunna mäta variationer av lerhalt.
Även dragkraftssensorn visade sig bäst kunna mäta variation av lerhalt men även
starka korrelationer med mullhalt och skörd återfanns.

Konduktivitetssensorn kostar ca 80 000 kr att köpa in medan dragkraftssensorn
med elektronik kostar runt 3 000 kr. Dragkraftssensorn är ett bra alternativ till
konduktivitetsmätning, då den visar lika stark korrelation med lerhalt som kon-
duktivitetssensorn gör. Dessutom återfanns en bra korrelation mellan dragkraft
och mullhalt, vilket inte återfanns mellan konduktivitet och mullhalt.

Idag tas jordproverna vid växtplatsanpassad odling oftast symmetriskt över fältet.
Flera forskare hävdar att det inte är i de högavkastande områdena som avkastningen
ytterligare bör ökas, utan att den största vinsten är om avkastningen kan ökas på
de sämsta delarna av fälten. Som tidigare nämnts är ett jordprov per hektar för
lite för att kunna dra riktiga slutsatser om markparametrars variation. Då manuella
jordprover är dyra så skulle de båda sensorerna kunna hjälpa till att hitta områden
dit manuella jordprover riktas. På det viset kan lantbrukaren förbättra kunskapen
om varför avkastningen är lägre på vissa platser.
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Summary
Crop yield vary a lot within a field and when farm size increases many farmers
apply the new technology precision farming for detecting high and low yielding
areas. When applying precision farming it is common to measure the yield with
high density, usually about 400 samples per hectare. To explain differences in
yield, soil data can be valuable information. A problem is that the density of a soil
map is often far less than of a yield map, because traditional soil sampling is time
consuming and expensive. Therefore, soil maps are usually based on one sample
per hectare, which is not enough to make an accurate map.

The aim of this study was to compare an electromagnetic sensor (EM) and a draft
force sensor in order to find a cheaper and more efficient method for measuring
soil variability. The EM technology is known to work relatively well in measuring
differences in clay content within a field but the sensor is expensive to buy and
it also needs an extra operation on the field. Therefore, an EM-sensor have been
studied together with a system that measures the draft force between a tractor and
a spring tine harrow in order to find a cheaper and more convenient system to
measure soil variability.

The two sensors were driven over two intensively soil-sampled fields, covering
about 10 hectares. In addition, crop yield and water content have been measured.
Correlation has been studied between clay content, organic matter, potassium,
phosphorus, pH, water content and the sensors.

The two sensors did not manage to measure the absolute value of the parameters
but the variability of some parameters. The field ‘Hemmaskiftet’ showed gener-
ally better correlation than ‘vägstyrelsefältet’. Both sensors showed good correla-
tion with clay content. In addition the draft force sensor showed good correlation
with organic matter and yield.

The conductivity sensor cost about SEK 80 000 and the draftforce sensor cost
about SEK 3000. Since the draft force sensor has a correlation as good as the con-
ductivity sensor, it can be an alternative for measuring soil variability. In addition,
the draft force sensor was much better in measuring organic matter. Most tractors
are already equipped with draft force sensors and therefore it would be a cheap
alternative to the EM-technology for measuring soil variability.

In precision farming, most soil samples are taken symmetrically over the field.
Some researchers claim that one should try to increase the yield in the low-
yielding areas rather than the high-yielding areas if the aim is to maximise the
profit. As mentioned before, one soil sample per hectare is to less for drawing
conclusions about the variation of soil parameters. Since manual soil-samples are
expensive, the two sensors can be a tool for finding areas where the manual soil-
samples should be taken. The sensors can therefore help farmers to improve the
knowledge about why the yield is lower at some places.
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Inledning
Bakgrund

Precisionsodling eller växtplatsanpassad odling är inget nytt koncept. Det har
länge varit känt att avkastningen varierar spatialt över ett fält och lantbrukare
har alltid försökt optimera odlingen över fälten. Detta har inneburit att områden
som krävt särskild behandling har fått t.ex. en differentierad kvävegiva genom
att stänga av gödselspridaren där jorden är näringsrik. Detta fungerade relativt
bra när brukningsarealerna var små och mekaniseringsgraden var låg. Lant-
brukaren hade då bra kunskap om hur jorden varierade inom fälten.

Sedan 60-talet har jordbrukspolitiken drivits så att allt större brukningsenheter
erhållits vilket följts av en allt högre mekaniseringsgrad. När brukningsenheterna
växer och mekaniseringsgraden ökar så kan det vara svårt för en lantbrukare att
optimera skötseln av olika områden inom ett fält utan att ta hjälp av ny teknik.
Allt eftersom tekniken för positionsbestämning (GPS) blivit billigare så har intres-
set för precisionsodling ökat. Det beror främst på att brukningsenheter blir större
men även på en kärv ekonomi. I ett nyligen redovisat examensarbete av Ahlström
& Ohlsson (2000), fick lantbrukare som investerat i skördemätningssystem rang-
ordna varför de införskaffat utrustningen. Ekonomin var huvudskälet medan miljö
och intresse för ny teknik kom i andra och tredje hand. Medeltröskningsarealen
för de som skaffat skördekarteringssystem var 453 hektar vilket ger en vägvisning
mot storleken på den areal som idag anses motivera en investering i ett skörde-
karteringssystem.

Precisionsodling innebär att varje delyta inom ett fält optimeras med olika insats-
medel. Enligt Blackmore (1994) är målet med växtplatsanpassad odling en ökad
effektivitet i att styra insatser. Det innebär att göra rätt sak, på rätt plats och ofta
vid rätt tidpunkt. Första momentet i växtplatsanpassad odling är att samla in plats-
specifik data. Inom precisionsodling undersöks ofta hur stora skördevariationerna
är inom fälten. Idag finns bra metoder för att mäta skörd kontinuerligt i fält men
samtidigt är det viktigt att undersöka vad variationerna beror på. Faktorer som på-
verkar skördeutfallet är bland annat jordart, markstruktur och växtnäringsinnehåll.
För närvarande analyseras dessa med hjälp av jordprov och laboratorieanalys. Det
är en kostsam och tidskrävande metod, och därför tas oftast endast ett jordprov
per hektar. Detta är dock för lite och ger inte en tillförlitlig bild av variationerna
inom fälten. I detta projekt har olika sensortekniker studerats, som delvis ska
kunna ersätta konventionell provtagning eller bättre kunna förutsäga var konven-
tionell provtagning bör ske. Sensorer har fördelen att de är snabba samt medger
högre provtagningstäthet till lägre karteringskostnader än konventionella metoder.
De sensorer som studerats är en dragkraftssensor och en elektromagnetisk sensor
(EM).

Syfte

Syftet med projektet är att pröva två olika sensorer för att reducera jordprovtagning
eller att bättre kunna bestämma var jordprover bör tas. Detta sker genom att:

•  jämföra de två olika sensorerna samt undersöka om det finns något samband
mellan sensorernas signaler och olika markparametrar som lerhalt, pH, mullhalt,
fosfor, kalium och vattenhalt i jorden samt även mot skörd.
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Avgränsningar

Den växtplatsanpassade odlingen delas ofta upp i fyra delar (Algerbo & Thylén,
1998):

•  insamling av data
•  bearbetning av data
•  analys av data och beslut om åtgärd
•  utförande av åtgärd

Rapporten kommer att beröra datainsamling och bearbetning av data. I detta
arbete har två olika sensorer för att underlätta jordprovtagning studerats. Foku-
seringen kommer därför att ligga på dessa två sensorer.

Litteraturstudie
GPS

Insamling av platsspecifik data kan ske på många sätt men hjärtat i systemet är
Global Positioning System (GPS) vilket har gjort det möjligt att få reda på vart på
fältet en speciell händelse inträffar. GPS är ett satellitbaserat positionsbestämnings-
system. Det system som vanligen används är det av amerikanska försvaret upp-
byggda NAVSTAR (Thylén, 1995). Systemet är uppbyggt på 24 satelliter varav
tre är reserver, se bild 1.

