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Förord
Möjligheterna att mäta olika fenomen inom biologi, kemi och fysik utvecklas
idag mycket snabbt. Även om utvecklingen av sensorer inte sker i någon större
omfattning inom jordbruket finns många tillämpningar inom lantbrukssektorn.

Sensorrika system skulle kunna användas för att säkerställa produkters tekniska
och hygieniska kvalitet. Andra viktiga faktorer gäller inre och yttre miljö liksom
produktionsekonomin.

I denna rapport redovisas den internationella utvecklingen inom ämnesområdet
sensorrika system. Projektet har finansierats av Nutek. Till alla som bidragit till
projektets genomförande riktas ett varmt tack.

Ultuna, Uppsala i december 2000

Lennart Nelson
Chef för JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik
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Sammanfattning
Idag ställs mycket högre kvalitetskrav på jordbruksprodukter än tidigare. Detta
gäller både produkternas tekniska och hygieniska kvalitet. Samtidigt förstärks den
internationella konkurrensen vilket skapar en stark prispress. Eftersom Sverige
inte har förutsättningar att konkurrera med bulkproduktion, måste vi producera
specifika produkter av hög kvalitet. För att kunna säkerställa produkternas kvalitet
krävs emellertid bättre möjligheter att både mäta och registrera på olika platser i
produktionskedjan.

Syftet med denna rapport är att belysa pågående forskning och utveckling av
sensorer och sensorrika system för lantbruket. I rapporten redovisas även studie-
resor till ett antal forskningsinstitut och universitet i Europa.

Sensorer för att mäta variationer i mark och produktkvalitet är kanske de två
största forskningsområdena inom vegetabilieproduktionens teknik. Markpara-
metrars variation, både spatialt och temporalt, inom ett fält är ofta mycket stora.
För att reducera effekterna av dessa variationer måste man optimera tillförseln
av insatsmedel. Insatsmedel som är intressanta att optimera, både med avseende
på ekonomi och miljö,  är bland annat kalk, kväve, fosfor och pesticider. För att
optimera tillförseln av kalk måste man bestämma markens basmättnadsgrad eller
beräkna kalkbehovet utifrån pH, ler- och mullhalt. Försök har gjorts att bestämma
ler- och mullhalt genom att registrera mängden reflekterat ljus, ofta inom det nära
infraröda spektrat, med viss framgång. Dessa mättekniker har emellertid uppvisat
vissa brister i fält, speciellt då vattenhalten i jorden varierar. Vid ett antal olika
forskningsinstitut och universitet har man försökt bygga sensorsystem för mätning
av pH eller basmättnadsgrad. Dessa system kan också användas för mätning av
mineralkväve och fosforhalt i marken. Systemen består vanligtvis av provtagare,
provberedare och ett analyssystem. Provtagaren, ofta i form av en ”jordfräs”, tar
upp en viss mängd jord till provberedaren i vilken joner extraheras med hjälp av
en kemikalie. Slutligen analyseras extraktet, ofta med hjälp av en jonselektiv  fält-
effekttransistor. Då systemen provats i fält har det visat sig att provberedningen
ofta är den svaga punkten. Dels blir provberedningen långsam eftersom närings-
ämnen ofta extraheras med en kemikalie, dels tenderar småsten och växtrester
att ”sätta igen” provberedaren. Det finns idag inga kommersiella system som kan
mäta dessa parametrar i fält.

Även om man optimerar tillförseln av insatsmedel kommer ändå slutproduktens
kvalitet att variera. Det beror bl.a. på att vissa odlingsbetingelser som t.ex.
markens lerhalt inte kan påverkas, men speciellt viktiga är väderbetingelserna
under odlingssäsongen. Idag finns kommersiellt tillgänglig teknik för att mäta
avkastning on-line på skördetröskor. Det är också möjligt att mäta vattenhalten
on-line. Det finns dock inget kommersiellt system för mätning av spannmåls-
kvalitet on-line, även om det pågår utvecklingsprojekt.

Animalieproduktionen har under en lång tid koncentrerats till allt färre anlägg-
ningar. Detta innebär bland annat att produktionsstörningar och smittspridning
inom en anläggning kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Att detektera
produktionsstörningar så tidigt som möjligt är av största vikt. För större djur görs
en detektion på individnivå. För mjölkkor i lösdriftsbesättningar finns sedan länge
transpondrar för att identifiera enskilda individer vid utfodring och vid mjölkning.
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Framöver kommer spårbarheten av djur att bli viktigare och därför genomförs
försök med injicerbara identitetstranspondrar. Försöken har varit relativt lyckade,
emellertid har vissa transpondrar gått sönder och därför varit svåra att återfinna
vid slakt.

Det finns ett antal indikationer på djurens hälsa, t.ex. aptit, kroppsvikt, beteende
och kroppstemperatur. Vid individuell utfodring kan man snabbt detektera ät-
störningar vilket inte är möjligt vid utfodring i grupp. Djurens viktutveckling
är en viktig indikator på hur de mår. Egentligen bör man väga djur en gång per
vecka, men detta skulle innebära en mycket hög arbetsbelastning för djurskötaren
och ett allvarligt stressmoment för djuren. Möjligheter finns att dagligen registrera
kroppsvikten hos kor som mjölkas med mjölkningsrobot eller äter kraftfoder i en
kraftfoderautomat. När det gäller grisar har man gjort lyckade försök med att kor-
relera grisens horisontella tvärsnitt mot vikten. Det kvarstår dock att kommersiali-
sera ett sådant system. Djurens beteende är också en viktig indikator på djurens
hälsa. För kor finns en kommersiell aktivitetsmätare som indikerar brunst. Detek-
tionsgraden för ett sådant system är kring 70 %.

I Sverige produceras ungefär 3,3 miljoner ton mjölk av 12000 mjölkproducenter.
Värdet på den producerade mjölken beror på fett- och proteinhalt samt celltalet.
För mejerierna är det också viktigt att sporhalten i mjölken är låg och naturligtvis
att den inte innehåller några restsubstanser som t.ex. penicillin. Fett- och protein-
halt i mjölk har med hjälp av NIR mätts i ett antal forskningsprojekt med god
framgång. Tyvärr har det varit svårare att mäta celltalet med hjälp av NIR. I för-
sök har man också försökt att detektera mastit med hjälp av NIR och varit relativt
framgångsrika, det finns dock ingen kommersiell sensor för användning i stall.

Under det senaste decenniet har ett stort antal projekt som rör sensorer och sensor-
rika system genomförts vid universitet och forskningsinstitut runt om i världen.
I många av dessa projekt har resultaten nått långt och önskade parametrar har
kunnat detektera med god noggrannhet. Trots detta finns det förvånansvärt få
sensorer och sensorrika system på marknaden. Det beror troligtvis på att miljön
i jordbruket är mycket tuff, vilket ställer höga krav på implementeringen av sen-
sorer, och att de förväntade producerade volymerna är relativt små.

Inledning
Möjligheterna att mäta olika fenomen inom biologi, kemi och fysik utvecklas på
ett enastående sätt. Utvecklingen är baserad på fördjupade kunskaper inom bio-
logi, fysik och kemi. Gränserna för det mätbara flyttas ständigt framåt. Vidare
har data- och IT-området utvecklats på ett explosionsartat sätt. Tillgången till
effektivare datakraft har också drivit på utvecklingen av beräkningsalgoritmer
och strukturer som på ett allt effektivare sätt kan utvinna användbar information
ur mätdata.

Utvecklingen av sensorer sker inte i någon större omfattning inom jordbruket.
Däremot kan många av de sensorer och den IT-teknik som redan finns finna
tillämpningar inom lantbrukssektorn. Här finns stora möjligheter att utnyttja
befintlig teknik. För detta krävs emellertid väl formulerade mål och identifiering
av vad som behöver mätas, regleras och styras för att man skall nå de uppsatta
målen.
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Det finns flera skäl till att använda sensorer inom primärproduktionen. Den hårda
ekonomiska konkurrens som svenskt jordbruk är utsatt för kommer av allt att döma
att bestå och förstärkas. Medvetenheten om att vi måste värna vår miljö har under
de senaste decennierna blivit allt större. Detta gäller såväl den yttre miljön som
miljön i byggnader, på arbetsplatser etc. Kvalitetskraven på produkter från primär-
produktionen kommer att höjas. Teknisk kvalitet i form av proteinhalt och baknings-
egenskaper kommer att värderas högre. Samtidigt kommer vi att ställa högre krav
på den hygieniska kvaliteten på de framställda födoämnena, t.ex. mjölk, ägg och
kött. Här kommer också vissa etiska frågor i fokus.

Jordbruket ställs således inför en lång rad utmaningar. För att möta konkurrensen
krävs en allt effektivare produktion, som emellertid samtidigt måste vara miljö-
vänlig, ge produkter som har högre kvalitet och som är hälsosamma. Vidare ställs
krav på minskat läckage av näringsämnen, mindre emissioner och högre hygienisk
standard.

Målet med denna studie är att sammanfatta pågående forskning som rör utveck-
lingen av sensorer för lantbruket. Sensorer som utvecklas för förädlingsindustrin
redovisas inte i denna publikation. I rapporten redovisas också erfarenheter från ett
antal studieresor till forskningsinstitut i Europa där man arbetar med applicering av
sensorer för lantbruket.

Vegetabilieproduktionens teknik
Vår odlingsmark är ett komplext system med stora temporala och spatiala varia-
tioner. Idag registrerar man markvariationer genom att ta jordprover som skickas
för analys, vilket både tar tid och är kostsamt. För att öka värdet av informationen
blir det allt vanligare att jordprovtagningen positionsbestäms. För att reducera
kostnaderna för markkarteringen pågår forskning rörande marksensorer vid ett
antal universitet och forskningsinstitut.

