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Det är något viktigt med denna tiden. Även om 
man i sitt företag kan tyngas av dåliga spannmåls-
priser och ett osynkat arrendepris är vi nu mitt i 
den tiden på året då väldigt många åtgärder i fält 
kan göra skillnad i lönsamhet. 

Vi har det Linda af Geijersstam kallar årets 
viktigaste dag, när förstaskörden i vallen tas. Vi 
har den nya kunskapen om när tisteln ska tas för 
bästa effekt. Tillväxtreglering är en faktor som kan 
göra skillnad mellan lönsamt och icke lönsamt. 
Bladgödsling är ett annat sätt att med det lilla 
extra hamna närmre rätt proteinhalt, att utnyttja 
CropSAT ett annat. Bevattning är också en mycket 
lönsam åtgärd där vattenkalkylen visar på minus, 
menar Frans Johnson.

Samtidigt ser faktiskt grödpriserna bättre ut 
på fem års sikt menar Anders Pålsson. Och Axel 
Lundberg visar på hur man kan komma vidare i sitt 
företagande genom att jämföra sig med andra.

Trevlig läsning!

Möjlighet 
till förbättring

Hacka tisteln
Handeln tar 
stråförkortat

Emma Hjelm,
Arvensis

8

Redaktion
Borgeby Slottsväg 11, 
237 91 Bjärred 
Tel 010-476 20 00
arvensis@hushallningssallskapet.se  
www.arvensis.se
e-postadress till redaktion och 
annons är förnamn.efternamn@
hushallningssallskapet.se

Gunnel Hansson 
Tel 010-476 22 79
Emma Hjelm 
Tel 010-476 22 81
Linda af Geijersstam
Tel 0706-15 67 70

Henrik Nätterlund 
Tel 019-603 27 13

Artiklarna skrivs i samarbete mel-
lan författaren och redaktionen.
Har du synpunkter eller förslag på 
artiklar hör av dig till redaktionen.

Ansvarig utgivare
Erik Stjerndahl
Tel 010-476 22 01

Annonser
Thomas Linné
Tel 0708-81 66 11

Prenumerera på Arvensis
8 nummer per år för 
895 kr/år + moms
Anmäl dig på www.arvensis.se
eller 010-476 20 00

Grafi sk form
Graf&Bild AB, Västerås

Tryck
Kepa Tryck AB, Kävlinge

Omslagsfoto:
©ESA/ATG medialab.

Utgivningplan 2016
 Annonsstopp Utgivn.dag
Nr 3 12 apr 2 maj
Nr 4-5 1 jun 20 jun
Nr 6 30 aug 19 sept
Nr 7 11 okt 31 okt
Nr 8 22 nov 12 dec

12

20



Arvensis  03 • 2016

Intresset för att använda satellitdata som 
underlag för kompletteringsgödsling av 
kväve har ökat i och med att det webba-
serade beslutstödssystemet CropSAT bli-
vit tillgängligt. Även under 2016 kommer 
CropSAT att finansieras av Greppa Nä-
ringen och i år satsar också danskarna på 
systemet. Här reder Mats  
Söderström på Sveriges lant-
bruksuniversitet ut en del 
begrepp och frågor om hur 
CropSAT fungerar. 

Varför satellitbilder?
Satellitdata har använts för undersök-
ning och kartläggning av vegetation sedan 
1970-talet. Studier av ökenspridning och 
uppskattning av skördar är exempel på an-
vändning. Under senare år har satellitsen-
sorerna blivit bättre, satelliterna fler, och 
tillgången till bilder snabbare och billigare. 
Den goda tillgången på bilder har gjort 

att det nu även i områden med stor moln-
risk går att få fram bilder som kan vara an-
vändbara praktiskt i jordbruket. 

Vad mäts egentligen?
I CropSAT används vegetationsindexet 
MSAVI. Det bygger på hur stor del av in-
kommande rött respektive nära infrarött 
(NIR) ljus som reflekteras av grödan (se 
figur 1). En frodig, tät göda reflekterar 
mycket i NIR-området, medan det röda 
ljuset absorberas av klorofyll. Ett högt MS-
AVI-värde tyder på en stor biomassa och/
eller ett högt klorofyll-innehåll. 