Bild 1. Satelliterna som ingår i GPS-systemet. Systemet bygger på att 21 satelliter kretsar
runt jorden i bestämda omloppsbanor och sänder ut positionsinformation. Dessutom finns
det tre reservsatelliter (Ekfäldt, 1996).

GPS-systemet består av tre segment; satelliter, kontrollstationer och mottagare.
Satelliterna kretsar runt jorden i bestämda omloppsbanor och sänder ut positions-
information.

Med en GPS-mottagare samlas information in från minst fyra satelliter samtidigt.
Systemet var belagt med en störsignal fram tills maj 2000. Det innebar att nog-
grannheten inte kunde bli bättre än ca ±100 meter utan korrektionssignal. I och
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med att störsignalen togs bort så kan noggrannheten komma ner till ca 10 meter
utan korrektionssignal (Thylén, pers.medd., 2000). Detta är dock i de flesta fall
ändå inte tillfredsställande för precisionsodling. Därför används oftast en differen-
tiell GPS-mottagare, så kallad DGPS (Ekfäldt, 1996).

DGPS innebär att två mottagare används. Den ena sitter i fordonet och den andra
är stationär. I Sverige finns det tre olika DGPS-referenssystem. Det vanligaste
sättet är att ta in korrektionssignal via RDS-systemet i det svenska FM-bandet.
En speciell RDS-mottagare måste innehas och ett abonnemang löses årsvis för
att kunna ta emot signalen. Ett annat korrektionssignalsystem är sjöfartens navi-
geringssystem vilket bygger på långvåg. I många delar av Sverige är det möjligt
att använda sig av långvågssignal som korrektionssignal (Algerbo & Thylén,
1997). Fördelen med detta system är att det är gratis att använda. Ett tredje system
är att ta in korrektionssignalen via satellit. Systemet innebär att information från
de markbundna referensstationerna sänds upp till en satellit, som speglar signa-
len till användaren. Fördelen med detta system är att det fungerar i nästan hela
världen. Det krävs abonnemang även för denna tjänst. Skillnaden i noggrannhet
mellan de tre olika DGPS-tjänsterna skiljer sig inte nämnvärt åt. Förmågan att ta
emot signalen kan däremot vara mycket varierande, och beror på var någonstans
man vill ta emot signalen, och på vilken signaltyp som man vill använda. Med
korrektionssignal fås en noggrannhet på ca en meter (ej med de billigaste GPS-
mottagarna), vilket är fullt tillräckligt för precisionsodling (Thylén, pers.medd.,
2000).

Avkastningsmätning

Ett fungerande system för precisionsodling omfattar flera led där insamling av
data är det första. Insamling av data kan ske på många sätt men vanligast är att
börja med skördekartering. Skördekartering är viktigt för att få reda på hur avkast-
ningen varierar över fältet. En vanlig åsikt bland lantbrukare är att avkastning inte
varierar mycket inom ett fält men många försök från skördekartering har visat att
avkastningsvariationen är förvånansvärt stor. Bild 2 visar variation i avkastning
på ett höstvetefält i Storbritannien. Ungefär 12,5 % av fältet avkastar åtminstone
1000 kg/ha mindre än medelskörden som är 9600 kg/ha.

Skördekartering innebär att avkastning och position registreras kontinuerligt under
gång. Idag kostar ett skördekarteringssystem ca 80 000 kronor (år 2000). Avkast-
ningen mäts i eller direkt efter spannmålselevatorn. Det finns två olika metoder för
att mäta avkastning; efter vikt och efter volym. (Thylén, pers.medd., 2000). Avkast-
ning och position loggas momentant under gång och data kan sedan överföras till
ett Geografiskt Informations System (GIS) där kartor kan skapas som visar varia-
tioner i avkastning. Eftersom avkastningen är beroende av många faktorer, t.ex.
väder och förfrukt, så krävs flera års insamlande av data innan riktiga slutsatser kan
dras. Enligt en enkätundersökning där samtliga lantbrukare i Sverige som har skörde-
karteringssystem fick svara på hur många år de anser att skördedata måste samlas
in för att slutsatser om skördens variation skulle kunna dras så svarade 77 % att
fyra till sex år behövs (Ahlström & Ohlsson, 2000). Efter att tillräckligt med data
har samlats in bör stabiliteten i avkastning undersökas för att få reda på områden
med stabilt hög avkastning, områden med stabilt låg avkastning samt områden med
instabil avkastning (Algerbo & Thylén, 1998). Ett annat sätt kan vara att göra en
karta med skördens variation över ett antal år, se bild 3. De mörkaste respektive
ljusaste områdena avviker mycket från medelavkastningen.
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Bild 2. Frekvensdiagram över avkastningen på ett höstvetefält i Storbritannien 1996.
Skördekarteringen har gjorts med Massey Fergusons skördekarteringssystem (Dawson,
1997).
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Bild 3. Skördekartan visar variation i avkastning över åren 1992–95 på Hemmaskiftet på
Kvarnbo gård, Uppsala. Skördens variation visas i standardavvikelser från medelvärdet.

Markkartering

När skördedata är insamlad så är nästa steg att ta reda på varför avkastningen av-
viker på vissa platser. Ett led i detta är att granska markkartor. Markkartor inne-
håller viktig information om jordens fysikaliska egenskaper och kan på så sätt
vara en viktig informationskälla vid precisionsodling. Vid traditionell odling slås
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oftast jordproverna på ett fält ihop till ett enda samlingsprov medan det vid växt-
platsanpassad odling är den spatiala skillnaden man vill registrera. Idag positions-
bestäms ett stort antal av de jordprover som tas i Sverige (Thylén & Algerbo,
2000). Jordprovtagning kan genomföras utifrån ett antal olika strategier: linje-
kartering, slumpmässig provtagning, styrd slumpning, systematisk provtagning,
zonindelning (agrokartering) och riktad provtagning (Thylén & Algerbo, 2000).

Den vanligaste metoden är fortfarande linjekartering. Vid linjekartering tas ett
samlingsprov ut längs fältets diagonal. Proverna slås sedan ihop till ett enda och
endast ett medelvärde erhålls över fältet. Linjekartering ger således inte svar på
hur en parameter varierar inom fältet.

En annan metod är slumpmässig provtagning (bild 4a). Om provtagningspunkterna
skall slumpas ut krävs ett stort antal punkter för att kunna uppskatta ett medelvärde
över fältet (Oliver & Webster, 2000). Enligt Oliver & Webster (2000) så är slump-
mässig provtagning ett ineffektivt sätt att ta jordprover på. Det täcker en yta ojämnt,
vanligtvis så täcks en viss delyta bra medan en annan täcks mycket dåligt. Om data
har rumsligt beroende så dubbleras information där mätdata är tät och luckor med-
för att information missas.

Slumpmässig provtagning kan dock förbättras avsevärt genom att styra slumpen
inom ett raster (bild 4b). Det innebär att ett rutnät placeras över ytan som studeras
och en eller några få provtagningspunkter slumpas ut i varje ruta. Denna metod
förhindrar att provtagningspunkterna hamnar i ett kluster. Det största möjliga av-
ståndet mellan punkterna är detsamma som diagonalen av två rutor.

Det som kanske mest används i precisionsodlingssammanhang är systematisk
provtagning (Thylén & Algerbo, 2000) (bild 4c). Proverna tas i ett rutnät och
avståndet är fixt. Systematisk provtagning är den metodik där ytan täcks jämnast.
Enligt Oliver & Webster (2000) är ett triangulärt raster det mest effektiva efter-
som sidorna i rutnätet blir lika långa, men av praktiska skäl används oftast ett
kvadratiskt raster. Ett vanligt provtagningsavstånd i precisionsodlingssamman-
hang är 100 x 100 meter. Detta är vad som är ekonomiskt försvarbart men flera
forskare har visat att detta inte är tillräckligt.