Olika markparametrar kräver olika mätmetoder. Markparametrar kan delas in efter
hur de varierar spatialt men också efter hur de varierar över tiden. Kväve är en
parameter som varierar mycket över tiden då kvävemineraliseringen är en konti-
nuerlig process. En sådan parameter är därför viktigt att mäta i eller nästan i real-
tid. Parametrar som mullhalt och pH däremot är relativt stabila över tiden och kan
bestämmas mer sällan, varför realtidsmätning inte är nödvändigt.

Mullhalt

Vid en traditionell jordprovsanalys analyseras oftast inte mullhalt, men flera forskare
har visat att det är viktigt att bestämma den. Mullhalten är framförallt viktig för dos-
beräkning av herbicider och ingår även ofta som en parameter i kväveberäknings-
modeller (Hummel & Birrell, 1998www). Mullhalten varierar relativt mycket inom ett
fält. Sudduth & Hummel (1993b) har visat att mullhalten kan variera så mycket som
2:1 på en 80 meters sträcka, vilket betyder att stora kostnadsbesparningar kan göras
om rätt dos läggs på rätt plats. Detta är givetvis också viktigt ur miljösynpunkt. Qui
et al. (1994) visade att upp till hälften av preparatmängden kan sparas in om dosen
beräknas spatialt efter mullhalt, textur och ogräskonkurrens.
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Jord med högre mullhalt har en mörkare färg varför de flesta forskare har fokuse-
rat på optiska metoder för att mäta mullhalt. Resultaten har varit varierande. Ett
problem är att jordens färg även påverkas av vattenhalt, textur och mineralogi.
Vid University of Missouri pågår forskning om sensorer för mullhaltsbestämning.
Sudduth och Hummel (1993a,b) utvecklade en Near Infrared-sensor (NIR) för
bestämning av mullhalt. Denna patenterades sedan för kommersiellt utvecklande.
Den portabla spektrofotometern klarade bra av att förutsäga mullhalten i laborativ
miljö på en rad olika jordar och vattenhalter (R²=0,89; SEP=0,4 %). Korrelationen
är av samma magnitud som en stationär spektrofotometer med hög precision. Fält-
försöken som utfördes gav dock inte tillfredsställande resultat (SEP=0,91 % SOM)
på grund av problem med att sensorn rörde sig under mätning och att den fungerade
dåligt på vissa jordar (Sudduth och Hummel, 1993b). Detta förbättrades genom att
en kalibreringsekvation användes för de avvikande jordarna. Sensorn designades
om igen och fungerade sedan bättre (Sudduth och Hummel, 1993c).

Även Shonk et al. (1991) vid Purdue University har utvecklat en sensor för mull-
halt som fungerar i fält. Sensorn bygger på Light Emmitting Diodes (LED) som
sänder ut ljus varvid reflektansen sedan mäts med en fotodiod. Sensorn var placerad
på ett redskap 10 cm under markytan för att inte påverkas av varierande vattenhalt,
skörderester och ytojämnheter. Den klarade av en hastighet på 19 km/h. Korrela-
tionen mellan mätresultat och mullhalt i fält var god (R²=0,84-0,95). Produkten
patenterades och användes för att styra dosen vid applicering av jordherbicider ute
på fält (McGrath et al., 1990).

Jaynes et al. (1994) har använt sig av jordens elektriska ledningsförmåga (konduk-
tivitet) för att mäta organiskt material. Det är svårt att mäta det absoluta värdet av
en parameter med konduktivitetsmätning, då jordens ledningsförmåga i sin tur
beror av flera olika parametrar. Oftast går det endast att utläsa att en variation
finns inom fältet. Eventuellt kan kalibreringsekvationer tas fram för att kunna
mäta den exakta halten av en viss parameter.

Vattenhalt

Sensorer för vattenhalt kan delas upp i två områden, de som har kontakt och de som
inte har kontakt med jord (Whalley & Stafford, 1992). I kontaktgruppen kan
mikrovågor, kapacitans
och resistans räknas in. Till den andra gruppen hör NIR, GPR, mikrovågsreflektans,
elektromagnetisk reflektans och induktion.

Flera forskare har visat på god korrelation (R²>0,9) mellan NIR och vattenhalt
(Christensen & Hummel, 1985; Kano et al., 1985; Dalal & Henry, 1986). Vanligast
är att man mäter i två eller tre vågband. En nackdel är att NIR idag endast kan
mäta markfukten på ytan. Den portabla NIR-spektrofotometern som utvecklades
av Sudduth & Hummel (1993a, b) för mullhalt visade sig också vara användbar
för att mäta jordens vattenhalt. Spektrofotometern klarade av att mäta vattenhalten
bra (R²=0,94 och SEP=1,88 % vattenhalt).

Ett annat sätt att mäta vattenhalt på kan vara mikrovågsreflektans. Whalley & Bull
(1991) beräknade teoretiskt att metoden har en förmåga att mäta markfukt ner till
ca 0,1 m djup. De förutspådde dock att det skulle bli problem med kalibrering av
reflektanssignalen samt påverkan av den dielektriska konstanten på olika jordar.
Studien var endast teoretisk och någon sensor byggdes aldrig.
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Ground Penetrating Radar (GPR) har inte prövats men bör enligt Sudduth et al.
(1997) vara en möjlig väg att gå. GPR mäter tidsförskjutningen av den reflekterade
signalen för att beräkna djupet till en dielektrisk gränsyta. Metoden bör kunna
fungera för att mäta vattenhalt, då en fuktig jord har en högre dielektrisk konstant
än en jord med lägre vattenhalt.

Flera forskare har undersökt möjligheten att mäta vattenhalt med hjälp av jordens
konduktivitet (Jaynes, 1996; Kitchen & Sudduth, 1996). Faktorer som påverkar
konduktiviteten är vatteninnehåll, salt- och lerhalt. Precis som för organiskt
material så är det endast variation över fälten som man lyckats att mäta.

Whalley et al. (1992) utvecklade en sensor som mäter vattenhalt med hjälp av
kapacitans. Sensorn monterades på en harvpinne och fungerade relativt bra i fält.
Vissa kalibreringssvårigheter kunde dock konstateras.

Carter & Chesson (1993) mätte elektrisk resistans i jorden mellan två elektroder.
Den här sensorn byggdes in i ett såmaskinsystem som automatiskt avpassade
sådjupet i förhållande till markfukten. De visade att jordens elektriska resistans
ändrades markant mellan vattenförande skikt och den torra jorden. Sensorn hade
problem med att jordens elektriska ledningsförmåga även ändras med salthalt och
lerinnehåll. Med hjälp av en bra algoritm skulle dessa saker kunna elimineras.

Näringsämnen

Att mäta halten av näringsämnen har visat sig vara svårt. Forskning sker när det
gäller att mäta näringsämnen, både direkt som t.ex. med biokemiska sensorer och
indirekt som vid reflektansmätning. Forskningen har mest fokuserats på kväve-
sensorer eftersom kostnadsbesparningarna är stora om kvävet kan optimeras. Att
kvävet hamnar på rätt plats är också viktigt ur miljösynpunkt då överskottskväve
annars läcker ut i vattendrag. Vissa näringsämnen måste mätas varje år eller till
och med oftare, andra räcker det att provta med flera års mellanrum.

Idag finns det ”test kits” till rimliga kostnader för att analysera de flesta makro-
näringsämnen och vissa mikronäringsämnen. LaMotte och Hach är två företag
som säljer sådana instrument. Testen bygger generellt sett på kolometriska analy-
ser som använder sig av kemiska reagenser eller kemiska teststickor. Oftast sker
analysen med hjälp av visuell teknik där man jämför färgen mot en färgkarta, men
den kan också utföras med hjälp av en spektrofotometer.

Flera laboratoriestudier har visat att jonselektiva elektroder (ISE) kan användas för
att mäta koncentrationen av näringsämnen. Idag finns det handburna Cardymetrar
för NO3-N-, K- och Na-joner som kan ge ett mätresultat inom några få minuter
(Spectrum Technologies). Noggrannheten är bra, men då jordprover måste samlas
in är metoden lite tidskrävande och passar inte så bra för precisionsodling. Allt
eftersom intresset för växtplatsanpassad odling ökar så ökar behovet av integrerade
och automatiska kontrollsystem för växtnäringsämnen. Därför har flera forskare
arbetat på att göra de jonselektiva elektroderna till on-line-system. Adsett & Zoerb
(1991) har utvecklat ett automatiskt analyseringssystem bestående av en jord-
provtagare, extraktionsenhet, flow-cell och ett kontrollsystem. Det testades både i
laborativ miljö och i fält. De hade problem med att det tog för lång tid att extrahera
prover och att provtagaren inte kunde hålla samma konsistens på proverna vid olika
jordtyper, hastigheter, jordpackning och vattenhalter. Provens konsistens påverkade
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halten NO3-N som kunde extraheras. Efter fortsatt utvecklingsarbete förbättrades
extraktionsenheten och analyseringstiderna snabbades upp (Adsett et al., 1999).
Sensorn fungerar nu bättre i fält, det tar 6 sekunder för ett prov att analyseras, men
fortfarande finns en del problem kvar att lösa då extraktionsenheten kletar igen med
små växtrester och stenar.

Ett snarlikt sätt att analysera näringsämnen på är med jonselektiva fälteffekttransi-
storer (ISFET). De baseras på samma kemiska principer som ISE men har mindre
dimensioner, lägre utgångsimpedans, högre signal-to-noise-nivå, snabbare respons
samt ger möjligheter till att integrera flera olika sensorer på ett och samma data-
chips. En nackdel är dock att de driver med tiden och har en stor hysteresiseffekt.
Denna negativa effekt kan minimeras genom att använda Flow Injection Analysis
(FIA) som är ett dynamiskt mätningssystem. Hummel & Birrell (1995) byggde
ett multi-ISFET/FIA-system som testades i manuellt extraherade jordar. Systemet
mätte NO3-N och korrelationen var god (R²>0,9). Det tog 0,5 sekunder att skölja
systemet och lika lång tid för att göra själva mätningen. Systemet testades sedan
med automatisk extraktion vilket inte lyckades då det inte försågs med prover
kontinuerligt. Systemet hade dock en snabb responstid, 1,25 sekunder, vilket gör
det till en intressant sensor för växtnäringsämnen.

