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Förord
JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik har under 2001 sammanställt
resultat från spatiala försök där kalksalpetermätaren använts. Föreliggande
rapport redovisar resultat från denna sammanställning. Projektet har genom-
förts av Åsa Myrbeck och Lars Thylén.

Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning.

Uppsala i februari 2002

/HQQDUW�1HOVRQ
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Möjligheterna att bestämma en grödas status med hjälp av reflektansmätning har
diskuterats sedan flera decennier. Under tiden har de tekniska plattformarna för
reflektansmätning förbättrats. Idag försöker man att i forskningssammanhang
bland annat bestämma kvävebehov, uppskatta avkastning och proteinhalt.

Målsättningen med detta projekt var att sammanställa försöksdata från ett flertal
undersökningar där grödans status bestämts med kalksalpetermätaren under
växtodlingssäsongen och där dessa resultat har relaterats till uppmätt avkastning
och proteinhalt. Inom projektet har data från precisionsodlingsförsök med en
konstant kvävegiva använts. Vanligtvis har avståndet mellan provtagnings-
punkterna varit 36 meter.

Avseende spatiala variationer kunde vi från beräknade medelvariogram uppskatta
förväntad provtagningsnoggrannhet. Generellt gäller att noggrannheten för inter-
polerade ytor förbättras väldigt mycket då provtagningsintensiteten ökas från ett
till fem prov per hektar. Att öka provtagningsintensiteten till mer än 20 prov per
hektar ger enbart en marginell förbättring av den interpolerade ytan. Detta över-
ensstämmer med tidigare genomförda undersökningar där man också konstaterat
att 20 prov per hektar oftast ger en bra noggrannhet på en interpolerad yta.

I åtta fall av nio fanns ett positivt samband mellan data från kalksalpetermätaren
och proteinhalten i den skördade produkten. I sex fall av nio var sambandet sig-
nifikant. I sex fall av åtta var sambandet negativt mellan data från kalksalpeter-
mätaren och avkastningen. I fyra fall av åtta var sambandet signifikant.

Bakgrund
Ljus av olika våglängd som reflekteras från växter kan vara en indikation på
växtens status. För att kunna studera hur ljus reflekteras från en växt studeras
det reflekterade ljuset i olika våglängder. Synligt ljus finns i våglängdsintervallet
380-780 nm. Ljus med högre våglängd (780-1500 nm) kallas nära infrarött, bild 1.
För att kunna jämföra reflektansmätningar brukar ett vegetationsindex beräknas.
Det vanligaste indexet kallas NDVI och beräknas enligt ekvation 1.

där:

NDVI: Normaliserat vegetationsindex

NIR reflekterat ljus i NIR spektret

R reflekterat ljus i det röda spektret.

Ekv.1
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51,5
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Bild 1. Synligt ljus kan delas upp i olika färger mellan 380 och 780 nm. Ljus mellan 780
och 1 500 nm kallas för nära infrarött, dessa våglängder kan inte människor se.

Det finns ett antal andra varianter av vegetationsindex. Dessa beräknas ofta som
en  kvot mellan rött och infrarött ljus.

Inom lantbruksforskningen har radiometriska metoder för bestämning av plantors
tillstånd då det gäller avkastning, växtnäringsstatus och angrepp av olika växt-
sjukdomar studerats under en lång tid. Studier där spannmålsskörden bestämdes
över stora områden genomfördes redan under 70-talet i USA. I Sverige har stora
delar av forskningen om radiometriska metoder initierats av Hans-Eric Nilsson
vid SLU. Forskningen här i Sverige har i första hand fokuserats på möjligheterna
att detektera växtsjukdomar (Nilsson, 1995) men senare också på samband med
avkastning i relation till bevattning och kvävetillförsel (Nilsson & Linnér, 1987).
Möjligheterna att prognostisera proteinhalt i växande gröda med hjälp av reflek-
tansmätning har också studerats under senare år. Denna teknik har nyligen paten-
terats (Satake et al., 2001).

System för reflektansmätning

Reflektansmätning på jordbruksgrödor görs från fyra olika plattformar, bild 2:

•  Satellitbaserade sensorer, exempelvis Landsat och Spot

•  Flygburna sensorer

•  Traktormonterade sensorer, exempelvis HydroAgris N-sensor

•  Handhållna sensorer, exempelvis SPAD 502 (kallas Kalksalpetermätaren i
Sverige) och Observer som båda beräknar ett klorofyllindex.