Bild 4a-c. Bilderna visar olika metoder för markkartering samt effekten på den interpolerade
ytan då a) prover slumpas ut b) prover slumpas ut inom ett raster c) prover tas systematiskt
(Thylén & Algerbo, 2000).
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Agrokartering och riktad provtagning börjar bli allt mer vanligt internationellt
(Thylén & Algerbo, 2000). Agrokartering innebär att fälten delas in i olika delar,
så kallade brukningszoner, efter exempelvis topografi, skördekartor, satellitbilder
eller flygfoto. Vid riktad provtagning används t.ex. skördekartan som grund för
markkartering för att välja ut områden med problem (Thylén & Algerbo, 2000).
Utifrån skördekartan väljs lågavkastande områden ut och jordprovtagningen riktas
dit.

Geostatistik

Utifrån jordproverna skall värden för markparametrar estimeras för hela fältet.
Detta görs med hjälp av geostatistik. Vid vanlig statistisk bearbetning antas prov-
erna vara oberoende av varandra. Det stämmer inte med markparametrar. Om två
relativt nära provtagningspunkter studeras så ses att proverna är mer lika varandra
än två prov som är tagna på ett större avstånd (Thylén & Algerbo, 2000). Geo-
statistik är därför en form som utvecklats ur den klassiska statistiken och den
behandlar hur en markparameter varierar över en yta.

Semivariogram

För att få ett mått på den rumsliga variationen av en viss markparameter skapas
ett semivariogram utifrån data från provpunkterna, se bild 5.
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Bild 5. Ett semivariogram visar hur variationen (semivariansen) ökar med ökande
provtagningsavstånd. Kurvan i diagrammet är viktig vid interpolation av kartor.

Ett semivariogram visar hur semivariansen ändras med avståndet och riktningen
från provpunkten. Semivarians är medelvariansen mellan ett par av provtagnings-
punkter (ekv. 1). Semivarianserna räknas sedan ut för alla möjliga par över hela
fältet med respektive provpunkt (globalt variogram). Om fältet är stort eller om
mängden indata är mycket stor så kan lokala variogram användas vid kriging, dvs.
fältet delas in delområden där ett variogram skapas på varje område (Minasny et
al., 1999).
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där:

γ(h) = semivariansen på avståndet h

m = antal par av provpunkter

s = värdet på parametern S

x = koordinaten på provpunkten

h = avståndet mellan paren

Semivariogrammet består av ett flertal semivarianser på olika avstånd från prov-
punkten. Till dessa anpassas sedan en modell. De vanligaste modellerna är linjära,
sfäriska, exponentiella och power funktioner (Oliver & Webster, 2000). Den modell
som passar bäst till punkterna väljs sedan. Oftast kan det vara svårt att med ögat
avgöra vilken modell som passar bäst och då kan det vara bra att använda sig av en
matematisk funktion som beräknar modellanpassningsgraden. En vanlig metod för
att beräkna anpassningsgraden är Akaikes informationskriterium (AIC). Modellens
parametrar används sedan vid interpolation (se interpolationsavsnittet).

Ur variogrammet kan utläsas flera saker, se bild 5. Det visar bl.a. om en parameter
har ett rumsligt beroende. Nugget (C0) är den variation som återstår om avståndet
mellan provpunkterna är oändligt litet, dvs. den variation som erhålls om jordprov
på jordprov upprepas på samma plats. För att minimera denna variation så tas flera
delprover i en cirkel kring en provpunkt. Oliver & Frogbrook (1997) menar att en
tumregel kan vara att ta ca 16 delprover i en cirkel på några få kvadratmeter runt
provtagningspunkten och sedan slå ihop de till ett enhetligt prov. Förhållandet
mellan nugget (C0) och sill (C0+C1) ger det rumsliga beroendet. Om nugget är lika
stor som sill innebär det att det inte finns något rumsligt samband mellan olika
provpunkter och litet nuggetvärde i förhållande till sill tyder på ett starkt rumsligt
samband för just den markparametern. Range anger avståndet från noll meter till
dess att varianskurvan planar ut, dvs. där det rumsliga beroendet mellan ärliggande
provpunkter tar slut. Range-måttet kan således användas som en indikation på hur
tätt jordprover bör tas.

Interpolation

Med utgångspunkt från modellen kan, om det rumsliga sambandet är tillräckligt
starkt, värden för varje punkt interpoleras fram över det undersökta området. Det
finns olika tekniker för att interpolera men vanligast är kriging. Kriging tar hän-
syn till hur en parameter varierar rumsligt för att uppskatta värden i punkter där
prover inte tagits. Det innebär att de närmaste provpunkterna kring en punkt som
skall estimeras får högre vikt än de som är längre bort, ligger i klump eller ligger
i skugga av varandra. Vid interpolation erhålls även krigingvariansen. Den är ett
mått på hur pålitligt det uppskattade värdet är. Kriging kan indelas i punktkriging
och blockkriging. Vid punktkriging interpoleras värden fram punktvis medan vid
blockkriging över en yta. Blockkriging har en "utsmetande effekt" på de uträknade
värdena, dvs. gränserna mellan olika områden på kartan blir inte så skarpa och
"bull’s-eye"-effekten, dvs. fläckigheten, blir mindre (bild 6).
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Bild 6. Kartan till vänster är punktkrigad och kartan till höger är blockkrigad. Vid block-
kriging erhålls en "utsmetande effekt" vilket gör att gränserna blir mer mjukt formade och
fläckigheten blir mindre.

Optimalt provtagningsavstånd

Det är viktigt att tänka över vilket provtagningsavstånd som bör användas vid
markkartering. Flera försök visar att markparametrar kan variera mycket inom
relativt små fält (Pierce et al., 1995; Erikson & Niklasson, 1998). Ett vanligt
förekommande provtagningsavstånd är ett jordprov per hektar, vilket enligt
Dampney et al. (1997) inte är tillräckligt för att få bra information om fältets
variation.

Vilket är det optimala provtagningsavståndet för att täcka in markparametrars
variation? Mulla (1997) menar att avståndet mellan provpunkter i många grödor
som tumregel inte bör överstiga 60 meter. Oliver & Webster (2000) går ett steg
längre och menar att olika provtagningsavstånd krävs för olika markparametrar
eftersom den rumsliga variationen är olika stark för olika parametrar.

McBratney & Pringle (1999) gjorde en studie över optimal provtagningstäthet
med hänsyn till olika markparametrar. De menar att om växtplatsanpassad odling
ska ske i block om 20x20 meter så bör provtagningsavståndet inte vara mer än
10-40 meter beroende på vilken parameter som skall mätas. Det innebär mellan
6 och 100 prover per hektar. I tabell 1 redovisas hur tätt jordprov bör tas förutsatt
att medelvärdet är känt för parametern och att parameterns medelvärde är propor-
tionell mot dess varians.

Då rasterstorleken för precisionsodling bestäms är det viktigt att noggrant tänka
igenom vilken storlek som är lämpligast. Enligt Thylén & Algerbo (2000) finns det
två faktum som motverkar varandra vid kartering av fält med hög noggrannhet. Det
ena är att ju större rutnät som väljs desto större del av variationen kommer att finnas
inom en ruta. Det andra är att ju mindre ruta som väljs desto mindre är chansen att
ett korrekt värde räknas fram på parametern inom just den rutan. Vanligtvis används
block på 20 x 20 meter eftersom den storleken medger en variation på ca 25 % av
den totala variationen inom rasterytan. Det innebär att provtagningsavståndet varierar
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mellan 10 och 38 meter i detta fall. Eftersom kostnaderna för denna täthet på jord-
prover skulle vara för höga för de flesta lantbrukare så krävs nya, billigare metoder
för att mäta markparametrar.

Tabell 1. Största tillåtna provtagningsavstånd vid olika blockstorlekar förutsatt en noggrann-
het på två standardavvikelser (McBratney & Pringle, 1999). Mv betyder medelvärde.