McGrath et al. (1995) byggde ett automatiskt jordprovtagnings- och analyserings-
system. Provtagaren tog automatiskt ut prover och stoppade dem i plastpåsar som
var sammanlänkade till ett ”kulspruteband”. Vid sidan av åkern stod ett analyse-
ringssystem som kunde analysera ett prov per minut. Maskinen analyserade de
flesta av makronäringsämnena (NO3-N, NH4-N, K, P, Ca, Mg, partikelstorlek,
organiskt material och pH). Analyserna kunde sedan köras i ett dataprogram som
beräknade varierade givor till gödselspridaren.

Nackdelen med ISE och ISFET är att jordprover måste tas upp och blandas med
ett extrakt innan analys kan ske. Detta tar tid och vissa forskare har därför foku-
serat på att hitta sensorer som kan avläsa direkt i jorden eller med hjälp av sensorer
placerade ovanför jord. Upadhyaya et al. (1994) studerade om gammastrålning
eller Nuclear Magnetic Resonence (NMR) kunde vara ett sätt att mäta NO3-N på.
Ingen av metoderna visade sig vara bra nog för on-line mätning av NO3-N. Andra
har försökt att använda NIR-teknologi för att mäta kväve. Dalal & Henry (1986)
använde NIR-reflektans för att mäta total-N. Mätningen fungerade bra vid höga
kvävekoncentrationer (R²>0,92) men vid låga koncentrationer av total-N fungerade
sensorn sämre. Den fungerade dessutom mindre bra på vissa sorters jordar då den
mer slumpmässigt mätte kvävekoncentrationen. Upadhyaya et al. (1994) prövade
att koppla NIR till Partial Least Squares Regression (PLSR) och Fast Fourier
Transform (FFT) som är olika analystekniker. Härmed erhölls en korrelation på
över 0,9. Metoden visade sig emellertid ha ett för stort standardfel. Forskare vid
Georgia Institute of Technology har utvecklat en optisk sensor för att mäta ammo-
niak som avdunstar från marken (Hartman et al., 1995). Med sensorn  hoppades
man på att kunna styra näringstillförsel genom att mäta mängden NH3 som av-
dunstar. Mängden NH3 är inte direkt relaterad till det lättillgängliga kvävet i
marken men det kan ändå ses som en indikator på markkemin. Crop Technology
(2000) har utvecklat ett system för varierad kvävegiva som marknadsförs i ett antal
länder. Systemet använder sig av två skivor som fungerar som elektroder som mäter
jordens resistivitet för att bestämma NO3-N.
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pH

pH-värdet är en mycket viktig parameter för att grödan skall ha en optimal till-
växt. För att höja pH-halten på fältet är det brukligt att kalka upp till optimalt pH-
värde. Då kalk är dyrt finns det kostnadsbesparingar att göra. Efter kvävet så är
pH säkert det område som forskningen idag är intensivast på.

Viscarra Rossel & McBratney (1997) jämförde en glaselektrod, mikroglas-
elektrod, metallelektrod och en ISFET för att mäta pH. Resultatet var att ISFET-
sensorn var mest lämpad för fältmätning eftersom den är robust och har en snabb
responstid. Vid Purdue University pågår forskning för att mäta jordens pH-värde
on-line med hjälp av ett automatiskt system. För att mäta pH prövade de både en
glaselektrod och en ISFET-elektrod. ISFET-elektroden var snabbare på att ge
mätresultat varför denna användes för att mäta pH. Sensorn kopplades sedan ihop
till ett system med en automatisk jordprovtagare och ett styrprogram (Loreto,
2000www). Adamchuk & Morgan (1999), även de vid Purdue University, har
tagit fram en pH-sensor för växtplatsanpassad odling. Sensorn består av en pH-
elektrod som är inbyggd i en jordprovtagare. Systemet klarar av att analysera ett
prov var åttonde sekund.

Fysikaliska egenskaper hos jordar

Jordens struktur påverkar både rottillväxt, hydraulisk konduktivitet och luft-
tillgång för rötterna. Packas jorden så påverkas strukturen negativt vilket även
påverkar plantans tillväxt. Strukturen är även viktig för att få en bra kontakt
mellan frö och jord när fröet ska gro. Forskare har prövat olika metoder för att
mäta struktur och packningsskador och sensorerna kan delas in i två grupper,
de som har jordkontakt och de som inte har jordkontakt.

I den grupp som inte har kontakt med jorden finns olika optiska metoder, GPR,
konduktivitet och akustiska metoder. Zuo et al. (1995) använde fiberoptik för att
mäta jordaggregatens storlek. Sensorn mätte avståndet mellan sensor och mark
och på så sätt erhölls ett mått på strukturen. Den prövades i laborativ miljö och
fungerade bra. De gjorde även en kommersiell sensor som fungerade bra. Stafford
& Ambler (1990) gjorde ett bildanalyseringssystem för att bedöma aggregat-
storlek i såbäddar. Metoden fungerade bra och den var okänslig mot den tuffa
miljön. När det gäller markpackning så har Raper et al. (1990) använt sig av GPR
för att undersöka grad av markpackning och förekomsten av plogsula. De visade
att GPR var en bra metod för att mäta markpackning, åtminstone på speciella
jordar. Liu et al. (1993) mätte akustiska emissioner från ett redskap som fram-
fördes på ett fält för att försöka hitta texturskillnader. Tekniken verkade fungera
bra varför den kan fungera som en realtidssensor för textur.

Flera forskare har försökt att mäta jordens egenskaper med elektrisk konduktivitet.
Williams & Hoey (1987) visade att konduktivitet starkt korrelerar mot mark-
partiklars storlek och textur. Flera forskare har försökt att mäta grad av mark-
packning och detektera eventuella plogsulor (Doolittle et al., 1994; Kitchen et al.,
1995; Sudduth et al., 1995). Chukwu och Bowers (1997) testade en impedans-
sensor. Tre sensorer var placerade på ett järn som gick ner i jorden. Försöket
utfördes i laborativ miljö men potential finns för att lyckas mäta packade lager
även i fält.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

14

Till gruppen som har kontakt med jord hör dragkraftsmätning. Smith et al. (1994)
studerade de fysikaliska egenskaperna hos jorden med hjälp av dragkraft. Young
et al. (1988) mätte också med hjälp av dragkraft, men kombinerade även dragkraft
med vibrationer på harvpinnar. Stafford och Hendrick (1988) undersökte grad
av jordpackning med hjälp av en dragkraftssensor som var monterad på en alv-
luckrare. Detta system användes sedan för att styra bearbetningsdjupet beroende
på vilken grad av packningsskada som fanns. Roytburg och Chaplin (1995) före-
slog att man med en oktagonal ringtransducer skulle kunna mäta jordens skiftande
moståndskraft. Liu et al. (1996) utvecklade en harvpinne för att mäta textur och
packning.

Stress och näringsämnesstatus

Kvävebehovet varierar mellan olika år och till och med inom växtodlings-
säsongen. Det kan t.ex. bero på att vädret påverkar grödan så att den inte kan
ta upp en normal kvävegiva. Lantbrukare delar därför vanligtvis upp den totala
mängden kväve som plantorna behöver under året på några tillfällen. Då det är
svårt att med blotta ögat avgöra hur mycket kväve plantorna behöver så har en
rad olika sensorer utvecklats som mäter hur mycket kväve plantan har tagit upp.

Klorofyllmängden i plantan beror på hur mycket kväve växten har tagit upp.
Därmed påverkas färgen på plantan, vilket i sin tur påverkar reflektans och trans-
mittans i det synliga våglängdsområdet. Idag finns det portabla bladklorofyll-
mätare varav Kalksalpetermätaren är ett märke (Hydroagri, 2000www). Sensorn
bygger på LED-dioder som mäter transmittansen genom plantans blad. Schepers
et al. (1992) påpekar att klorofyllmätarnas resultat påverkas av vilket
tillväxtstadium plantan är i och vilken sort som studeras.

Ovannämnda metoder bygger alla på att ett enda blad studeras. Flera forskare har
studerat reflektans på hela plantbestånd. Detta kan ske både på håll med satellit
eller med en sensor som sitter på redskapet. Förändringar i bladens reflektans är
en viktig faktor när det gäller grödors stressfaktor, men bladarea index (LAI)
kanske är ändå viktigare för att skilja stressade bestånd från välmående. En
förändring i bladarea index påverkar den spektrala reflektansen i det infraröda och
nära infraröda området (Colwell, 1974). Det man mäter när man tittar på hela
bestånd är marktäckning, bladarea index och klorofyllhalt.

Blackmer et al. (1995) använde flygfoto för att bestämma ljusreflektansen från
ett fält. Stone et al. (1995) utvecklade en traktormonterad N-sensor baserad på
spektral reflektans. Sensorn användes för en varierad kvävegiva. Han visade
att skörden ökade både med konstant och varierad giva om man använde denna
sensor. I Tyskland har företaget Hydroagri utvecklat en N-sensor liknande den
som Stone et al. (1995) gjort. Sensorn består av fyra kameror som scannar av
färgen på grödan kontinuerligt under gång. Datan behandlas därefter i en dator
som sedan sekundsnabbt styr kvävegivan.

