
12

Arvensis  07 • 2018

Åren 2016 och 2017 testade vi 
att mäta kväveupptag i höstvete 
med en kombination av Yara 
N-Tester och Trimble Green-
Seeker vilket visade sig fungera 
bra även i jämförelse med Yaras 
Handburna N-Sensor. Tanken 
är att Yara N-Tester ska ge ett 
mått på kvävekoncentrationen 
medan Trimble GreenSeeker 

ger ett mått på mängden bio-
massa. Yaras N-Testervärde har 
satts in som det visas på mäta-
ren utan sortjustering.

Genom att multiplicera 
dessa värden med varandra går 
det att få ett bra mått på kväve-
upptaget per hektar i exempel-
vis nollrutor. 

Dessa parametrar kan ju 
också bestämmas med Yaras 
handburna N-sensor, men det 
är inte alla som har tillgång 
till denna förhållandevis dyra 
utrustning. En vanlig trak-
torburen N-sensor kan också 
mäta kväveupptaget men krä-
ver stora nollrutor, vilket blir 
opraktiskt. Redan idag har 
många tillgång till en egen 
Yara N-Tester och en Trimble 
GreenSeeker kan köpas på till 
exempel Dataväxt för cirka 
femtusen kronor.

Kvävestegar med Kalksalpeter
I fyra höstvetefält och fyra vår-
vetefält lades det ut kväveste-
gar i våras där 0, 50, 100, 200 
och 300 kilo Kalksalpeter till-
fördes per hektar vid tillväxtens 
start. Mätningarna i höstvete 
har finansierats av Prytz Fond 
medan Bertebos Stiftelse har 
finansierat mätningarna i vår-
vete. Rutorna anlades i ogöds-
lade delar av fälten och stråsäd 
eftersträvades som förfrukt. 
I DC 39-41 (flaggbladet helt 
framme) i höstvete och DC 
41-45 (flaggbladets slida börjar 
vidgas) i vårvete mättes sedan 
kväveupptaget. 

För varje gödslingsnivå 
klipptes två stycken 0,25 kva-
dratmeter stora rutor från 
vilka biomassan skickades iväg 
för analys av kväveinnehållet. 
Innan klippningen utfördes 

det mätningar både med Yara 
N-Tester och Trimble Green-
Seeker på exakt de platser som 
sedan klipptes.

Bra samband i höstvete
Figur 1 visar att kväveupptaget 
i Julius var (0,22 * Yara N-Tes-
ter-värdet multiplicerat med 
Trimble GreenSeekervärdet - 
8) vid en jämförelse med det 
analyserade kväveinnehållet. 
r² - värdet var här så högt som 
0,96 vilket tyder på ett mycket 
bra samband. Denna formel 
stämmer väl överens med det 
under 2016 och 2017 utpro-
vade sambandet gentemot 
Yaras handburna N-sensor.

De övriga höstvetesorterna 
som mätningarna utfördes 
i under 2018 var Mariboss, 
Reform och Brons. Samban-
det för dessa sorter framgår av 

Ytterligare tester bekräftar 
att man genom mätning med 
en kombination med Yara 
N-Tester och Trimble Green-
Seeker kan få ett bra mått på 
kväveupptaget i höstvete. 
Metoden är i år provad även 
mot analyserat kväveupptag 
i plantorna med gott resultat 
och har för första gången ut-
värderats i vårvete.

Kväveupptag i höstvete 
med Blackert-metoden
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Figur 1. Samband mellan analyserat kväveupptag i Julius och värdet för 
N-Tester multiplicerat med värdet för GreenSeekern (x). 

Figur 2. Samband mellan analyserat kväveupptag i Julius, Mariboss,  
Reform, Brons och värdet för N-Tester x värdet för GreenSeekern.

Starka samband 



13

Arvensis  07 • 2018

  
  Sort Formel för beräkning r2-värde
  av kväveupptag
  (y=kväveupptag, x=värde Yara 
  N-Tester multiplicerat med 
  värde Trimble GreenSeeker)

 Höstvete Julius y = 0,22x - 8 0,96

 DC 39-41 Reform y = 0,21x - 12 0,92

 Brons y = 0,21x - 14 0,84

 Mariboss y = 0,19x - 4 0,95

 Ceylon* y = 0,25x -16 0,99

 Praktik* y = 0,20x -2 0,99

  Ellvis* y = 0,29x - 11 0,99

 Vårvete Diskett y = 0,16x - 1** 0,98

 DC 41-45 Skye Osäkra värden 

 Qryx i årets försök för Skye 

  Quarna Oryx och Quarna

Olika formler för varje sort. Kväveupptaget i långa och korta sorter, 
respektive höst- och vårvete beräknas i olika formler eftersom Trim-
ble GreenSeeker tenderar att överskatta biomassan hos korta sorter 
och vårvete.  
* = Formlerna för Ceylon, Praktik och Ellvis kommer från 2016 och 2017 års 
jämförelser med Yara Handburna N-sensor

** = Sambandet för Diskett behöver utvärderas ett normalår innan det är 
verifierat

Trimble GreenSeeker är en 
handhållen sensor som ger ett mått på 
grödans biomassa (det så kallade NDVI-
värdet). NDVI-värdet kan variera mellan 

0–0,99. Sensorn hålls 60-120 centimeter 
över grödan (vid dessa mätningar var 
höjden cirka 80-90 centimeter över grö-
dan) och ger mycket snabbt ett värde. 