Rekommenderat provtagningsavstånd i meter vid:

Parameter
Noggrannhet
vid kriging

10 x 10 m
block

20 x 20 m
block

50 x 50 m
block

100 x 100 m
block

PH ±0,25 30 38 62 100

Ler (dag/kg)1 ±2,5 20 26 46 98

Sand (dag/kg)1 ±2,5 20 26 46 98

Kol (dag/kg)1 ±10% av mv 22 28 48 78

Kväve (mg/kg) ±10% av mv 20 27 45 74

Fosfor (mg/kg) ±10% av mv <10 10 21 31

Kalium (mg/kg) ±10% av mv 18 24 42 68

1dag/kg betyder decagram/kg vilket är detsamma som viktprocent

Sensorer

Tätare provtagningsavstånd skapar ett behov av automatiserad datainsamling. De
flesta forskare är idag överens om att konventionell jordprovtagning är en för dyr
och tidskrävande metod om tillräcklig information för växtplatsanpassad odling
ska samlas in (Droll et al., 2000; Sudduth et al., 1997; Thylén, pers.medd., 2000).
Redan idag finns ett antal sensorer som kan mäta olika markparametrar. De van-
ligaste är konduktivitets-, vattenhalts- och jordpackningssensorer (Droll et al.,
2000).

Fördelar respektive nackdelar med sensorer

Vid bestämning av markparametrar finns det två felkällor; analysfel och provtag-
ningsfel. Analysfelen är små vid konventionell provtagning medan provtagnings-
felen kan bli mycket stora eftersom ekonomin oftast inte tillåter tillräckligt många
prover för att undvika detta. En fördel med sensorer är att de tillåter en mycket högre
upplösning vid insamling av data än de konventionella metoderna, till ett mycket
lägre pris och mindre tidsåtgång. En nackdel är att analysfelet blir större för sensorer
än vid konventionell provtagning. Emellertid har detta inte så stor betydelse efter-
som sensorernas täta provtagning leder till en totalt högre noggrannhet sett över
hela fältet (Sudduth et al., 1997). Sensorer kartlägger därför variationen av mark-
parametrar inom fält bättre än vad traditionell jordprovtagning gör.

Konduktivitet

Konduktivitet är ett mått på ett materials förmåga att leda elektrisk ström. Sand
har låg konduktivitet medan lera har hög konduktivitet. Standardenheten för att
mäta konduktivitet i jorden är millisiemens per meter (mS/m). Konduktivitet har
visat sig vara ett bra hjälpmedel för att mäta variationer i vissa markparametrar.
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Enligt Lund & Christy (1998) så finns det starka samband mellan jordens konduk-
tivitet och lerhalt, se bild 7.

Bild 7. Konduktivitet och lerinnehåll på ett fält i Iowa, USA (Lund & Christy, 1998).

Flera forskare har dessutom visat att konduktivitet även kan korreleras till andra
parametrar som t.ex. mängden organiskt material, katjonutbyte (CEC), matjordens
tjocklek, jordens vattenhållande förmåga, magnesium, kalcium och salthalt
(Jaynes et al., 1994; Jaynes, 1996; Kitchen & Sudduth, 1996; Mc Bride et al.,
1990; Rhoades & Corwin, 1981). Korrelationerna till dessa parametrar är förmod-
ligen en följd av att de varierar med ändrad lerhalt. Jaynes et al. (1995) har vidare
visat att det finns korrelationer mellan skörd och konduktivitet främst beroende på
ett indirekt samband mellan skörd och vattenhalt. Ett problem är att korrelationen
inte är linjär utan påverkas av många faktorer som väder, vind, årsmån och bruk-
ningsmetod. Jaynes et al. (1995) anser att starkare samband kan visas om klimat-
data tas med i beräkningarna.

På marknaden finns idag två metoder för att mäta konduktivitet; elektromagnetisk
induktion (EM) och direkt kontakt. Direkt kontakt innebär att flera elektroder är i
fysisk kontakt med jorden. En ström skickas sedan mellan elektroderna och resul-
tatet av mätningen visar hur mycket av ursprungsströmmen som finns kvar efter
det att den skickats genom jorden. Oftast brukar elektroderna bestå av tallrikar
som skär ner i jorden.

EM-sensorn bygger på elektromagnetisk induktion varför kontakt med jorden inte
är nödvändig. Sensorn består av en sändarspole och en mottagarspole. Ett primärt
magnetfält sänds ut från sändarspolen i ett sfäriskt magnetfält i marken. Magnet-
fältet inducerar sedan en ström i jorden som i sin tur inducerar ett sekundärt
magnetfält i mottagarspolen. Styrkan på magnetfältet i mottagarspolen kan sedan
omvandlas till konduktivitet.

Båda metoderna ger liknande resultat och de ger en karta med mycket tät informa-
tion. Normalt samlas data in så att ca 100 mätpunkter per hektar erhålls. Båda
metoderna mäter konduktiviteten i hela plantans rotzon, dvs. ner till ca en meters
djup. Det ger sensorerna en fördel gentemot konventionell jordprovtagning som
bara tar prov i matjordsskiktet.
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Dragkraft

Ett problem med sensorer är att de ofta är dyra att införskaffa. Att mäta dragkraft
är relativt billigt och de flesta traktorer är dessutom redan utrustade med system
för dragkraftsmätning. Dragkraft skulle därför kunna vara ett alternativ till konduk-
tivitet för att mäta eller jämföra olika markparametrar. Dragkraftsmätning kan till-
sammans med en GPS användas för att bestämma dragkraftsvariation inom ett fält.
Dragkraften skulle sedan kunna relateras till markparametrar som biomassa och
skörd (Svoboda et al., 1999).

Flera forskare har visat att dragkraft varierar spatialt inom ett fält (Droll et al.,
2000; Svoboda et al., 1999; Van Bergeijk & Goense, 1996). Dragkraften påverkas
av jord- och landskapsfysikaliska egenskaper. Enligt Stafford (1979) så kan drag-
kraften på en harvpinne uttryckas med ekvation 2.

)sin()tanexp( δαϕ +⋅⋅⋅⋅⋅⋅= baczwF (2)

där:
w = harvpinnens bredd
z = bearbetningsdjupet
c = jordens kohesion
α = harvpinnens vinkel mot marken
a = konstant som beror av α
b = konstant som beror av α
φ = jordens interna friktionsvinkel
δ = friktionsvinkeln mellan jorden och harvpinnen

Flera av dessa komponenter beror av redskapets hastighet men sambandet mellan
dragkraft och hastighet är inte konstant utan ändrar sig med rådande vattenhalt.
Enligt Svoboda et al. (1999) så påverkas dragkraft bland annat av jordtyp, mäng-
den organiskt material och topografi. Detta kan således vara en följdreaktion av
att nämnda parametrar varierar med vattenhalten.

Flera forskare har visat att dragkraftsåtgången varierar inom fälten, se bild 8
(Svoboda et al., 1999; Droll et al., 2000; Van Bergeijk & Goense, 1996). Hittills
är det ingen som letat efter samband mellan dragkraftsåtgång och markparametrar.

Bild 8. Dragkraftsvariation på ett fält i Nederländerna (van Bergeijk & Goense, 1996).
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Material och metoder
Två olika on-line-sensorer har prövats för att undersöka om de kan ersätta en kon-
ventionell jordprovtagning eller bättre kunna förutsäga var sådan bör ske. Den ena
sensorn var en dragkraftssensor. Sensorn byggdes in i ett system med GPS och
framfördes sedan under harvning i vårbruket. Den andra sensorn mäter konduktivi-
tet och inlånades från Danmarks JordbrugsForskning, afdelningen for Jordbrugs-
systemer och framfördes i växande gröda efter en fyrhjulig motorcykel.

Försöken utfördes på två fält med storlekarna tio respektive tolv hektar. Fälten var
belägna på Kvarnbo gård som ligger ca 5 kilometer väster om Uppsala. Gården
är på 475 ha och det bedrivs en så kallad fri växtföljd där vete ingår så många år
som möjligt. Kvarnbo gård har varit med i JTI:s försök för precisionsodling sedan
1992, varför fälten som ingår i studien är väldokumenterade när det gäller mark-
och skördekartering.