En del forskning har även gjorts på att mäta plantdensitet vid skörd (Plattner &
Hummel, 1995; Birell & Sudduth, 1995). Metoden användes för att beräkna nästa
års utsädesmängder så att en jämn plantdensitet erhålls över hela fältet. Birrell
& Sudduth (1995) använde sig av ett känselspröt med en potentiometer medan
Platner & Hummel (1995) använde sig av fotoelektriska sensorer.
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Skadegörare och ogräs

Sensorer för att optimera användandet av bekämpningsmedel så att rätt mängd
läggs på rätt ställe och vid rätt tillfälle är fördelaktigt både för ekonomi och miljö.
Felton et al. (1991) visade att en minskning av kemikalieanvändandet med så
mycket som 90 % var möjligt då sprutmunstyckena styrdes individuellt och
spatialt.

Att urskilja ogräs mot barmark har gjorts under många år med hjälp av NIR-teknik.
Enkla sensorer som detekterar två våglängder kan användas för att lokalisera grönt
material på en svart jord (Felton & McCloy, 1992). Liknande sensorer har gjorts
för att detektera ogräs mellan raderna i en radodlad gröda (Merritt et al., 1994;
Woebbecke et al., 1995a). Nitsch et al. (1991) utvecklade sensorer både med NIR
och synliga våglängder för ogräsdetektering. De undersökte vilka våglängder som
är de optimala för att minimera påverkan av plantans stadium, jordens färg och
ljusintensitet. De hade en del problem med varierande vattenhalter och skörderester
på markytan.

Det finns även företag som har utvecklat ogräsdetekterare monterade på en spruta.
Patchen Sprayers i Kalifornien har gjort en optisk sensor som kan detektera ogräs
vars area bara är 0,1 cm². Några forskare har också försökt att utskilja ogräs i
växande gröda. Franz et al. (1991) använde sig av spektralanalys. Woebbecke et
al. (1995b) använde sig av plantornas geometri. Även vid Purdue University
försöker man ta fram nya system när det gäller bildanalys för ogräsdetektering.
Genom att förbättra algoritmerna som tolkar insamlad data har man där försökt att
kvantifiera behovet av herbicider.

När det gäller insekter så har Hendricks (1989) och McKinion (1996) fokuserat
på att med hjälp av akustik detektera insekter.

Skördeparametrar

Avkastning

Det mest grundläggande inom precisionsjordbruk är att mäta avkastning. Utifrån
avkastningen kan man ta reda på varför skörden varierar på olika ställen. Det kan
också vara en feedback för att se om en differentierad insats givit effekt. Avkast-
ningsmätning är det område som forskningen kommit längst inom. Idag finns det
olika sorters skördekarteringssystem ute på marknaden och de flesta tillverkare av
skördetröskor kan erbjuda utrustning för detsamma.

Avkastning mäts i eller direkt efter spannmålselevatorn. Det finns två olika meto-
der för att mäta avkastning; vikt och volym. Fold-metersystemet är viktmätande
och består av en strålningskälla och en strålningsmottagare som mäter strålnings-
reduktionen som spannmålen orsakar. Detta kan sedan omsättas till avkastning.
Ett annat viktmätande sensorsystem är Yield-loggern som är placerad i toppen
på elevatorn och mäter kraften som kärnorna utövar på en lastcell. Utifrån kraften
kan avkastningen räknas fram. Yield-o-metersystemet är volymmätande och
består av ett cellhjul som mäter volymen på spannmålen. Ceressystemet är enkelt
och kan eftermonteras på de flesta tröskfabrikat. Även detta system är volym-
mätande och består av en ljuskälla (infrarött ljus) och en ljusmätare. Delarna
monteras på var sin sida om spannmålselevatorn. Ljusmätaren mäter hur mycket
ljus som spannmålen släpper igenom och det kan sedan omräknas till avkastning.
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Det är vid avkastningsmätning viktigt att ta bort data som inte är riktig. Enligt
Searcy et al. (1989) måste även hastighet, skärvidd, spill och den tid det tar för
kärnan att nå sensorn i elevatorn mätas för att kunna omvandla avkastning per
tidsenhet till avkastning per hektar. Idag tar de flesta system bara hänsyn till
hastighet och tiden det tar för kärnan att nå tanken.

För att mäta skörd på ett riktigt sätt krävs antingen ett bra filter för att sålla bort
oriktig data eller olika sensorer som måste sammanlänkas till ett system. Thylén
et al. (2000) har studerat olika filtermetoder för att rensa bort tveksamma mät-
värden. Flera forskare har också fokuserat på att ta fram sensorer till de para-
metrar som påverkar avkastningsmätningen. Claas har tagit fram en autopilot
till sina tröskor. Detta system underlättar för lantbrukaren då det automatiskt ser
till att tröskan tar full skärvidd. Vansichen och DeBaerdemaeker (1991) byggde
en sensor som klarade av att mäta skärvidden med två centimeters noggrannhet.

Vattenhalt

Vattenhalten har stor betydelse för lagringsduglighet, grobarhet samt för tröskans
kapacitet. Flera trösktillverkare kan idag erbjuda vattenhaltsmätning on-line.
Alla metoderna bygger på indirekt mätning av vattenhalt genom konduktans eller
kapacitans. Metoderna är både snabba, enkla och förstör inte kärnorna. De flesta
system använder sig av kapacitansmätning och den mäter den dielektriska kon-
stanten i materialet. Vid JTI i Uppsala har man tagit fram en proteinsensor (NIT)
för tröskor men den kan även mäta vattenhalt med en hög precision (Algerbo &
Thylén, 2000).

Kvalitet

I Sverige får lantbrukarna delvis betalt efter kvalitet och då spannmålspriserna är
låga så har intresset ökat för att skilja ut fraktioner som har hög kvalitet. Thylén
et al. (1999) och Stafford (1999) har visat att det finns en ekonomisk vinning i att
sortera spannmål i olika kvalitetsfraktioner. Algerbo & Thylén (2000) har utvecklat
en proteinsensor för on-line mätning i fält som bygger på Near Infrared Transmittance-
teknik (NIT). Sensorn har körts under en säsong och fungerat bra.

Vid Silsoe Research Institute har forskare tagit fram en elektronisk näsa som kan
känna mögel i spannmål. Systemet klarade att korrekt klassificera 38 prover av
50, vilket är lika bra som en mänsklig luktpanel klarar av.

Potatis

Potatisen är viktig för dagens lantbruk då det är en kapitalstark gröda. För de lant-
brukare som odlar potatis är denna gröda oftast den viktigaste inkomstkällan. Växt-
platsanpassad odling för potatis har inte kommit lika långt i utvecklingen som för
spannmål men potentialen finns definitivt.

Kvalitet

Kvalitet kan innebära många saker. Att rensa ifrån sten och jordkokor är viktigt
både för efterföljande maskinprocesser och för att potatisen inte ska ruttna. Agec
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AB i Höör har utvecklat en sorterare som arbetar med reflektion av infrarött
ljus för att skilja bort sten och jord. En roterande belyst spegel sänder ut ljus mot
materialströmmen och föremålens reflektion mäts under 20 cm fritt fall med en
frekvens av 6000 gånger per minut. Föremålen sorteras i rätt fack med hjälp av
elektropneumatiska styrda fingrar (Larsson, 1994).

Forskare har även tittat närmare på olika metoder för att storlekssortera potatis.
Genom att mäta potatisens storlek och form, kan man beräkna dess volym och
vikt. I sådana storlekssorteringssystem fotograferas potatisen med en eller oftast
två kameror (Larsson, 1994). Hagan och Accu Pack är två företag som dominerar
marknaden. De arbetar med infrarött ljus och belyser potatisen horisontellt och
vertikalt för att sedan viktbestämma den. Systemet är snabbt och bättre än konven-
tionella sållsorterare. Ett svenskt företag, Emve, har utvecklat ett storlekssorterings-
system där avsyningen sker med laser. Metoden är snabb och har en mycket hög
precision.

För bestämning av en produkts inre kvalitet finns ett antal tekniker kommersiellt
tillgängliga. Transmissionsteknik baserad på optisk densitet och absorption hos
olika material och vävnadsstrukturer används för att bestämma bl.a. ihålighet,
mognadsgrad, missfärgning, torrsubstans, cellskador och vattenanrikning. Använd-
ning av UV-ljus, synligt och nära infrarött ljus har visat sig vara mest lovande. Redan
på 60-talet så visade Birth (1960) att ihålighet i potatis kunde detekteras med hjälp
av spektrala absorptionskurvor. Inre skador kan även identifieras med Nuclear
Magnetic Resonance (NMR) som detekterar koncentrationen av väteatomer och
förekomsten av fritt vatten och olja. Undersökningar visar att mekaniska skador,
larvskador, ihålighet, torkskador och mognadsgrader kan identifieras med NMR.

För bestämning av yttre defekter finns ett flertal utrustningar. Enklare bestämningar
som att avskilja ofullständigt skalad potatis, mörka eller grönfärgade knölar etc.
görs med en- eller tvåbands optiska sensorer. Lockwood Graders Ltd i Storbritan-
nien marknadsför utrustning för kvalitetssortering. Systemet har en hög precision,
nästan 93 % av de skadade knölarna sorteras ut.

Avkastning

Utvecklingen av avkastningsmätande sensorer började på tröskor för spannmål.
Det är först för några år sedan som forskningen även började att koncentreras på
avkastningsmätande sensorer för potatis. Det finns två olika principer för att mäta
avkastning i potatis, nämligen viktmätande och volymmätande system.

Godwin et al. (1999) skriver om ett system för att mäta potatis. Systemet väger
den ackumulerade vikten i en sidgående vagn. Hänsyn tas till tidsförskjutningen
mellan det att potatisen tas upp till det att den vägs. Systemet har även inbyggda
filter för att minimera brus som orsakas av skakningar på grund av fältets ojämn-
heter. Ett liknande sätt att mäta avkastningen är med hjälp av en lastcell som är
placerad under ett transportband på potatisupptagaren (Campbell et al., 1994).
Ehlert (1999) har tagit fram ett system där potatisen faller på en gummibeklädd
platta som i sin tur är kopplad till en lastcell.

