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Kvävegödsla
efter satellitbilder
Satelliter kretsar ständigt över
vårt huvud och tar foto på jorden. Dessa data kan användas
till en mängd olika ändamål.
En del av satelliterna tar bilder
med mycket bra upplösning
som används till websidor som
hitta.se, eniro.se eller google
earth. Numera kan man själv gå
in på någon av dessa sidor och
lätt se sitt hus eller körspåren i fälten. Detta är i dag
en självklarhet men för fem år
sedan var det i det närmaste
otänkbart. Inom några år kommer du även att kunna se vad
grödan kommer att avkasta och
vad proteinhalten på maltkornet kommer att bli till hösten.

Från foto till biomassa

Satelliter tar inte bara vanliga
foton på marken utan de tar
även bilder med andra våglängder. Bland annat kan man få
våglängden NIR (nära infraröd). Med denna våglängd och
några andra kan man räkna
fram ”NDVI”, vilket står för
Normalized Difference Vegetation Index. I klartext är det
mängden vegetation i kilo per
ytenhet. Och bildernas upplösning kan vara mycket god, ca
två gånger två meter.
Se din biomassa redan i år

Greppa Näringen lanserar i
höst en ny modul där du som
lantbrukare bland annat kost-

nadsfritt får en biomassakarta
från satellit över dina grödor
tagen något av de sista åren.
Tillsammans med en rådgivare
från till exempel Hushållningssällskapet går ni igenom orsaker
till inomfältsvariationen och
hur kommande års gödsling
kan justeras utifrån resultatet.
Få satellitöverfarter i Sverige

För att kunna använda en satellitkarta för att justera kvävegivan inför vetets proteingödsling
behöver du en ”färsk” bild som
kan läggas in i datorn till gödningsspridaren. I Storbritannien och Frankrike kan du som
lantbrukare köpa färdiga ”kvävebehovskartor” som bygger på
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Ungefär var tredje dag fotograferar en satellit dina grödor. Denna information kan
omvandlas till detaljerade
kartor över biomassan. Till
hösten har du möjlighet att få
en sådan karta över dina fält.
Inom en snar framtid kommer
det också att vara möjligt att
gödsla efter dessa kartor.



Mängd biomassa i juni 2009.
Utifrån en sattelitbild kan variationen i mängden vegetation som
ﬁnns vid det tillfället räknas fram.
Det stämmer väldigt bra överens
med både kvävebehovet och den
kommande skörden på fälten.
Med lite omräkningar går det även
få fram ett bra mått på proteinhaltsfördelningen över fälten.
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N-sensorn ett strå vassare idag

Yara N-Sensor använder
samma mätmetod för att bedöma kvävegivans storlek och
fördelning över fältet. Men NSensorn har sina fördelar. Den
är på plats den dagen gödslingen ska ske och den arbetar
med ﬂer våglängdsband och är
därmed bättre på att bedöma
kvävebehov än vad satelliterna
är. I dagsläget konkurrerar
inte de två metoderna med
varandra. Men antalet satelliter

ökar och bilderna blir billigare.
Troligen ﬁnns det om fem år
en tjänst där du utifrån gårdagens satellitbild får en styrﬁl
över kvävebehovet att sätta in i
gödningsspridarens dator. Tekniken ﬁnns redan idag.
Oanade möjligheter

Kartor över fältets biomassa
har stor potential att göra nytta
inom jordbruket. Till exempel
kan biomassa-kartorna kombineras med GPS-fastlagda markkarteringsvärde för att bättre
behovsanpassa fosforgödslingen. I framtiden kan man
tänka sig att kartorna läggs in i
sprutdatorn för att vid ogräsbekämpningen justera dosen efter
grödans konkurrensförmåga.
I ett större perspektiv kan nationella skördeuppskattningar
göras på detta sätt. Med satelliter kan man ”scanna” stora
delar av Sverige på en gång.
Alla möjligheter kan vi ännu
inte riktigt greppa. Q
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Visst ﬁnns det överensstämmelse. A visar biomassa i höstvete uppmätt
med N-sensorn 2008-05-15 (gult = lägst; mörkgrönt = högst). B är en
satellitbild omräknad till NDVI tagen 2008-06-04 (orange-brunt = lägst
värden; mörkblå = högst värden). Bilderna är framtagna av Mats Söderström, SLU.
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satellitbilder. I Sverige ﬁnns det
ännu ingen som gör detta. En
anledning är att tidsperioden vi
har för kompletteringsgödsling
är ganska kort. Vi har också
relativt få satellitöverfarter, ungefär var tredje dag fotograferar
satelliter dina grödor. Men
det måste vara molnfritt för
att kartan ska kunna användas
vilket gör att det kan vara svårt
att garantera en tillräckligt aktuell bild.