Markkartering

Hemmaskiftet markkarterades 1993 och vägstyrelsefältet karterades 1997.
Jordproverna togs i ett rutnät med en täthet av ca 10 jordprover per hektar,
provtagningsplatserna visas i bild 9.
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Bild 9. Hemmaskiftet till vänster och vägstyrelsefältet till höger. Kryssen visar mark-
provtagningspunkterna och de mörka områdena är åkerholmar.

På varje provtagningspunkt togs sju delprover som sedan slogs samman till ett,
se bild 10. Jordproverna analyserades med avseende på fosfor, pH, kalium,
magnesium, mullhalt samt lerhalt.
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Bild 10. Metod för uttagning av jordprov vid Kvarnbo gård. Sju prover togs på respektive
provpunkt. Proverna slogs sedan ihop till ett enda.

Dragkraftsmätning

En utrustning för dragkraftsmätning var placerad mellan traktor och harv och den
registrerade dragkraftsvariationerna inom de olika fälten. Kvarnbo gård använder
sig av plöjningsfri odling på de flesta av fälten varför båda fälten i studien var
kultiverade föregående höst. Den 27 april 2000 harvades fälten en gång och fälten
var därmed klara för sådd. Först harvades det två varv runt fälten vartefter fälten
harvades på diagonalen. Ekipaget bestod av en John Deere 4755 traktor och en
fem axlad harv av märket Wibergs Euro Harrow 980 IT. Harven var utrustad med
Controller 2000 styrsystem, vilket ger möjligheter att kontrollera och manövrera
harven från traktorhytten med hjälp en joystick. På en display visades harvdjup
samt sladdplankornas tryck.

Dragkraft loggades samtidigt som position bestämdes. Position bestämdes med
hjälp av en differentiell GPS-mottagare (Trimble AgGPS 122). GPS-mottagaren
var inställd på att lämna position varannan sekund. Under denna tid hann loggern
med att ta emot fyra till fem mätningar från dragkraftsgivaren. För att underlätta
upprepning och jämförande av försök, loggades samtidigt de parametrar som på-
verkar dragkraft. Ekipagets hastighet erhölls från GPS-mottagaren. Harvdjup och
sladdplankornas tryck kunde loggas relativt enkelt från styrsystemet Controller
2000 då harven redan var utrustad med sensorer för detta. Vattenhalten mättes
manuellt med en tdr-sensor (se vattenhaltsmätning).

Dragkraftssensor

Dragkraftssensorn monterades i ett specialkonstruerat lantbruksdrag, se bild 11.
Lantbruksdraget utformades så att det efterliknar en hitchkrok i så stor utsträck-
ning som möjligt. Draget är därför kortare än ett ordinärt lantbruksdrag samt har
en låsanordning så att kopplingssprinten med dragkraftssensorn inte kan lossna.
Utanpå kopplingssprinten monterades en hylsa med en ytterdiameter lika stor
som en hitchkrok för att passa till dragöglan på harven.
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Bild 11. Bilden visar det specialkonstruerade lantbruksdraget som dragkraftssensorn var
kopplad till.

Dragkraftssensorn är inbyggd i en kopplingssprint. Inuti kopplingssprinten finns
det två spolar, se bild 12. Över primärspolen läggs en spänning vilket medför en
induktans i sekundärspolen. Spänningen som alstras i sekundärspolen är propor-
tionell mot dragkraften som påverkar kopplingssprinten, se bild 13.

Bild 12. Kopplingssprint med dragkraftsgivare. 1. Primär spole. 2. Sekundärspole. (Bosch
produktblad)

Bild 13. Sambandet mellan spänning och dragkraft. Utspänningen (Usig) är 0,75*
inspänningen (Usup). Spänningen är direkt proportionell mot dragkraften. (Bosch
produktblad)
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Signalbehandling

Signalerna behandlades med hjälp av elektronik för att informationen från sen-
sorerna skulle kunna tas in i datorn. Ett kretskort löddes ihop och placerades i en
låda tillsammans med GPS och dator. I kretskortet ingick elektronik som gjorde
det möjligt att mäta signalerna från harvdjupssensorn, sladdplankornas tryck och
dragkraftssensorn. Signalerna från de olika sensorerna var analoga, dvs. spänningen
var proportionell mot utslaget på sensorn. Signalerna fick därför gå via en A/D-
omvandlare och kopplades därefter ihop med en dator, se bild 14. Eftersom loggern
hade relativt dålig upplösning så fick signalerna förstärkas. Signalerna förstärktes
upp och filtrerades med hjälp av operationsförstärkare, se bilaga 1. Operations-
förstärkarna kopplades upp som icke inverterande förstärkare, se bild 15. Resistor
R1 valdes till vridmotstånd. Således kunde förstärkningen ställas steglöst. En opera-
tionsförstärkare kan aldrig förstärka mer än den spänning som den matas med.
Eftersom loggern kunde mäta mellan 0 och 28,5 V med en upplösning på 0,1 V,
matades operationsförstärkarna med 24 V för att utnyttja så många steg som möjligt
i datorn. En spänningsomvandlare från 12 till 24 V kopplades således mellan
batteriet och förstärkarna.

Bild 14. Schematisk bild över systemet för mätning av dragkraften över fälten.

Bild 15. Icke inverterande förstärkare.
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Eftersom utsignalen från dragkraftssensorn är en funktion av inspänningen så är
det viktigt med en jämn spänningsmatning. Då ett traktorbatteri inte ger en jämn
spänning var dragkraftssensorn tvungen att matas med spänning från en spännings-
reglerad källa.

Efter att signalen förstärkts upp filtrerades den eftersom en harv alstrar mycket
vibrationer som kan påverka sensorn och då loggern endast mätte några få gånger
per sekund fanns det risk att loggern skulle plocka upp brus istället för ett verkligt
värde. Signalen filtrerades därför enligt samplingsteoremet (Lindgren & Larsson,
1997). Enligt samplingsteoremet måste samplingsfrekvensen vara mer än dubbelt
så hög som den högsta frekvenskomponenten som ska registreras, dvs. gräns-
frekvensen (fg). Gränsfrekvensen (fg) som filtret delar av signalen med är beräk-
nad av hur många mätningar per sekund som ska göras. Loggern klarar bara av
att mäta två till tre gånger per sekund så filtret delar av signalen vid 1 till 1,5 Hz.
Utifrån det räknades RC fram ur ekvation 3 och lämpliga kondensatorer och mot-
stånd valdes. Filtret kopplades sedan upp som ett Sallen-and-Key-lågpassfilter,
se bild 16.

( )
RC

fg ⋅
−

=
π2

12
(3)

där:

fg = gränsfrekvens

R = resistans

C = kapacitans

Bild 16. Sallen-and-Key-lågpassfilter. Filtret användes för att filtrera bort brus från
dragkraftssensorn.

GPS

I försöket användes en Trimble AgGPS 122 för att bestämma positionen på fältet.
Denna GPS är speciellt utvecklad för att användas i jordbrukssammanhang då den
är väl inkapslad, har bra noggrannhet samt kan köras på en drivspänning mellan
10 och 32 V. GPS-mottagaren har även en integrerad referenssignalmottagare
vilket innebär att sjöfartens långvågssignal kan tas in som korrektionssignal där
det är möjligt. Med korrektionssignal fås en noggrannhet på ca en meter.
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En antenn monterades på traktortaket och GPS-mottagaren ställdes in på att lämna
meddelande en gång varannan sekund. Ur GPS:n plockades GGA- och VTG-
meddelande ut. I GGA-meddelandet ingår bland annat tid och position och i
VTG- meddelandet ingår bland annat hastigheten med vilken traktorn framförs.
Meddelandena lagrades i loggern som en textfil vilken sedan kunde öppnas i ett
program som hanterar textfiler. Ett konverteringsprogram gjorde sedan textfilerna
hanterbara i Excel.