De satellitbaserade sensorerna som traditionellt använts inom jordbruksforsk-
ningen har i huvudsak varit SPOT och Landsat. Idag finns också andra satellit-
baserade sensorer med högre upplösning. Några nackdelar med de satellitbaserade
sensorerna är kostnader för data och att antalet bilder per växtodlingssäsong är
begränsat. Rydberg & Söderström (2000) har undersökt sambandet mellan avkast-
ning inom fält och reflektansdata från SPOT. Sambandet mellan reflektansdata
och avkastningsdata varierade mellan olika år och fält. Korrelationerna varierade
mellan -0,13 och 0,78.

Flygburna sensorer har vissa fördelar gentemot satellitbaserade sensorer. Möjlig-
heten att samla data vid ett givet tillfälle är större med flygburna sensorer, sam-
tidigt som kostnaden är lägre och upplösningen väsentligt högre.

InfrarödSynligt ljus

400 500 600 700 1000 1500

Violett Blå Grön Gul Röd
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Bild 2. Inom lantbruket används fyra olika plattformar för reflektansmätning.

En traktormonterad sensor används idag kommersiellt i Sverige under benäm-
ningen Hydro-Agris N-sensor. N-sensorn är en fortsättning av ett doktorandarbete
i Kiel (Reusch, 1997). Idag används sensorn i forskningsprojekt för att försöka
prognostisera avkastning och produktkvalitet.

De handhållna instrumenten registrerar ljus i två olika våglängder. Klorofyll-
mätaren registrerar ljus i våglängderna 650 och 940 nm, medan Observer registre-
rar våglängderna 700 och 840 nm. Eftersom kalksalpetermätaren funnits en längre
tid finns idag också en hel del resultat publicerade. Vid de flesta studier där kalk-
salpetermätaren använts har man registrerat grödans respons vid olika mineral-
kvävegivor.

I en amerikansk studie vid odling av vårvete registrerades ett antal parametrar,
såsom grödans klorofyllinnehåll samt avkastning och proteininnehåll vid enhetlig
giva av kväve. Korrelationen mellan klorofyllmätaren och spannmålens protein-
innehåll var positivt för de två försöksfälten (R = 0,51 och 0,56). För avkastningen
var korrelationen 0,59 respektive 0,0 (Miller et al., 1999).

Målsättning
Syftet med detta projekt är att sammanställa försöksdata från ett flertal under-
sökningar där klorofyllmätningar med kalksalpetermätaren genomförts. Försöken
inkluderar inga traditionella intensitetsförsök utan utgörs av försök där spatiala
variationer studerats. Speciellt undersöks samband mellan klorofyllvärde, grödans
proteininnehåll och avkastning. I projektet undersöks också de rumsliga sam-
banden för studerade parametrar.
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Material och metoder
Försöksdata
Inom projektet har data från nio försök med växtplatsanpassad odling använts.
Försöksdata som använts kommer från följande projekt.

•  Differentierad kvävegödsling. Ett treårigt projekt som utförts vid Kvarnbo
utanför Uppsala. För utvärderingen har enbart data från parceller som erhållit
en konstant kvävegiva använts. Detta projekt finansierades av SLF, Stiftelsen
Svensk Växtnäringsforskning och Hydro Agri. Försöket kallas för DIFF-N.

•  Mineralkvävevariationer inom fält. Ett treårigt SJV-projekt som utförts vid
Kvarnbo. Försöket kallas för N-EFF.

•  Kvalitetsvariationer inom fält. Ett tvåårigt projekt genomfört på uppdrag av
Svea Lantmän. Försöket kallas för SVEA.

•  Differentierad kvävegödsling för bättre spannmålskvalitet och kväveutnytt-
jande. Ett pågående projekt som genomförs av Hushållningssällskapet i
Östergötland. I utvärderingen används enbart data från första årets försök från
parceller där en konstant N-giva applicerats. Projektet finansieras av Stiftelsen
Svensk Växtnäringsforskning. Försöket kallas för HS-OST.

Försöken har varit utplacerade på konventionellt skötta fält. I regel har parcellerna
varit placerade i ett rutnät med sidlängden 36 meter. Grödorna som odlats redo-
visas i tabell 1.

Tabell 1. Grödor som odlats på försöksfälten.