Det finns även optiska metoder för att mäta avkastning (Larson, 1994). Dessa
bygger på att materialströmmen exponeras för en strålningskälla alternativt
fotograferas med en kamera. Antingen registreras strålningens absorption vid
passage genom objektet, s.k. transmissionsmätningar, eller också registreras
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strålningens reflektion från objektet, s.k. reflektionsmätningar. Den registrerade
bilden analyseras sedan i en dator och bilden kan räknas om till vikt. Agec AB
säljer ett system som bygger på optisk mätning. Föremålen passerar i fritt fall
framför en ljusridå och en kamera registrerar ljusstrålarnas utsläckning (Larsson,
1994). En nackdel är att sensorn inte klarar av att skilja på biologiskt och icke-
biologiskt material. Baganz (1991) har tagit fram ett system där transmittansen
mäts med hjälp av röntgenstrålar. Strålningskällan sitter placerad ovanför
potatisen och en strålningsmottagare mäter hur mycket strålning som passerat
genom potatisen. I en dator omvandlas strålningsförlusten till avkastning. Denna
sensor kan skilja på biologiskt material och icke-biologiskt material som sten och
jord.

Sjukdomar

Chow & Bernard (1999) har utvecklat en sensor som varnar när det är risk för
bladmögelangrepp. Sensorsystemet registrerar lufttemperatur, relativ fuktighet
och regnmängd. Dessa parametrar bearbetas i en modell som beräknar risken för
bladmögelangrepp.

Animalieproduktionens teknik
Under de senaste årtiondena har animalieproduktionen i många delar av världen
genomgått en revolutionerande utveckling. Mjölken exempelvis produceras av ett
färre antal kor med en allt högre avkastning. Samtidigt har antalet mjölkleverantörer
minskat till färre än 12 000 och antalet kor per producent ökat. Denna strukturföränd-
ring förväntas fortsätta. Lantbruksföretagen ställs inför allt större krav på ett aktivt
kvalitets- och miljöarbete. Detta har inneburit att de första svenska gårdarna nu har
certifierats (ISO 9002 och 14001). Kraven ökar inte bara från myndighetshåll utan
än mer från konsumenter och företag.

Idag eftersöks därför teknik för att kontinuerligt mäta och lagra data. Utveckling av
t.ex. ny mjölkningsteknik har inneburit att sensorer kan byggas in på ett enklare sätt
i systemet. Insamlad data ska utgöra ett komplement till de dagliga skötselrutinerna
för att övervaka och kontrollera såväl enskilda individer som produktionen i sin hel-
het. Den snabba utvecklingen av sensorer och givare som pågår för närvarande inne-
bär också att det finns stora möjligheter att kontinuerligt förbättra och vidareutveckla
s.k. managementsystem. Ett viktigt steg i utvecklingen är att ta fram kunskap om
vilka parametrar som man har störst nytta av att registrera, samt hur insamlad data
ska bearbetas och presenteras för att utnyttjas optimalt och få fram så säker informa-
tion som möjligt.

Identitet

Elektronisk identifiering har varit tillgänglig i ca 10 år. Det finns ett flertal olika
system för identifiering som ofta används inom mjölkproduktionen där värdet
av övervakning och kontroll av kon är högt i relation till kostnaden för införandet.
”ID-brickan” är oftast en transponder fastsatt i kons halsband (Rossing, 1999)
vilken används för identifiering vid mjölkning och utfodring.
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Framsteg har gjorts när det gäller utvecklingen av injicerbara identitetstranspondrar
(Eradus & Rossing, 1994). Den största målgruppen för kommersiell användning
har hittills varit slaktsvinsuppfödning, med intentionen att följa upp varje individ
under uppfödning, försäljning och slakt. Klindtworth et al. (1999) har i en litteratur-
studie gått igenom olika typer av injicerbara transpondrar för nötboskap med avse-
ende på biokompabilitet, injektionsmöjlighet, statisk och dynamisk prestanda samt
återfinnande vid slakt. Även olika placeringar på djuret har utvärderats där öron-
basen ansågs som mest lämplig. Det har inte visat sig vara några problem med bio-
kompabiliteten. Däremot har det varit vissa problem vid lokaliseringen av en del
implantat vid slakt. Orsaken till lokaliseringsproblemen är främst att transpondrarna
gått sönder (Lammers et al., 1995). Vid försök implanterades 204 stycken varav
198 återfanns vid slakt, övriga var trasiga.

Kroppsvikt

Djurets vikt är en viktig faktor som kan indikera hälsa, utfodringsnorm och djurets
värde. Få lantbrukare väger sina djur så frekvent som de borde, mycket på grund
av bristen på användarvänliga och enkla system. Kroppsvikten hos kor kan mätas
on-line dagligen på ett flertal sätt: vågpassager (walk trough) (Peiper et al., 1993)
i kombination med foderautomater (Devir et al., 1995) och kommersiella vågar
där kor stannas några sekunder på väg ut från mjölkningsstallet. Om syftet med
att mäta kroppsvikten är att identifiera sjuka djur måste mätningen göras vid flera
tillfällen under dagen så att hänsyn kan tas till naturliga fluktuationer. Maltz et al.
(1992 a,b), Maltz & Metz (1994) och Bar-Peled et al. (1995a,b) studerade indi-
viduell kodata vad gäller mjölkmängd och fann då att skillnader på 10-15 %
mellan dagar är normala fluktuationer. Om den individuella kroppsvikten däremot
sjönk 10 % från dag till annan var det tecken på att något är fel. En tioprocentig
förändring kan endast inträffa vid allvarliga fysiologiska störningar (Maltz et al.,
1997). I en studie fann Maltz (1997) att ca 50 % av alla hälsoproblem upptäcktes
med hjälp av kroppsviktsförändringar tre dagar innan mjölkavkastningen sjönk.

För slaktkycklingar har ett automatiskt vägningssystem av broilers utvecklats
(Turner et al., 1984). Systemet består av en individuell sittpinne som registrerar
kycklingens vikt. Pinnen övervakas av ett datasystem som tarerar systemet mellan
varje vägning, lagrar och bearbetar varje mätning för att filtrera bort felaktiga
data. Systemet ger lantbrukaren en viktfördelning av flocken. Onormala vikt-
förändringar hos kycklingarna kan ge en tidig varning om hälsoproblem eller om
problem med ventilation och utfodringsutrustning. En möjlig vidareutveckling
av systemet är att dela in flocken i två olika grupper, t.ex. ”lätta” och ”tunga”,
när de lämnar sittpinnen. Systemet med vägning på sittpinne finns tillgängligt
på marknaden (Belyavin & Filmer, 1990).

Tillväxttakten hos svin ger värdefull information om produktivitet, hälsa, ut-
fodringsläge och avkastning. Genom att jämföra historisk data, dvs. data som
baseras på tidigare mätningar, för en enskild individ kan information om avvikelser
från individens tillväxt ske på ett tidigt stadium. För att kunna följa den enskilda
individens tillväxt bör mätningar ske åtminstone en gång per vecka. Detta är i prak-
tiken inte genomförbart eftersom det är tidskrävande och innebär dessutom stress
för både djur och skötare. Om grisar vägdes automatiskt, t.ex. varje gång de går
in i en foderautomat, skulle det vara möjligt att göra en individuell tillväxtkurva
för varje individ. Förutsättningen är då att varje gris har en identitetsbricka.
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Vågplattformar för foderstationer finns tillgängliga på marknaden, men de blir
relativt osäkra på grund av de mekaniska störningar som uppkommer i och med
att grisarna rör sig samt att gödsel samlas både på och under plattformen (Turner
et al., 1985).

Lantbrukaren får mycket information genom att observera djurets rörelser, ut-
seende och uppträdande genom bildanalys. Syftet med bildanalys är att få fram
denna information automatiskt genom att koppla en kamera till en dator, med
mjukvara som klarar av att tolka och analysera den data som kommer in från
kameran. Tolkningen av bilderna är ofta mycket svår.

Inom djurhållningen tillämpas bildanalys främst för att uppskatta vikten hos grisar.
Forskare har funnit att det finns en stark korrelation mellan grisens kroppsvikt och
den ovanifrån projicerade ytan (Schofield, 1990). Detta har lett fram till system där
man med hjälp av en videokamera, upphängd ovanför grisboxen, beräknar grisens
horisontella tvärsnitt (Schofield & Marchant, 1991). Grisens vikt har på detta sett
kunnat bestämmas med ca 5 % säkerhet (Schofield, 1993; Minagawa et al., 1993;
Panagakis, 2000).

Andra tillämpningar av bildanalys är sortering av kycklingar efter kön, där en
noggrannhet på 89 % har uppnåtts (Jones et al.,1991), topografisk kartläggning av
levande grisar, vilket har visat sig ha potential att förutsäga slaktkroppens kvalitet
(Van der Stuyft et al., 1992), och mätning av kroppsytan hos nötboskap (Minagawa,
1988).

Beteende

Djurens beteende kan vara en indikator på deras fysiologiska status, t.ex. kan ett
sjukt djur vara mindre aktivt än ett friskt medan ett djur i brunst kan vara mer
aktivt än normalt. En del system har utvecklats för att övervaka djurs beteende i
forskningssyfte. Rutter et al. (1997) visade att Global Position System (GPS) kan
användas för att spåra betande fårflockar och studera rörelserna över betesarealen.
Wouters & Puers (1993) utvecklade en implanterbar avståndsmätare för aktivitets-
mätning, vilken även registrerade djurets identitet och temperatur.