Logger

Som logger användes en Psion Workabout handdator. Programmet, som loggade,
är programmerat i ett språk som kallas OPL. Till datorn kom analoga signaler från
dragkrafts-, harvdjups- och trycksensorer. Även GPS-signalen togs in i datorn.

Kalibrering av dragkraftssensor

Sensorn kalibrerades med hjälp av vikter av känd tyngd. Lantbruksdraget med
sensorn hängdes upp i pallgafflarna på en hjullastare. Varje viktpaket som häng-
des på vägde ca 500 kg. Förstärkningen justerades experimentellt till lagom nivå
med hjälp av vridmotstånden. Vikter lastades sedan på upp till drygt 4000 kg.
Försöket upprepades två gånger. Utslaget på dragkraftssensorn registrerades med
loggern. Bild 17 visar den framräknade kalibreringskurvan mellan bitar som
visades i loggern och vikterna. Bitar är den enhet som loggern visar på skärmen
och en bit motsvarar ungefär 0,1 V.

y = 0,3688x + 0,1816

R2 = 0,9967
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Bild 17. Kalibreringskurva för dragkraftssensor. Bitar är den enhet som loggern visar
och en bit motsvarar ungefär 0,1 V.

Konduktivitetsmätning

För att mäta konduktivitet användes en elektromagnetisk sensor (EM-38) från
Geonics. Konduktiviteten mättes på båda fälten den 10 maj 2000. Sensorn är
speciellt utvecklad för agrart användande. Den elektromagnetiska sensorn
(EM-38) registrerar ledningsförmågan i marken och den framfördes på en släde
efter en motorcykel, se bild 18 och 19. Sensorn var placerad helt ovanför mark,
varför ekipaget kunde framföras fort och utan att grödan tog skada. Eftersom
sensorn är känslig för störningar så placerades släden flera meter bakom motor-
cykeln och anslutningen till motorcykeln bestod av ett rep för att inte överföra
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några störningar. Även släden var avskärmad mot marken, då den framfördes på
plastmedar istället för gummidäck. Ekipaget inlånades från Danmarks Jordbrugs
Forskning, afdelningen for Jordbrugssystemer, där maskinen testats i ungefär
ett år.

Bild 18. Konduktivitetssensorn (EM38) från Geonics. Sensorn var placerad på en släde
som framfördes med hjälp av en fyrhjulig motorcykel. GPS-antennen var placerad på
släden.

Bild 19. Ekipaget som mätte konduktivitet. Sensorn framfördes på släde och var
avskärmad från motorcykeln.
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Konduktivitetssensorn är ca en meter lång och består av en sändarspole och en
mottagarspole. Sändarspolen sänder ut elektromagnetiska vågor vertikalt ner i
jorden. Vågorna sprider ut sig i ett sfäriskt fält från 0 till ca 1,5 meters djup och
mottagarspolen registrerar hur starkt det sekundära magnetfältet är. Signalen
mättes i millisiemens per meter (mS/m). Sensorn ställdes in på att ge mätdata 1
gång per sekund och motorcykeln framfördes i ca 20 km/h. En GPS höll ordning
på var sensorn befann sig på fältet och sensorn framfördes med ca 15 meter
mellan varje kördrag, se bild 20. Fältet var sått vid körningstillfället och grödan
hade precis börjat komma upp ur jorden.

Bild 20. Spår efter konduktivitetssensorn. Sensorn framfördes med ca 15 meters
mellanrum.

Vattenhaltsmätning

Vattenhalten mättes i marken med en så kallad tdr-sensor. Tdr-sensorn består av
två metallstavar som trycks ner i jorden. Vägstyrelsefältet mättes mellan 27 och
28 april och hemmaskiftet mättes mellan 2 och 3 maj 2000. Vädret var soligt och
varmt men resultaten antas inte ha påverkats av att mätningar skedde över flera
dagar eftersom sensorn mäter medelvattenhalten över 30 cm. Den tredje juni kom
det ca 3 mm regn på förmiddagen. Mätningen skedde på eftermiddagen och regnet
antas heller inte ha påverkat resultatet nämnvärt.

I stavarna skickades en elektrisk våg med en viss frekvens ut. Tiden det tar för
signalen att gå fram och tillbaka beror på den dielektriska konstanten vilken i sin
tur beror på vattenhalt, lerhalt och konduktivitet. Tiden eller frekvensen kan sedan
räknas om till vattenhalt med ekvation 4. Vattenhalten mättes på de punkter som
jordprovtagningar tidigare tagits. Det resulterade i ca 10 prover per hektar.
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2335.0037.0187.0)( τττθ ∗+∗+−=v (4)

där:

θv = det volymetriska vatteninnehållet i jorden

τ = den avlästa tidsperioden i millisekunder

Bearbetning av data
Efter det att mätningarna var klara tog efterarbetet av data vid. I GPS-meddelandet
kom positionen i WGS84 som är ett internationellt koordinatsystem. Koordinaterna
konverterades till vårt nationella, metriska system RT90. Vidare gjordes grund-
läggande statistiska beräkningar på datan från de olika sensorerna (dragkrafts-,
konduktivitets- och vattenhaltssensorn). Vid geostatistik är det viktigt att mätdatan
är normalfördelad. Frekvensdiagram och boxplots gjordes för att undersöka graden
av normalfördelning.

De geostatistiska beräkningarna utfördes i ett program som heter Vesper (Program
for Automatic Variogram Estimation and Spatial Prediction with Error). Program-
met är utvecklat vid Australian Centre for Precision Agriculture av Minasny et al.
(1999) och kan både beräkna variogram och utföra kriginginterpolation. Eftersom
vattenhaltsdatan innehöll få mätpunkter så anpassades globala variogram till den.
Antalet mätpunkter per hektar var mycket stort när det gäller konduktivitets- och
dragkraftsdata, så därför användes lokala variogram. Efteråt blockkrigades datan
med de framtagna variogrammen. Blocken var 20 x 20 meter med ett avstånd på
5 meter mellan interpolationerna. Programmet räknade ut en sökradie efter punkter
som skulle vara med i beräkningen. Antalet punkter sattes till att minst vara 8 och
som mest 100. Efter krigingen ritades konturkartor upp och korrelationer mellan
sensordata och markparametrar beräknades.

Resultat
Geostatistik

Data för markparametrar samlades in vid markkartering gjord 1993 på hemma-
skiftet och 1997 på vägstyrelsefältet. Rådatan har analyserats för att användas
i detta försök och i tabell 1 och 2 visas variogrammens parametrar för ler-, mull-,
fosfor-, kalium-, pH- och vattenhalt. Då dessa parametrar endast mättes på mellan
70 och 80 platser på fälten, användes globala variogram.

Tabell 1. Modell och parametrar i variogrammen för markparametrar samt vattenhalt
på hemmaskiftet.

Modell Nugget Sill Range

Lerhalt (%) sfärisk 0,37 9,96 219

Mullhalt (%) sfärisk 0 0,04 189

Pt (mg/100g) sfärisk 0        31,80 269

Kt (mg/100g) sfärisk 0         21,9 222

PH sfärisk 0 0,13 179

Vattenhalt power 0           01 0,9072

1gradient      2exponent
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Tabell 2. Modell och parametrar i variogrammen för markparametrar samt vattenhalt
på vägstyrelsefältet.

Modell Nugget Sill Range

Lerhalt (%) sfärisk        13,25        88,59 104

Mullhalt (%) sfärisk           0          0,39 117

P-AL (mg/100g) sfärisk           0       124,70 158

K-AL (mg/100g) sfärisk           7       115,06 579

pH sfärisk         0,71          9,71 240

Vattenhalt sfärisk 0,001413 0,003930 153

Eftersom datainsamlingen från dragkraftssensorn och konduktivitetssensorn
gav mycket mer data, flera tusen punkter per fält, så användes lokala variogram.
Parametrar för dessa redovisas inte.