Det är alltid svårt att bedöma vad 
som är rätt och vad som är fel genom att 
bara titta på en karta. Men det finns en del 
jämförelser gjorda mellan handsensorns 
värde och satellitbilder, och generellt är 
satellitbilderna ganska bra på att beskriva 
grödans status.

Hur får jag fram grödans kvävebehov?
Indexvariationer inom ett fält kan ha en 
rad olika orsaker, och för att bestämma ett 
kvävebehov med satellitkartan som under-
lag är det rekommenderat att gå ut i fält 
på några olika platser med olika indexvär-
den, och göra en bedömning med till ex-
empel en Yara N-Tester, som är utvecklad 
just för att mäta kvävebehov vid komplet-
teringsgödsling.

Hur är bildupplösningen?
Satelliterna som används cirkulerar runt 
jorden på 70 mils höjd i en så kallad solsyn-
kron bana, vilket betyder att satelliten följer 
solens belysning av jorden, och återkom-
mer vid samma lokala soltid på varje plats. 

De flesta satellitbilderna i CropSAT 
kommer från den kommersiella satelliten 
DMC. Om det är möjligt kommer det 
även finnas data från Landsat 8 och den 

Hur funkar CropSAT?
I CropSAT kan man ta fram vegetations-
indexkartor som visar hur det växer 
på fältens olika delar, och användaren 
kan själv bestämma hur mycket kväve 
som grödan ska tilldelas i olika vegeta-
tionsindexklasser. Detta har beskrivits i 
flera tidigare artiklar, här ska vi i stället 
försöka förklara en del av detaljerna 
bakom ”kulisserna”. 

Figur 1. Schematisk skiss över hur ljus i olika våglängder reflekteras från en gröda. Det vegeta-
tionsindex som används i CropSAT bygger på skillnader mellan hur mycket ljus som reflekteras 
i det röda våglängdsbandet och NIR-bandet. Beroende på grödans status ändras reflektansen 
och därmed indexvärdena (indikeras av dubbelpilarna). I huvudsak används bilder från satelliten 
DMC, men även data från Landsat 8 och Sentinel-2 kan förekomma. Dessa satelliter registrerar 
ljus i något olika våglängdsband och med olika upplösning (pixelstorlek). 
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nya europeiska Sentinel-2A. Fördelen med 
DMC är att det går att får tag på data näs-
tan varenda dag över hela södra Sverige. 
Där det ofta är moln och dis är detta en 
förutsättning för att det ska gå att få fram 
några bilder. 

Satelliterna har olika sensorer som 
registrerar refl ekterat ljus i olika våglängds-
band (se fi gur 1). Pixelstorleken anger 
storleken på den markyta för vilken data 
registreras. För DMC är pixelstorleken 
22 meter (d v s upplösningen är 22 m × 
22 m). Landsat 8 har 30 meters pixlar 
och Sentinel-2 har både 10 och 20 meters 
pixlar, beroende på våglängdsband. Det 
betyder att kartor från de olika satelliterna 
har olika detaljeringsgrad. 

Hur vet man vilken satellit 
bilden kommer ifrån? 
Bilderna i CropSAT är normalt från 
DMC, men om en bild kommer från 

Landsat är bildnamnet följt av ett stort L, 
till exempel ”2015-05-03 a L” och om de 
kommer från för Sentinel-2 fi nns istället 
ett stort S.  

Kommer satellitbilder att ersätta 
traktorburna sensorer?
Vi kan se i fi gur 1 att våglängdsbanden i 
DMC är breda. Det betyder att de inte ger 
lika stora möjligheter till att skilja ut de-
taljer hos grödan. Yara N-Sensor har, som 
jämförelse, smala band (bara 10 nanome-
ter) som är speciellt utvalda för att beräkna 
kvävetillståndet vilket gör den utrust-
ningen mer exakt. 

Den nya satelliten Sentinel-2 har dock 
fl era våglängdsband som också är smala, 
och som dessutom fi nns i området mellan 
rött och NIR där refl ektansen ökar snabbt. 
Under året kommer ytterligare en likadan 
Sentinel-satellit att skjutas upp vilket gör 
att man under nästa år får tillgång till nya 

Sentinel-2 data ett par gånger i veckan på 
våra breddgrader. Det bör ge nya möjlig-
heter till förfi nade indexberäkningar och 
mer precisa kartor framöver. 