Den enda kommersiella produkten på marknaden som mäter djurens aktivitet är
aktivitetsmätaren. Den används inom mjölkproduktionen för att indikera brunst
hos kor. Aktivitetsmätaren är en sensor som registrerar frekvens och duration för
kornas rörelser i stallet och som fästs antingen på kons ben eller i dess halsband.
Eradus et al. (1994) redovisade ett otal dataalgoritmer som utvecklats för att öka
känsligheten för systemet där en typisk detektionsgrad var ca 70 %. Han fann
också att en pedometer monterad på benet hade bättre träffsäkerhet än en aktivi-
tetsmätare applicerad i kons halsband. Genom bättre dataalgoritmer och kombi-
nerande av parametrar kan känsligheten ökas ytterligare (Maatje et al., 1997).

Pedersen & Pedersen (1995) använde i sina försök passiva infraröda detektorer
(PID) för att mäta aktiviteten hos djur. Dessa detektorer finns på marknaden
avsedda för inbrottslarm. I ett försök monterades en PID ovanför en grupp på
60 svin fördelade på 6 boxar. Resultatet visade att det var möjligt att detektera
deras dygnsrytm genom PID-utslaget. Dock är PID svårkalibrerad och därför är
tillförlitligheten osäker. Däremot kan den vara användbara till att detektera stora



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

21

förändringar i beteende hos djur. Exempelvis har Godrie et al. (2000) lyckats
detektera brunster (88,5 %) hos suggor genom att mäta aktiviteten med PID.

I framtiden kan bildanalys bli ett potentiellt verktyg för att få information om
djuren, relaterat till deras utseende, t.ex. för att uppskatta svins och nötboskaps
form och uppbyggnad eller konditionen hos mjölkkor. Upprepade kvantitativa
mätningar av djuren skulle ge värdefull information för att styra och övervaka
produktionen. Genom att studera rörelser hos individuella djur skulle tidiga var-
ningssignaler om onormala beteenden som hälta och hosta kunna fås.

Analys av en grupps rörelser skulle kunna ge feedback till ventilations- och
värmesystem. Som exempel kan nämnas att grisar samlar ihop sig i grupper när
deras temperatur understiger temperaturen för maximal produktion (Boon, 1984;
Wouters et al., 1990). On-line mätning av djurs rörelser skulle ge lantbrukaren
information om brunst och födslar.

Kroppstemperatur
Det finns många kända samband mellan grundläggande fysiologiska faktorer
som puls, kroppstemperatur och andningsfrekvens och djurets hälsostatus och
metaboliska tillstånd. Exempelvis ökar kroppstemperaturen hos kor signifikant
vid brunst (Zappavigna et al., 2000). Trots detta finns det inte några kommersiella
sensorer som har förmågan att mäta några av dessa faktorer. Däremot har en del
system utvecklats för forskning. Geers et al. (1997) använde i försök telemetriska
givare, injicerade i öronbasen, för att mäta kroppstemperaturen hos grisar. Det
är möjligt att dessa sensorer i framtiden kan bli ett verktyg för att “mäta” djurets
hälsa. Implanterade sensorer kan vara antingen aktiva och ha en egen energi-
försörjning eller passiva, drivna av en extern sändare (Geers 1994).

Miljö
I tempererade klimat kan ventilationssystem för djur delas in i två huvudgrupper,
mekanisk eller naturlig ventilation. Mekanisk ventilation används när man vill
ha kontroll och kunna reglera de fysiska egenskaperna på stalluften. Mekanisk
ventilation är att rekommendera till djur som är känsliga för temperatursväng-
ningar. För att styra och reglera stallklimatet används nästan uteslutande tempera-
turen. Inneluftens temperatur mäts och jämförs med ett börvärde varefter ventila-
tionen (mekanisk) regleras för att minska eller öka värmetransporten ut ur stallet
(Randall & Boon, 1994). Det finns inga eller ytterst få system för att reglera venti-
lationen med avseende på fukt, ammoniak, koldioxid, svavelväte och organiskt
damm, trots att det finns gränsvärden för dessa som ej får överstigas (Jordbruks-
verket, 1993). Robins (1994) rapporterar om en gasFET-sensor som reglerar ven-
tilationen i ett kycklingstall med avseende på ammoniak. GasFET-senorn uppges
kunna mäta svavelväte och ammoniak i området 1-10 000 ppm.

Kroppsbyggnad och komposition

Värdet av ett köttproducerande djur beror till mångt och mycket på dess kött-
ansättning och komposition. Det borde därför vara viktigt att följa upp dessa
kvalitetsegenskaper under uppfödning och före slakt, så att djuret kan produceras
så ekonomiskt som möjligt och ge ett optimalt slaktutbyte. Idag finns det få upp-
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födare som använder sig av något objektivt mätinstrument. Djurets komposition,
främst fett, bedöms ofta subjektivt av lantbrukaren antingen med ögonmått eller
palpation. Mätsystem med ultraljud finns att tillgå. Det finns flera grundtyper av
mätsensorer för djurs inre sammansättning, bl.a. sond, scanner, VOS (Velocity
of Sound) och MRI (Magnetic Resonance Imaging).

Sonden är oftast cylindrisk (20 mm i diameter och 50 mm lång) och hålls mot
djurets hud. Sonden producerar en grafisk bild av fettlagren under sonden. Instru-
mentet kräver en erfaren operatör för att placeras på rätt ställen på djuret och för
att kunna tolka resultatet. Ultraljudssonder används ibland i fält, främst på grisar.
Vid Silsoe Research Institute, England, pågår ett projekt där ett automatiskt sond-
mätningssystem för grisar utvecklas (Silsoe Research Institute, 2000www a). När
grisen besöker en foderstation placeras en sond försiktigt ut på grisen med hjälp
av en robotarm, rätt placering erhålls med bildanalys.

Scanner används oftast av forskare, men ibland också av rådgivare, på får eller
kor för att kontrollera dräktigheter. Det är samma typ av utrustning som används
på sjukhus. Scannern visar positionen för olika kroppsdelar och ger en god tvär-
snittsbild av djuret. Systemet har använts med framgång för att lokalisera under-
hudsfett, men klarar inte av att se intramuskulärt och inre fett.

VOS-sensorn (Fisher, 1997) mäter tiden för ljud som passerar genom ett djur, och
kan mäta intramuskulärt och underhudsfett samtidigt. Sensorn kan mäta totala
andelen fett, men inte dess tjocklek och placering i kroppen. VOS-tekniken är
snabb och billig, och den kräver inte direkt fysisk kontakt vilket gör den lämpad
för automatisk mätning av levande djur. VOS-sensorn används ännu inte av lant-
brukare.

MRI  användes framgångsrikt av Baulin (1997) för att bestämma kroppskomposi-
tionen hos levande svin. MRI utvecklades initialt för att kunna scanna människor.
Sensorn ger en tvärsnittsbild med hög upplösning. Med bildanalys är det sedan
möjligt att bestämma andelen kött och fett samt storleken på de inre organen. MRI
är ett värdefullt redskap som referensteknik för övervakning av djurs sammansätt-
ning. Kostnaden och komplexiteten hos utrustningen gör att den än så länge
begränsats till forskning.

Foderkvalitet

Utvecklingen av elektroniska näsor använde olfaktorimetersystemet (mänsklig
luktpanel) som förebild (Persaud & Dodd, 1982; Shurmer, 1990). Den mänskliga
näsan har luktceller som reagerar på ett brett intervall av kemiska substanser och
kombinationen av ”luktsignaler” ger en specifik lukt. En elektronisk näsa har en
rad olika icke-specifika sensorer kopplade till ett dator som känner igen kombina-
tionen av sensorerna och kopplar den till en specifik lukt. Ett brett spektra av
material har använts i sensoruppsättningar, däribland sintrade metalloxider, kata-
lytiska metaller, lipidlager, ftalocyaniner, ledande polymerer och organiska halv-
ledare (Gardner & Bartlett, 1994).

Foderkvaliteten är ofta förknippad med lukt, en hög smaklighet och bra lukt på hö
och ensilage ger t.ex. ofta en bättre produktion, vilket inte kan utvisas i de foder-
analyser som lantbrukaren köper. Institutionen för mikrobiologi, SLU, driver ett
projekt finansierat av SLF (Stiftelsen Lantbruksforskning) för att undersöka om en
elektronisk näsa kan användas för en snabb kvalitetsanalys av ensilage. Dessutom
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undersöks om sporer av Clostridium tyrobuyricum kan fastställas med hjälp av
PCR-teknik (Polymerase Chain Reaction). De nya teknikerna skall jämföras med
konventionella metoder (SLF, 2001www).

Stetter et al. (1993) använde en sensoruppsättning med neurala nätverk som
klassificerade spannmål med 83 % rätt i grupperna; bra, dålig, möglig och
motbjudande (objectionable) lukt. Ett liknande system har byggts vid Silsoe,
England, som kan bedöma och klassificera spannmål med avseende på mögel
(Silsoe Research Institute, 2000www b).

JTI ingår i ett EU-projekt där biosensorer utvecklas för att kunna detektera det
frekvent förekommande mögelgiftet Ochratoxin A (OTA) i spannmål (Magan,
2000www).

Mjölk

Kvalitet

Det är viktigt att säkerställa mjölkens kvalitet och om detta kunde ske on-line
redan på gården har mejeriindustrin möjlighet att kvalitetssortera mjölken. Man
kan också undvika att förstöra mjölk med hög kvalitet genom att blanda in dålig
mjölk som egentligen borde kasseras.

En NIR-sensor (900-1100nm) utvecklas på University College of Cork för on-line
mätning av fett och protein i mjölk och relaterade produkter (University College
of Cork, 2000www). Sensorn kommer att jämföras och kalibreras mot IDF-standard
(International Dairy Federation) för bestämning av fett och protein. Parallellt med
detta studeras hur samtidiga mätningar av pH, temperatur och konduktivitet på-
verkar NIR-mätningarna, för att sedan ta fram en algoritm som kompenserar för
dessa variabler. Målet med projektet är att ta fram en kommersiell sensor som har
ett brett arbetsområde inom livsmedelsindustri/produktion.