Skörd

Kvarnbo gård har ett skördekarteringssystem installerat på sin tröska. Skördedata
har samlats under fyra år och en karta har gjorts över medelskördens variation,
se bild 21. De mörkaste respektive ljusaste områdena avviker mycket från medel-
avkastningen från år till år.
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Bild 21. Bilden visar medelskördens variation i standardavvikelser. Skördedata har
samlats in under fyra år. Hemmaskiftet till vänster och vägstyrelsefältet till höger.
De vita områdena är åkerholmar.

Jordart

Jordarten på hemmaskiftet är något mullhaltig styv lera (nmh SL) och på vägstyrelse-
fältet är den till största delen måttlig mullhaltig styv lera (mmh SL), se tabell 3 samt
bild 22 och 23. Grovjord i form av sand, grus och sten förekommer knappast alls.
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Tabell 3. Ler- och mullhalt i matjordskiktet på vägstyrelse- och hemmaskiftet.

  Hemmaskiftet   Vägstyrelsefältet

Mullhalt (%) Lerhalt (%) Mullhalt (%) Lerhalt (%)

Medel 2,0  51  3,3  44  

Max 2,8  58  5,9  86  

Min 1,7  44  2,0  25  
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Bild 22. Lerhalt i matjorden (%). Hemmaskiftet till vänster och vägstyrelsefältet till höger.
De vita områdena är åkerholmar.
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Bild 23. Mullhalt i matjorden (%). Hemmaskiftet till vänster och vägstyrelsfältet till höger.
De vita områdena är åkerholmar.
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Fosfor, kalium och pH

Fälten hade goda fosfor- och kaliumtillstånd vilket visas i tabell 4 samt bild 24
och 25. Fosfor och kalium har mätts i totalfosfor (Pt) och totalkalium (Kt) på
hemmaskiftet och i P-AL och K-AL på vägstyrelsefältet. Anledningen till att
fosfor och kalium utförts med olika analysmetoder är att är att mätningen på
hemmaskiftet utfördes av ett danskt analysföretag vid vilket man mäter totalfosfor
och totalkalium. Pt- värdet var i medeltal 36 mg/100 g jord på hemmaskiftet och
P-AL värdet var 16 mg/100 g jord på vägstyrelsefältet, vilket innebär högsta klass
enligt det danska systemet på hemmaskiftet och klass IV enligt det svenska syste-
met på vägstyrelsefältet. Kt-värdet på hemmaskiftet var i medeltal 28 mg/100 g
jord och K-AL värdet på vägstyrelsefältet var i medeltal 28 mg/100 g jord, vilket
innebär högsta klass och klass IV. De lägsta fosforvärdena låg i högsta klassen
på hemmaskiftet och i klass III på vägstyrelseskiftet och de lägsta kaliumvärdena
låg även de i högsta klass på hemmskiftet och i klass IV på vägstyrelsefältet.

Värdet för pH låg högt på vägstyrelsefältet, då det på vissa platser låg upp mot
pH 8. På hemmaskiftet låg pH-värdena kring 6-7, vilket är mer normalt för styva
leror. Se tabell 4 samt bild 26.

Tabell 4. Fosfor-, kalium- och pH-tillstånd i matjordslagret på hemmaskiftet och
vägstyrelsefältet.

Hemmaskiftet Vägstyrelsefältet

Pt

(mg/100g)
Kt

(mg/100g)
pH P-AL

(mg/100g)
K-AL

(mg/100g)
pH

Medel 36 28 6,5 16 28 7,1

Max 50 37 7,1 49 48 7,8

Min 30 19 5,9 4 16 6,4
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Bild 24. Fosfor i matjorden. Hemmaskiftet till vänster och Vägstyrelsefältet till höger. P-AL
indelas i klasser enligt följande: <2 = klass I, 2-4 = klass II, 4-8 = klass III, 8-16 = klass IV
och >16 = klass V. Pt indelas enligt följande: <2=lågt, 2-4=medel, >4=högt.
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Bild 25. Kalium i matjorden. Hemmaskiftet till vänster och Vägstyrelsefältet till höger. K-AL
indelas i klasser enligt följande: <4 = klass I, 4-8 = klass II, 8-16 = klass III, 16-32 = klass IV
och >32 = klass V. Kt indelas enligt följande klasser: <7=lågt, 7-10=medel, >10=högt.
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Bild 26. pH i matjorden. Hemmaskiftet till vänster och vägstyrelsefältet till höger. De vita
områdena är åkerholmar.

Dragkraft

Noggrannheten på positionerna försämrades avsevärt då korrektionssignalen ute-
blev på hela hemmaskiftet respektive en del av vägstyrelseskiftet. Utan korrektions-
signal är noggrannheten ungefär ±100 meter. Datan redigerades dock manuellt
i AutoCad och Arcview. Noggrannheten efter manuell redigering bedöms vara
ca ±10 meter. En karta där de korrigerade provpunkterna är indelade i klasser visas
i bild 27. Bilden visar dragkraftsvariationen på hemmaskiftet efter manuell korrige-
ring av data.
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Bild 27. Bilden visar en klassad karta på dragkraftsvariationen efter korrigering på
hemmaskiftet. Fältet är här indelat i fyra klasser.

Kvarnbo gård tillämpar normalt en plöjningsfri odling, där fälten endast kultiveras
på hösten. Under föregående höst hölls dock plöjningsdemonstration på vägstyrelse-
fältet. Demonstrationen råkade komma in på den delen av fältet som har en tät jord-
provtagning, vilket innebär att försöksfältet både bestod av plöjd och kultiverad åker.
En markant skillnad i dragkraftsåtgång kan ses där åkern var plöjd, se bild 28. Efter-
som plöjningen påverkar dragkraftsåtgången och därmed korrelationen mellan drag-
kraft och markparametrar så har dragkraftsdatan redigerats så att den delen där fältet
var plöjt fått samma värden som den delen som ligger närmast utanför det plöjda
området. Datan har dock inte redigerats längst ner till vänster eftersom området bör
ha en högre dragkraft då området består av en mark med högre mullhalt. Resultaten
av dragkraftsmätningen redovisas med både redigerad och oredigerad data.

Dragkraftsdatan filtrerades på båda fälten. Datapunkter vars hastighet understeg
9 km/h samt punkter som låg på vändtegen, runt åkerholmar och brunnar togs bort
eftersom de data inte ansågs spegla variationen på ett riktigt sätt.
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Bild 28. Dragkraftsvariation vid harvning. Hemmaskiftet till vänster och vägstyrelsefältet
till höger. De vita områdena är åkerholmar. Vägstyrelsefältet visas med oredigerad data.
Det mörka bandet på vägstyrelsefältet beror på att en plöjningsdemonstration hållits där.

Konduktivitet

När det gäller konduktivtetsdatan så har yttersta draget i norr på hemmaskiftet
tagits bort. Värdena här var ungefär 2 gånger större än närliggande drag vilket inte
är rimligt. Förmodligen ligger det en elkabel nergrävd i diket vars elektriska fält
påverkat mätvärdena. Bild 29 visar konduktivitetsvariationen över fälten.
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Bild 29. Kartorna visar konduktivitetsvariationen strax efter vårbruket. Hemmaskiftet till
vänster och vägstyrelsefältet till höger. De vita områdena är åkerholmar.
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Vattenhalt

Vattenhalten mättes inte kontinuerligt över fälten utan på samma provpunkter som
jordprover tidigare tagits. Bild 30 visar vattenhaltsvariationen över de båda fälten.
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Bild 30. Vattenhaltens variation över fälten. Hemmaskiftet till vänster och vägstyrelsefältet
till höger. De vita områdena är åkerholmar.

Samband mellan studerade parametrar

Eventuella samband mellan de studerade parametrarna undersöktes genom linjär
regressionsanalys. Korrelationskoefficienter (r-värden) för samband mellan de
olika sensorerna och markparametrar redovisas i tabell 5 och 6. Då korrelations-
koefficienterna bara ger svar på hur starkt sambandet är i respektive prov så
hypotestestades alla korrelationer för att se om korrelationskoefficienten håller
för hela fältet.