Försök År Gröda Sort

DIFF-N 1996 Höstvete Kosack
DIFF-N 1997 Vårvete Dragon

DIFF-N 1998 Korn Baronesse
N-EFF 1997 Höstvete Kosack

N-EFF 1998 Korn Baronesse
N-EFF 1999 Vårvete Dragon

SVEA 1995 Korn Mentor
SVEA 1996 Korn Mentor

HS-OST 1999 Höstvete Stava

Fältmätningar

Under växtodlingssäsongen har mätningar med Hydro Agris kalksalpetermätare
genomförts. Vanligtvis genomfördes mätningarna i tillväxtstadiet 32-37. Blötåret
1998 genomfördes mätningarna vid begynnande axgång beroende på höga vatten-
stånd i fälten. Vid dessa mätningar fanns det tydliga angrepp av olika sorters svamp
på grödan.

I samband med skörd registrerades avkastning och proteinhalt på samma delytor
där klorofyllmätningarna genomfördes. I vissa fall bestämdes proteinhalten enligt
Kjeldahlmetoden, och i andra fall genom en NIT-bestämning (Near Infrared
Transmittance). En positionsbestämning av försöksytornas läge har gjorts med
GPS.
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Geostatistisk sammanställning

För att få en uppfattning om hur tät provtagning som behövs för att uppnå en viss
noggrannhet beräknas semivarianser mellan olika provtagningspunkter. Utifrån
de provtagna punkterna kan man beräkna den sökta parametern på icke provtagna
platser. Dock krävs att den sökta parametern har ett rumsligt samband och att prov-
tagningen är genomförd med en viss täthet.

Genom att beräkna semivariansen på olika provtagningsavstånd och rita in detta i
ett diagram (variogram) kan man göra en visuell bedömning av det rumsliga sam-
bandet. Till mätvärdena i diagrammet anpassas en funktion, bild 3, som senare
används vid kriginginterpolationen. För en introduktion i geostatistik hänvisas till
Webster & Oliver (1990).

Bild 3. Ett exempel visande ett variogram med en sfärisk anpassad modell. Värdet på ”a”
kallas för range eller räckvidd och indikerar på vilket avstånd som man kan förvänta sig
ett rumsligt samband. ”C0”, ofta kallad ”nugget effect”, är ett mått på variationen vid
avståndet noll.

Om man önskar information om vilken noggrannhet som kan förväntas vid en
given provtagningstäthet kan medelvärdesvariogram beräknas utifrån tidigare
genomförda försök. Dessa beräkningar finns genomförda för ett stort antal mark-
parametrar (McBratney & Pringle, 1999). Här har samma beräkningar gjorts för
proteinhalts- och klorofyllvariationer. Vi har valt att arbeta med en sfärisk modell-
anpassning i variogrammen.

Resultat
Sammanställning av fältmätningar

En sammanställning av försöksdata redovisas i tabell 2-4.

0 50 100
0

0.5

1

1.5

2

S
ill

C
1

C
0

S
em

iv
ar

ia
ns

Avstånd, m

Range (a)



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

12

Tabell 2. Sammanställning över avkastningsvariationerna.

Försök År Min Medel Max Standard-
avvikelse

DIFF-N 1996 6 800  9 700 11 300 1 100

DIFF-N 1997 --- --- --- ---
DIFF-N 1998 3 440 4 500 5 730 495

N-EFF 1997 4 300 7 940 9 610 890
N-EFF 1998 2 330 3 630 5 000 570

N-EFF 1999 940 3 740 5 710 1 130
SVEA 1995 3 380 5 680 7 730 1 040

SVEA 1996 5 750 6 760 7 510 352
HS-OST 1999 4 070 4 920 5 820 400

Tabell 3. Sammanställning över proteinhaltsvariationerna.

Försök År Min Medel Max Standard-
avvikelse

DIFF-N 1996 10,9 12,5 13, 0,6
DIFF-N 1997 12,2 13,8 15, 0,64

DIFF-N 1998 8,6 11,52 13, 1,12
N-EFF 1997 11,1 12,0 12, 0,40

N-EFF 1998 9,8 12,1 13, 0,72
N-EFF 1999 12,6 13,7 16, 0,75

SVEA 1995 10,8 11,97 13, 0,71

SVEA 1996 10,2 11,15 13, 0,61
HS-OST 1999 9,2 10,0 11, 0,4

Tabell 4. Sammanställning av klorofyllmätningarna. I samband med försöket
DIFF-N 1996 genomfördes två mätningar.