Funkar det på vändtegarna?
Det fi nns alltid en viss osäkerhet i posi-
tioneringen av satellitbilder, vilket man 
ibland kan se om man jämför bilder i 
CropSAT från olika tidpunkter för ett och 
samma fält. När bilder görs i ordning i 
CropSAT tas en pixel bort om den klipps 
av en blockgräns i Jordbruksverkets block-
karta. Tanken är att man till stor del ska 
minska påverkan från omgivningen ut-
anför fältet. I CropSAT räknas sedan den 
borttagna pixelns värde ut med hjälp av 
kvarvarande grannpixlar inom fältet. Det 
betyder att pixlarna i kanten blir lite mer 
osäkra. Särskilt är små eller långsmala fält 
luriga eftersom det är många kantpixlar i 
förhållande till totala antalet pixlar. 

Nytt 2016. I år kommer man kunna se till-
delningsfi ler från CropSAT direkt i sin smarta 
telefon eller surfplatta. Med hjälp av enhetens 
GPS kan man då se var man är på fältet.
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Kan man jämföra bilderna över tid?
Om man har flera satellitbilder över ett 
och samma fält kan man följa grödans ut-
veckling. Det finns dock flera möjligheter 
att bilder i en tidsserie kan avvika från ett 
förväntat mönster. Det kan till exempel 
vara svårt att kompensera för olika mycket 
dis i atmosfären vilket kan ge lägre index-
värden även om en bild kommer från ett 
senare datum. På grund av att satelliternas 
våglängdsband skiljer sig åt kan det också 
bli skillnader mellan hur vegetationsindex-
kartor ser ut om de kommer från till exem-
pel DMC eller Landsat 8, även om det är 
samma fält och samma datum. Landsat har 
smalare band och det leder ofta till högre 
indexvärden. 

Hur gammal bild kan man använda?
Det finns inget entydigt svar på hur gam-

mal en bild kan vara för att man ska kunna 
använda den som underlag för kvävegöds-
ling. Eftersom kartorna i CropSAT visar 
den relativa variationen inom ett fält kan 
mönstret ofta vara likartat även om de ab-
soluta indexvärdena ökar med tiden (se 
figur 2). Eftersom användaren själv ska be-
stämma vad de olika färgerna på kartan be-
tyder så är det lämpligt att inte ha någon 
förutfattad mening om en bild är använd-
bar eller inte – det är bäst att kontrollera i 
fält om den verkar stämma.

Är något nytt jämfört med 2015?
Under 2016 kommer det finnas vissa nya 
funktioner i CropSAT. Det kommer att 
bli möjligt att ladda ner tilldelningsfiler i 
några olika varianter som underlättar för 
användaren, till exempel för de som använ-
der Trimble eller John Deere. Dessutom 

kommer DataVäxt ta fram en applikation 
där man kan se tilldelningsfiler från Crop-
SAT direkt i sin smarta telefon eller surf-
platta. Med hjälp av enhetens GPS ser man 
tydligt var man är på fältet och vad den ak-
tuella givan bör vara på platsen enligt den 
valda tilldelningsfilen. Det kan även möj-
liggöra att man manuellt kan variera givan 
efter kartan. 

Var hittar jag CropSAT?
CropSAT finns tillgängligt för alla på 
webbadressen cropsat.se. Vi fokuserar på 
att få fram bilder från slutet av april till 
första delen av juni. Trots att maj i fjol var 
ovanligt nederbördsrik fanns minst tre an-
vändbara bilder för ca 2/3 av den svenska 
åkermarken. 

Figur 2. Satellitindexvärden för två höstvete- 
fält vid olika tidpunkter 2015. Till vänster 
med fast klassindelning, till höger med relativ 
klassindelning vilket är det som används i 
CropSAT.

CLAYDON SYSTEMET

facebook.com/claydon.sverige

Daniel Finnfors Tlf: 070-5357665
daniel.fi nnfors@claydondrill.com 
www.claydondrill.com

I fjorton år har Claydonmaskinerna beprövats i över 20 länder med olika 
sorters jordar och klimat. Detta har sparat pengar åt lantbrukarna men 
även sparat miljön med kraftigt minskad dieselanvändning.

När du köper en Claydonmaskin kan du se fram emot enkla, 
spännande och lönsamma år som lantbrukare.

Allt är relativt