För att undersöka om sensorerna kan mäta halten av en viss markparameter så
utfördes en jämförelse av sensorerna och markparametrarna på de båda fälten.
Bild 31 visar EM-datan mot lerhalten på de båda fälten medan bild 32 visar drag-
kraft mot lerhalt på de båda fälten. Lutningen på linjerna är olika med samma
sensor på de olika fälten vilket tyder på att parametrarnas halt inte går att mäta
utan bara dess variation.
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Bild 31. Samband och korrelation mellan lerhalt och konduktivitet på vägstyrelsefältet och
hemmaskiftet.
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Bild 32. Samband och korrelation mellan lerhalt och dragkraft på vägstyrelsefältet och
hemmaskiftet.

När det gäller markparametrar så kan korrelation antas finnas vid ett r-värde på 0,4
och uppåt samt -0,4 och nedåt (Thylén, pers.medd., 2000). Alla r-värden större än
eller lika med +0,4 och mindre än eller lika med -0,4 har markerats med grå bak-
grund i tabellerna nedan. Tabell 5 och 6 visar korrelationskoefficienter (r-värden)
och signifikansnivåer mellan sensorer och parametrar. Dragkraften redovisas både
med oredigerad och redigerad data, där mätvärden justerats på grund av plöjnings-
demonstrationens påverkan på dragkraftsåtgången. På hemmaskiftet erhölls gene-
rellt sett bättre korrelationer än på vägstyrelsefältet. Högst korrelation fanns mellan
sensorerna och skörd på hemmskiftet men lerhalten var den parameter som hade
jämnast korrelation på båda fälten med r-värden kring 0,6 för båda sensorerna.
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Tabell 5. Korrelationskoefficienter mellan sensorer, markparametrar och skörd på
hemmaskiftet

 Dragkraft Konduktivitet            
r-värde  signifik. r-värde signifik.

Mullhalt 0,53 *** 0,43 ***

Lerhalt 0,66 *** 0,64 ***

Pt -0,50 *** -0,70 ***

Kt -0,21 ns -0,17 ns

Ph 0,51 *** 0,41 ***

Vh 0,49 *** 0,56 ***

Skörd 0,71 *** 0,73 ***

Tabell 6. Korrelationskoefficienter mellan sensorer, markparametrar och skörd på
vägstyrelsefältet. Dragkraften redovisas både med redigerad och oredigerad data.

  Dragkraft  Dragkraft, redigerad Konduktivitet       

r-värde signifik. r-värde signifik.  r-värde signifik.

Mullhalt 0,38 *** 0,57 *** 0,29 *

Lerhalt 0,46 *** 0,61 *** 0,64 ***

P-Al -0,34 * -0,32 * -0,34 **

K-Al -0,23 * -0,24 * -0,11 ns

pH -0,15 ns -0,03 ns 0,07 ns

Vh 0,05 ns 0,27 * 0,26 *

Skörd 0,63 *** 0,52 *** 0,35 **

Diskussion
Syftet med projektet var att prova och jämföra en konduktivitetssensor och en
dragkraftssensor för att finna ett billigt och effektivt system för att mäta mark-
parametrars variation samt för att bättre kunna förutsäga var jordprover bör tas.
Studien visar att det absoluta värdet på markparametrar inte kan mätas med de här
två sensorerna, då sambanden mellan mätvärde och mätt parameter ser olika ut
på olika fält. Sensorerna visade sig dock kunna användas för att mäta vissa mark-
parametrars variation. Hemmaskiftet uppvisade generellt sett bättre korrelationer
med sensorerna än vad vägstyrelsefältet gjorde.

Bäst korrelation visade konduktivitetssensorn för lerhalt (med ett r-värde runt 0,6
på båda fälten). På hemmaskiftet fanns stark korrelation mellan sensorn och skörd
samt fosfor (r=0,7) men då korrelationerna till dessa parametrar var mycket lägre
på vägstyrelsefältet så anses inga säkra slutsatser kunna dras. Enligt tidigare gjorda
studier på konduktivitetssensorer, ska höga korrelationer mellan konduktivitet och
vattenhalt i jorden finnas. Den här studien visar en korrelation på 0,56 på hemma-
skiftet och 0,26 på vägstyrelsefältet vilket är relativt svaga korrelationer. Korrela-
tionen mot vatten på vägstyrelsefältet har svag signifikans vilket betyder att korre-
lationens tillförlitlighet är tveksam.
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Även dragkraftssensorn visade sig bäst kunna mäta variation av lerhalt (r≈0,6
på båda fälten). Dessutom fanns relativt starka korrelationer mellan sensorn och
mullhalt (r=0,5). Även hög korrelation återfanns mellan sensorn och skörd. På
hemmaskiftet visade sig också fosfor, pH och vattenhalt ha relativt stark korrela-
tion med dragkraftsåtgången men korrelationerna var inte alls lika starka på väg-
styrelsefältet varför inga slutsatser om samband kan dras. Precis som konduktivi-
tetssensorn borde starkare korrelationer funnits mellan dragkraftssensorn och
vattenhalt.

Det är intressant att dragkraftssensorn visar något bättre korrelation mot lerhalt
än vad konduktivitetssensorn gör. Konduktivitetssensorn kostar ca 80 000 kr att
inköpa medan dragkraftssensorn med elektronik kostar ca 3 000 kr. Kan dragkrafts-
sensorn mäta variationen i lerhalt lika bra som konduktivitetssensorn så är den
givetvis ett bättre alternativ. Dessutom visade dragkraftssensorn bra korrelationer
mot mullhalt vilket inte konduktivitetssensorn gjorde.

Höga korrelationer fanns även mot skörd för båda sensorerna. Skörden mättes i
standardavvikelser som skörden avvikit från medelvärdet under fyra år. Korrela-
tionen visade att områden där skörden varierar mycket har hög respektive låg
dragkraft och konduktivitet. Sambandet kan således användas för att ta reda på
lägre avkastande områden inom fält.

På vägstyrelsefältet redigerades den dragkraftsindata där plöjning skett. Eftersom
korrelationerna mellan dragkraft och markparametrar blev av ungefär samma
magnitud på båda fälten efter redigering så bedöms redigeringen spegla drag-
kraften på ett riktigare sätt än om den inte gjorts. Att korrektionssignal tappades
på hemmaskiftet ska heller inte ha påverkat resultaten eftersom den manuella
korrigeringen av mätpunkter har gett en tillräcklig noggrannhet för att riktiga
slutsatser ska kunna dras.

Dragkraft påverkas av flera faktorer som hastighet, topografi, harvdjup, mängd
jord framför sladdplankorna, lerhalt och mullhalt. För att inte andra faktorer än
just de som skulle mätas skulle påverka resultatet så mättes hastighet, harvdjup
och tryck på sladdplankorna kontinuerligt. Ingen av dessa faktorer har påverkat
dragkraften nämnvärt. För att studera topografins inverkan på dragkraftsåtgången
så jämfördes närliggande drag mot varandra. Topografin visade sig inte ha någon
inverkan på dragkraftsåtgången eftersom traktorns storlek var väl tilltagen för
harven. Om dragkraftssensorn ska utvecklas till färdig produkt så bör hänsyn tas
till framför allt topografi- och hastighetsförändringar.

Vid precisionsodling tas normalt ett jordprov per hektar, jämnt fördelat i ett rut-
nät över fältet. Flera forskare hävdar att det inte är i de högavkastande områdena
som avkastningen ytterligare bör ökas utan den största vinsten är om avkastningen
kan ökas på de sämsta delarna av fälten. Som tidigare nämnts är ett jordprov per
hektar för lite för att kunna dra riktiga slutsatser om markparametrars variation.
Då manuella jordprover är dyra så skulle de båda sensorerna kunna hjälpa till att
hitta områden dit manuella jordprover bör riktas. På det viset kan lantbrukaren
förbättra kunskapen om varför avkastningen är lägre på vissa platser.
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