Försök År Min Medel Max Standard-
avvikelse

DIFF-N 1996, 1 481 580 688 39

DIFF-N 1996,2 586 633 669 18
DIFF-N 1997 561 606 669 25

DIFF-N 1998 490 571 616 25
N-EFF 1997 570 624 702 28

N-EFF 1998 489 558 622 28

N-EFF 1999 565 614 667 22
SVEA 1995 393 470 544 36

SVEA 1996 534 612 693 36
HS-OST 1999 565 613 661 18
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Samband mellan bestämningar

Möjligheten att prognostisera avkastnings- och proteinhaltsvariationer under-
söktes genom att använda GLM-proceduren i SAS (SAS Institute, 1993). Resultat
för samband mellan klorofyllmätningar och avkastning redovisas i tabell 5 och
mellan klorofyllmätningar och proteininnehåll i tabell 6. Från försöket DIFF-N,
1996, används resultat från klorofyllmätning nummer 2.

Tabell 5. Resultat från bestämningar med proceduren GLM av sambandet mellan
klorofyllmätningar och avkastning.

Försök År Ekvation Pr>T Signifikans
DIFF-N 1996 22245 - 20 * klorofyll 0,0144 *

DIFF-N 1997 --- --- ---
DIFF-N 1998 6905 - 40 * klorofyll 0,1096 n.s.

N-EFF 1997 9450 - 2,42 * klorofyll 0,5199 n.s
N-EFF 1998 -375 + 5,9 * klorofyll 0,0091 **

N-EFF 1999 13676 -16,18 * klorofyll 0,0049 **

SVEA 1995 11603 -12,60 * klorofyll 0,0043 **
SVEA 1996 7312 - 0,91 * klorofyll 0,4792 ns

HS-OST 1999 3985 + 1,53 * klorofyll 0,6011 n.s.

Tabell 6. Resultat från bestämningar med proceduren GLM av sambandet mellan
klorofyllmätningar och proteininnehåll.

Försök År Ekvation Pr>T Signifikans

DIFF-N 1996 -1,70 + 0,022 * klorofyll 0,0001 ***
DIFF-N 1997 6,846 + 0,0115 * klorofyll 0,0004 ***
DIFF-N 1998 0,576 + 0,019 * klorofyll 0,0014 **

N-EFF 1997 11,037 + 0,0016 * klorofyll 0,3183 n.s.

N-EFF 1998 15,582 - 0,0063 * klorofyll 0,0275 *
N-EFF 1999 10,057 + 0,0060 * klorofyll 0,1233 n.s.

SVEA 1995 7,607 + 0,0093 * klorofyll 0,0019 **
SVEA 1996 8,664 + 0,0041 * klorofyll 0,0540 n.s

HS-OST 1999 6,098 + 0,0063 * klorofyll 0,0277 *

Temporala samband

Försöken N-EFF och DIFF-N genomfördes på samma plats under en treårsperiod.
Därför har det också varit möjligt att undersöka om variationerna är återkomman-
de. Resultaten för respektive fält redovisas i tabell 7 och 8.
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Tabell 7. Temporala variationer inom N-EFF försöket.

Parameter År Pr>T Signifikans
1997/98 0,9968 n.s.

1998/99 0,5574 n.s.

Klorofyll

1997/99 0,1130 n.s.

1997/98 0,1139 n.s.

1998/99 0,0033 **

Avkastning

1997/99 0,0001 ***

1997/98 0,4191 n.s.

1998/99 0,5412 n.s.

Protein

1997/99 0,0055 **

Tabell 8. Temporala variationer inom DIFF-N försöket.

Parameter År Pr>T Signifikans
1996/97 0,3654 n.s.
1997/98 0,0221 *

Klorofyll

1996/98 0,3585 n.s.

1996/97 --- ---
1997/98 --- ---

Avkastning

1996/98 0,2438 n.s.