För att få ett medelvärde för en större 
ruta kan man hålla inne mätknappen på 
sensorn, så ger den medelvärdet för hela 
området.

figur 2. I figuren är linjen för 
Reform och Brons samman-
slagen eftersom det skilde så 
lite mellan dem. Det går att se 
att kurvan för dem ligger lägre 
än för Julius vilket förklaras 
av att både Reform och Brons 
är relativt korta. Trimbles 
GreenSeeker ger ju ett mått 
på biomassan rakt uppifrån 
och överskattar därmed den 
totala biomassan i korta sorter 
som Reform och Brons. Olika 
formler måste alltså användas 
för olika sorter. I tabellen redo-

visas de formler som har tagits 
fram genom årets försök samt 
för sorterna Ellvis, Praktik och 
Ceylon utifrån försök år 2016 
och 2017.

Torkan påverkade
Figur 3 visar resultatet från 
mätningarna i vårvetesorten 
Diskett. Generellt går det att 
säga att vårvetet var starkt på-
verkat av torkan vid tidpunk-
ten för mätningarna vilket 
sannolikt har påverkat resul-
taten. Tittar vi på värdena så 

Text och bild: Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland  
carl.blackert@hushallningssallskapet.se
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Figur 3. Samband mellan analyserat kväveupptag i Diskett och värdet 
för Yara N-Tester multiplicerat med värdet för Trimble GreenSeeker.

▲▲▲



14

Arvensis  07 • 2018

var de betydligt jämnare i sor-
ten Diskett medan analyserna i 
övriga sorter uppvisade en stor 
variation. Här redovisas där-
för endast formeln för Diskett 
men det är viktigt att poäng-
tera att även detta samband 
behöver upprepas för att säker-
ställa hur väl de stämmer ett 
normalår. 

I höstvetet hade däremot 
torkan inte hunnit påverka 
bestånden särskilt mycket när 
mätningarna gjordes runt den 
20 maj varför höstvetebestån-
den får anses ha varit normala.

Lägre faktor i vårvete
Jämförs formlerna för höst-
vetesorterna med vårvetesor-
ten Diskett så ser vi att faktorn 
som vi multiplicerar med är 

lägre i vårvetet. Detta beror 
sannolikt huvudsakligen på att 
vårvetet generellt är spädare 
med tunnare blad och smalare 
stjälk än höstvetet vilket gör 
att Trimble GreenSeeker som 
mäter biomassan tenderar att 
överskatta vikten per hektar i 
vårvetet när den ser på bestån-
det rakt uppifrån. 

I genomsnitt var vikten 
per hektar i alla höstveterutor  
2 900 kilo ts medan den en-
dast var 1 500 kilo ts i Dis-
kett-rutorna. Motsvarande 
medelvärde för Trimble Green-
Seeker-värdena var 0,50 i alla 
höstveterutorna och 0,36 i Dis-
kett-rutorna. Men som sagt, 
det behövs nya undersökningar 
i vårvetet för att bekräfta sam-
banden. n

SLUTSATS OCH REKOMMENDATION
n Anlägg ogödslade rutor i höstvetefälten. Lägg ut rutorna 

så att variation i förfrukt, jordart samt historisk tillförsel av 
stallgödsel återspeglas så bra som möjligt. 

n Mät in kväveupptaget när grödan är i DC 39–41 med Yaras 
Handburna N-sensor eller med Blackert-metoden (Yara N-
Tester i kombination med Trimble GreenSeeker).

n Beräkna axgångsgivan utifrån kväveupptaget i nollrutorna 
och förväntad skördenivå. Givan bör sedan fördelas med 
hjälp av till exempel Yara N-sensor för att anpassas bäst till 
fältens olika delar.

n För vårvete krävs det ytterligare tester innan kombinatio-
nen Yara N-Tester och Trimble GreenSeeker är verifierad, 
men det går att anlägga nollrutor även där och mäta in 
dem med Yaras handburna N-sensor eller få en grov upp-
skattning av kväveleveransen med Blackert-metoden.

MF 7700 S SERIEN
BORN TO FARM
PRESTANDA UTAN
KOMPROMISSER
165-280 HK

5 års 
maskinskade-

försäkring TRYGGHET

PASSION

ENGAGEMANG

 AGCO Power™ 
 motor med EPM
 Mer power, högre 
 moment, lägre förbrukning

 Underhållsfri fjädrad
 framaxel
 Alltid optimal körning 
 under alla förhållanden

 Underhållsfritt 
 SCR-system

 Kraftfullt hydraulik- 
 och lyftsystem
 Traktor och redskap 
 utnyttjas alltid optimalt

 Högre effektivitet
 – med den välkända 
 MF-komforten

Gilla oss gärna på Facebook: MF Import

Traktorerna på bilderna kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

FOR A NEW GENERATION
FROM MASSEY FERGUSON

Kontakta din lokala MF-återförsäljare på: www.mfimport.se

Omya Agriculture & Forestry
omya.com

Omya AB | tel. 040-20 67 00 Försäljning: kontakta din växtodlingssäljare

Omya AB

Kalendegatan 18

211 35 Malmö

Omya AB | tel. 040-20 67 00 Försäljning: kontakta din växtodlingssäljare

Granulerad svavel & kalcium 

Omya Calciprill® S 14 är en 2–6 mm granulerad 
produkt som enkelt sprids med  gödningsspridare 

Fördelarna med Omya  
Calciprill® S 14 är många

•  Kan med fördel användas i kombination med N27 alt N34   
 och ersätta t.ex. NS 27-4

•  Bra vid precisionsodling och spridning med GPS utifrån     
 markkarta

•  Idealisk för vall och raps, 300 kg/ha Calciprill® S 14 ger   
 42 kg svavel

• Tillåten att användas i ekologisk produktion certifi erad    
 enligt KRAVs regler

Omya 
Calciprill® S 14

Omya AB | tel. 040-20 67 00 Försäljning: kontakta din växtodlingssäljare

Nu på 
ny adress:  www.omyalantbruk.se 