Tsenkova et al. (2000) har med NIR (1100 – 2400 nm) lyckats mäta fett, protein
och lactos. NIR-mätningarna hade god korrelation jämfört med referensmätningar
med Milkoscan, som är ett godkänt mätinstrument (AOAC, 1990, method No.
972.16). Fetthalten överensstämde med R=0,999, protein med R=0,798 och lactos
R=0,810.

Infraröd analys av mjölk kan inte skilja mellan lösliga proteiner och olösliga
(micell kasein). Kasein är ett av de viktigaste ämnena som finns i mjölken då
andelen kasein i hög grad påverkar ostutbytet vid ystning. En sensor för on-line
mätning av kasein har utvecklats, baserad på NMR av kaseinprotoner (Nasatech,
2000www). Mätningen blir specifik för kasein eftersom avspänningstiden för
övriga mjölkkomponenter, lösliga proteiner och fett, är annorlunda. Halterna av
fett och lösliga proteiner visade sig inte påverka förmågan att mäta kaseinhalten
som sensorn väl kunde förutsäga (R=0,98).

REFLECTronics Inc. (1999www) saluför en infraröd sensor för mätning av fett
i mjölk och mjölkprodukter on-line. Sensorn arbetar vid våglängden 860 nm vid
mätningar av fett.

Pilloton & Mascini (1990) utvecklade en apparat för snabb mätning av laktos,
lämplig även för on-line mätning. I en enzymreaktor spjälkas mjölkens laktos
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av ß-D-galactosidase varefter glukosoxidas bildar väteperoxid. Genom att sedan
bestämma halten av väteperoxid bestämdes procentsatsen lactos i mjölken.

Restsubstanser

Vid University of California tillverkades en maskin för att kunna detektera ß-
lactampenicillin on-line. Mjölken blandas först automatiskt med en reagens-
lösning för att sedan undersökas fotometriskt med NIR (645 nm). Maskinen
visade god förmåga att spåra penicillinrester (Delwiche, 1998). Endast en typ
av penicillin i buffertlösning testades.

”Biosensor development for the rapid detection of antibiotics in milk” (BIODAM)
är ett projekt där syftet är att ta fram ett litet optiskt biosensorsystem för att kunna
registrera antibiotikarester i mjölk (Ipema, 2000www). Prototypsensorn konstru-
eras för att kunna detektera de fyra största grupperna av antibiotika som hittas i
mjölk (aminoglycosider, ß-lactams, sulfoamider och tetracycliner). Målet är att
mjölk med penicillinrester ska kunna skiljas ifrån, antingen på gårdsnivå on-line
eller innan den går in i processindustrin. Samarbetspartners inom BIODAM är
bland andra IMAG (Holland), RIKILT, Inst. f. quality control of agricultural
products (Holland), ATO-DLO, Agrotechnological research inst. (Holland),
Rhône diagnostics technologies (Frankrike), CSEM, Centre Suisse d’electronique
et de microtechnique (Schweiz), CSL, Central science laboratory (England) och
Dairygold cooperative society limited (Irland).

Ljudövervakning

Genom ljudet från ett djurstall kan en lantbrukare få fram mycket användbar
information. Djurens läten kan vara till stor hjälp och det har gjorts en del försök
att tolka dessa (Hongwei et al., 1988; Stone et al.,1984; Wood-Gush, 1983). Det
finns t.ex. ett samband mellan fysisk aktivitet och ljudnivån hos höns (Stone et
al.,1984). Likaså grisar har specifika ljud för rädsla, ensamhet, smärta, hälsning,
förväntan och frustration (Wood-Gush, 1983). Hongwei et al. (1988) visade
att grisars ljud kunde relateras till specifika situationer och särskiljas, samt att
varaktigheten och frekvensen för vissa ljud skulle kunna kopplas till stress hos
djuren. Robertson & Benzie (1989) utvecklade en hosträknare för svin, baserad
på amplitud, men fann svårigheter att skilja ut hostningarna från andra ljud som
t.ex. grymtningar och öronskakning. Van Compernolle et al. (1992) visade en 83-
procentig detektionsgrad för att känna igen nio olika ljud hos grisar, hostningar
och alarmskrik inkluderat, med hjälp av en flerstegs frekvensanalys.

Managementsystem

Managementsystem, som på ett överskådligt och logiskt sätt presenterar relevant
information för skötaren, kommer i framtiden att utgöra ett allt viktigare och nöd-
vändigare verktyg inom animalieproduktionen. Exempelvis mjölkproduktionen har
idag ett väl utbyggt system för kontroll och styrning av djurhälsa, mjölkkvalitet
(mängd och sammansättning), utfodring, ekonomi och avel. Det som saknas är till
viss del att få informationen on-line och att den länkas samman. Även om vissa
parametrar enskilt kan användas som en indikator för t.ex. hälsotillstånd eller brunst,
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blir informationen betydligt säkrare om data för flera parametrar samlas in och
bearbetas tillsammans.

För några år sedan installerades den första AMS-utrustningen (automatiska mjölk-
ningssystem) i Sverige. I denna mjölkas korna automatiskt dygnet runt och mjölk-
producenten har inte möjlighet att visuellt kontrollera mjölkens kvalitet innan
mjölkning. Detta innebär att andra kontrollfunktioner/tekniska hjälpmedel, t.ex.
sensorer, måste utvecklas så att mjölkproducenten fortfarande kan försäkra sig om
att mjölkråvaran håller en hög kvalitet. Denna teknik kan även i hög grad användas
i traditionella mjölkningssystem.

Mastit

Mastiter (juverinflammationer) orsakar betydande ekonomiska förluster i form av
minskad mjölkproduktion, ökade behandlings- och arbetskostnader, karensmjölk,
veterinärkostnader och en ökad rekryteringsprocent (Nielen, 1994; Barlett et al.,
1991). Enligt en amerikansk undersökning stod den minskade mjölkproduktionen
och karensmjölken för 88 % av förlusten i samband med kliniska mastiter (Barlett
et al., 1991). Enbart i Sverige kostar mastitfall 550 Mkr årligen (Hallén Sandgren,
pers. medd. 2000) och varje enskilt mastitfall kostar i medeltal SEK 5000 (Hultgren,
pers. medd. 1999 ).

De enda sensorer gjorda för en specifik sjukdom är de för detektion av mastit i
mjölkkobesättningar. Det har länge varit känt att det finns ett samband mellan
elektrisk konduktivitet och mastitmjölk (Linzell et al., 1974). Konduktivitetsmätare
för mastitdetektion finns att tillgå på marknaden men de är, med utgångspunkt från
den forskning som finns, inte kapabla att som enskild sensor ge en tillförlitlig diag-
nos. Konduktivitetsmätning är en indirekt mätmetod för att avspegla juverhälsan.
Principen bygger på att mjölkens joninnehåll kommer att förändras vid en mastit-
infektion och därmed ökar den elektriska ledningsförmågan. Det har genomförts
ett otal forskningsprojekt för att försöka öka säkerheten i mastitdetektionen genom
att kombinera olika parametrar, t.ex. mjölktemperatur och mjölkmängd (Maatje
et al., 1992), och neurala nätverk har används för att bearbeta konduktivitetsdata
(Nielen et al., 1992). de Mol et al. (1996) utvecklade en modell med vilken mät-
ningar av mjölktemperatur och -mängd, konduktivitet och foderintag kombinerades
för att förutsäga mastiter. Tsenkova et al. (2000) mätte mjölk från friska kor och
mastitkor med avseende på celltal dels med en ”spectrum analyser”, framtagen vid
Hokkaido University, Japan, för on-line mätning i mjölkprocesser, dels med den
konventionella metoden (Foss-somatic) för kalibrering. Mjölkspectra samlades i
området 600 till 1050 nm med 1 nm upplösning för att ta fram en kalibreringskurva.
Tester efter försöken visade på god mastitdetektion (R=0,95).

En modell för att detektera mastiter har tagits fram som baseras på ett flertal
olika parametrar (de Mol & Ouweltjes, 2000) vid IMAG, Wageningen, Holland.
Modellen baseras på mjölkmängd, mjölktemperatur och konduktivitet och historisk
data samt deras utveckling med tiden. Vid praktiska försök erhölls en 100 % detek-
tion av kliniska mastiter. Liknande försök utfördes av Maatje et al. (1997) där kon-
duktivitet per juverfjärdedel och mjölktemperatur mättes, varvid nästan alla kliniska
och 50 % av de subkliniska mastiterna kunde detekteras.

Genom att mäta halten av enzymet N-acetyl glucosaminidase (NAGase), som
släpps ut i mjölken på grund av de vävnadsskador som uppkommer när kor själva
bekämpar mastiter, kan mastiter detekteras. Halten av NAGase kan bestämmas
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elektrokemiskt  med hjälp av en reagenslösning (Mottram et al., 2000). Resultaten
visade att SRI/UWE Dairy Biosensorssystemet kan användas att detektera mastiter
automatiskt. En andra kanal kan läggas till systemet för att mäta t.ex. progesteron-
halt, och den är redan utvecklad.

Brunst

När djuret är i brunst brukar hon bli mer aktiv och mjölkmängd och mjölktempera-
tur påverkas. de Mol (2000) har kommit fram till att en betydligt högre detektions-
procent på brunst kan erhållas om olika parametrar kombineras och bearbetas
statistiskt med hjälp av olika dataalgoritmer. I en studie under praktiska förhållan-
den detekterades 100 % av alla brunstiga kor genom att kombinera mjölkmängd,
mjölktemperatur, konduktivitet i mjölken, aktivitet och kraftfoderkonsumtion
samt dessa faktorers utveckling i tiden. Med liknande mätparametrar erhöll Van
Asseldonk et al. (1998) likartade resultat.