1996/97 0,0001 ***
1997/98 0,0449 *

Protein

1996/98 0,0029 **

Geostatistisk sammanställning

Proteinhalt

I bild 4 redovisas variogram anpassade till uppmätta variationer i proteinhalt. För
att få en normalfördelad semivarians på olika provtagningsavstånd normaliserades
varianserna genom att beräkna tredjeroten varefter ett medelvariogram beräkna-
des. Genom att beräkna tredjekvadraten på medelvariogrammet och anpassa en
sfärisk modell till beräknad data, erhölls en modell av ett medelvariogram som
kan användas för beräkningar av behövlig provtagningsintensitet. Parametrarna
till medelvariogrammet (sfärisk modell) bestämdes till följande: C0 = 0,075;
C1 = 0,39; range 145 meter. Medelvariogrammet användes för att uppskatta för-
väntad noggrannhet vid olika provtagningstäthet och blockstorlek vid kriging-
interpolationen, bild 5. Dessa beräkningar utfördes med mjukvaran Vesper
(Minasny et al., 1999). Av bild 5 kan man utläsa att om man tar 20 proteinprover
per hektar och gör en punkt interpolation ska man förvänta sig krigingvariansen
0,13 %², medan motsvarande för kalksalpetermätningarna uppgår till 440. Det 95-
procentiga konfidensintervallet beräknas som 2 gånger roten ur krigingvariansen,
dvs. ±0,72% för protein och ±42 för kalksalpetermätningarna. Dessa värden ska
bara ses som indikatorer på vilken noggrannhet som man kan förväntas uppnå vid
olika provtagnings- och interpolationsstrategier. I bild 5 och 7 framgår det tydligt
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att noggrannheten vid interpoleringen förbättras stark då man ökar provtagnings-
tätheten från ett prov per hektar till fem prov per hektar. Att ta mer än 20 prov per
hektar medför endast en marginell förbättring av en interpolerad yta.

Bild 4. Variogram från fältförsök där proteinhalten bestämts spatialt. Den tjocka linjen
redovisar det beräknade medelvariogrammet.

Bild 5. Förväntad noggrannhet med olika blockstorlekar vid olika provtagningsintensitet.
En blockstorlek av tjugo meter innebär att man bestämmer ett värde på en yta med sidan
20 meter. Noggrannheterna är beräknade utifrån medelvariogrammet.
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Klorofyllmätningar

Insamlad data bearbetades på samma sätt som proteinhaltsdata. Parametrarna till
medelvariogrammet (bild 6, sfärisk modell) bestämdes till: C0 = 355; C1 = 390;
range 150 meter. Medelvariogrammet användes för att uppskatta förväntad nog-
grannhet vid olika provtagningstäthet och blockstorlek vid kriginginterpolationen,
bild 7.

Bild 6. Variogram från fältförsök där kalksalpetermätaren använts för att registrera
värden, klorofyllhalt, fördelade över en yta. Den tjocka linjen redovisar det beräknade
medelvariogrammet.

Bild 7. Förväntad noggrannhet med olika blockstorlekar vid olika provtagningsintensitet.
Noggrannheten är beräknad utifrån medelvariogrammet.
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Diskussion och slutsatser
Reflektansdata från satellit- och flygburna plattformar har endast använts i mycket
liten utsträckning av lantbrukare på grund av höga investeringskostnader. Utveck-
ling i bland annat USA, Japan och Tyskland har gjort att det finns traktor- och
handburna system till en betydligt lägre kostnad på marknaden. Speciellt hand-
burna system används idag av ett flertal rådgivare för bestämning av rekommen-
derad kvävegiva.

I detta projekt sammanställdes spatial mätdata insamlad med kalksalpetermätaren
och jämfördes med avkastnings- och proteindata. För den insamlade mätdatan
fanns inga skapade variationer i form av olika N-givor inom fält. Då man stude-
rade samband mellan klorofyllmätningar och skörd samt proteinhalt gäller gene-
rellt att det finns en negativ korrelation mellan klorofylldata och avkastning samt
en positiv korrelation mellan klorofylldata och proteinhalt. I intensitetsförsök med
kväve brukar man erhålla ett positivt samband mellan klorofylldata och protein-
och avkastningsdata. Detta beror på att en högre kvävegiva ger en gröda med
högre klorofyllinnehåll, skörd och proteinhalt.

De spatiala variationerna som registrerats i försöken indikerar en behövlig prov-
tagningstäthet på ungefär 20 prov/ha. Med en högre provtagningsintensitet än 20
prov per hektar förbättras kvaliteten på interpolerade ytor marginellt.

För proteinhaltsvariationer inom fält redovisades ett antal signifikanta samband
mellan olika år. Sämst samband redovisades mellan blötåret 1998 och de andra
försöksåren.
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