Djur använder sitt luktsinne i stor utsträckning. Tjurar kan lukta sig till brunstiga
kor genom de specifika feromoner som de avger (Blazquez et al., 1988) och om
det vore möjligt att detektera dessa skulle det vara ett hjälpmedel att inseminera
vid rätt tidpunkt.

På Department of Biological & Agricultural Engineering, University of California,
USA, sker utveckling av en kombinerad biosensor för detektering av progesteron
med EIA (Enzyme Immuno Assay) och NIR (650nm) (Tang et al., 1998; Delwiche
& Bondurant, 1999www). Biosensorn kalibrerades med mjölk i laboratorium och
under praktiska försök lyckades sensorsystemet skilja ut 92 % av dräktiga kor.
Systemet jämfördes med aktivitetsmätare (67 %) och manuell bedömning (46 %).
Systemet har anpassats till on-line mätning via ventiler, pumpar och fotoelektriska
givare styrda av en dator (Delwiche et al., 2000).

En engångs amperimetrisk biosensor för att mäta progesteronhalten i mjölk har
utvecklats (Pemberton et al., 1998). Sensorn, som är baserad på SPCE (Screen-
Printed Carbon Electrod), är täckt med ett antikroppslager. Mätningarna av pro-
gesteron gjordes under inverkan av ett enzymsubstrat (Pemberton et al., 1999)
och biosensorn hade god förmåga att förutsäga halten progesteron (R=0,946 för
enzymet 1-NP).

Metaboliska störningar

Med utvecklingen av nya mjölkningssystem kommer också möjligheterna att
integrera sensorer för att bestämma det individuella djurets näringsbehov och
näringsutnyttjande. Metaboliska störningar leder oftast till förändrat foderkonsum-
tionsmönster. En minskad grovfoderkonsumtion och en mätbar minskning av
kroppsvikten kan tyda på att kon lider av metaboliska störningar.

Ämnen som är intressanta i mjölk är bl.a. urea och aceton. Arbete fortgår på
University of California, USA, med en biosensor för on-line mätning av urea
i mjölk (Delwiche & Bondurant, 1999www). Enzymet ureas påskyndar hydro-
lyseringen av urea, vilket i sin tur genererar en tryckökning (Jenkins et al., 1999).
Tryckökningen relateras till halten urea i mjölken. Sensorn är enkel och billig
och har hög noggrannhet, R²=0,992 (Jenkins et al., 2000). Den kan vara till stor
nytta både för lantbrukare, laboratorier och mejeriindustri. Denna parameter är
speciellt intressant då den numera ingår i den vanliga kokontrollen.
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En sensor (Ketosensorn) för detektion av aceton i mjölk har utvecklats av Dart
Sensors Ltd. tillsammans med Intoximeters Inc., som är världens största tillverkare
av alkotestare. Ketosensorn mäter ”ångan” ovanför vätskan för att inom några
minuter kunna ange acetonhalten (King, 2000). Mätområdet är 0-4 mmol/liter.
Sensorn finns på marknaden och en vidare utveckling sker för att kunna mäta
acetonhalten on-line. Lark et al. (1999) försökte genom databehandling av mjölk-
mängd förutsäga ketos, med slutsatsen att fler indata behövs för att ge en säkrare
diagnos.

Inom djurhållningen finns ett flertal olika områden där lantbrukare och veterinärer
använder sitt luktsinne för att ställa en preliminär diagnos. Ketos (acetonemi) är
en vanlig störning hos kor i högproducerande besättningar. I dess kliniska form
kan den orsaka irreversibla leverskador. En traditionell metod är att lukta på kons
utandningsluft för att känna eventuell acetonlukt. Möjligheten att övervaka nöt-
boskap med elektroniska näsor (elektrokemiska sensorer) skulle ge ovärderlig
information om djurets hälsa. Dobbelaar et al. (1995) visar att detta kan vara möj-
ligt.

Gödselhantering

Lukt

Elektroniska näsor har använts för att mäta lukt vid spridning av stallgödsel
(Hobbs et al., 1995; Misselbrook et al., 1997). Misselbrook et al. (1997) visade
att en elektronisk näsa baserad på ledande polymerer kunde ”mäta” lukten av nöt-
flytgödsel spridd på vall. De mätta värdena låg i det intervall som är vanligt för lukt
inom djurproduktion (50 till 10 000 luktenheter/m³). Hobbs et al. (1995) testade
en polypyrolbaserad elektronisk näsa med mätområde runt 60 000 luktenheter/m³.

Genom en uppsättning av 18 st olika metalloxidsensorer har Riess et al. (2000)
lyckats att kontinuerligt både mäta och klassificera lukt från djurstallar.

Kväveförluster

Georgia Tech University har sedan 1992 arbetat med att ta fram en integrerad
optisk sensor som kan mäta ammoniakkoncentrationer (gas) runt 100 ppb.
Sensorn ska användas för att optimera gödselanvändningen genom att mäta fält-
förlusterna av kväve efter gödsling. Den kan installeras på gödselspridare för att
styra giva och myllningsdjup. Sensorn ska kunna användas för att mäta förluster
efter spridning av UREA-baserade gödselmedel för att därefter beräkna behovet
av kompletterande gödsling. Projektet drivs sedan 1998 av Photonic Sensor
Systems, Atlanta, Georgia, och test bedrivs i laboratorium och i fält (Edwards,
1998www).

Spridning

System för att mäta växtnäringsinnehåll och fysikaliska egenskaper hos gödsel har
utvecklats och applicerats på en 7,2 m³ gödseltunna vid Silsoe Research Institute,
Irland (Scotford, 1999). Systemet mäter konduktivitet, ammoniumjoner, densitet,
temperatur, partialtryck, flöde, pH och redoxpotential. Med dessa kemiska och fysi-
kaliska parametrar beräknas växtnäringsinnehållet (ammoniak-N, P, K) i gödseln.
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Mätningarna och bestämningen av växtnäring går fort och är också möjlig under
transport från gård till fält. På fältet anpassas givan efter det växtnäringsinnehåll
som erhållits. Ett motsvarande projekt drivs på Purdue, där man försöker mäta
gödselns växtnäringsinnehåll för att kunna reglera givan utifrån det varierande
behov som finns på fältet (Ess, 1996www).

Reglersystem för att hålla en konstant giva oberoende av körhastighet finns att
tillgå på marknaden, vilket också är förberett med GPS för precisionsspridning
av flytgödsel (Speed Apollo, 2000www). Motsvarande system finns även för fast-
gödsel (Bergmann, 2000). Spridaren har dock ej fast arbetsbredd utan denna
varierar med gödseltyp. Däremot kan en konstant mängd per körsträcka spridas.

Sensorforskning i Europa
Inom projektet har det även genomförts studiebesök vid ett antal institut,
forskningscentra och universitet som arbetar inom ämnesområdet ”sensorrika
system för lantbruket”.

Sensor Technology Center

Sensor Technology Center, STC (STC, 2000www), skapades efter ett initiativ
av fem danska forskningsinstitut. Centret finansieras av danska motsvarigheten
till NUTEK. Värdar för besöket på STC var Lars Lading och Lars Gottlieb
Hansen.

Det danska sensorinitiativet som initialt omfattar 100 miljoner DKK förväntas
generera ytterligare projekt i storleksordningen 400 miljoner DKK. I ett första
skede skapades ett antal centerkontrakt som till sin uppbyggnad liknar projekt-
formen ”Aktiv Industriell Samverkan”. Dessa centerkontrakt omfattar en satsning
motsvarande 40 miljoner DKK. Ett av dessa centerkontrakt rör sensorrika system
för lantbruket. Målet inom detta projekt är att utveckla sensorer för detektion av
spannmålskvalitet.

STC initierar också egna projekt där de ser möjligheter och behov av nya mät-
tekniker. Avsikten med dessa projekt är i huvudsak att bygga upp kompetenser
som behövs för långsiktig utveckling.

Weihenstephan

Dagen började med en kort introduktion av Dr. Demmel. Han beskrev sin institu-
tion vars namn är Biogene Rohstoffe und Technologie in Landnutzung. Universi-
tetet har precis omstrukturerats, varför organisationen fortfarande var lite oklar.
Institutionen har ca 85 medarbetare och tillhör Technische Universität München-
Weihenstephan. Deras forskning finansieras av Deutschen Forschungsgemein-
schaft (DFG). Institutionen har även en försöksgård där i princip alla försök utförs.
Gården bestod av 80 ha åker och bedriver köttdjursuppfödning.

Institutionen arbetar mycket med att sammanlänka system för skördekartering och
en varierad kvävegiva. Idag är de olika systemen uppbyggda på olika plattformar,
varför systemen inte kan utnyttja information från varandra. När det gäller enskilda
sensorer så har institutionen mest satsat på kvävesensorer eftersom efterfrågan är
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störst där. De ansåg det inte så viktigt med sensorer för fosfor och kalium då det
oftast redan finns ett överskott av dessa i jorden.

Dagen fortsatte med att Mr. Liebler berättade om sin forskning på kvävestatus-
sensorer. Han menade att de ökande gårdsstorlekarna samt den ökande andelen
arrenderad mark och maskinringsutnyttjande medför att mänskliga erfarenheter
går förlorade. Detta medför att sensorer förmodligen mer och mer kommer att
efterfrågas för t.ex. kvävestatus i framtiden.

Allmänt känt är att kvävebehovet beror på den potentiella skörden. Det är lika-
ledes känt att reflektionen av ljus från plantan påverkas av klorofyllhalten i bladet
vilket i sin tur beror på hur mycket kväve bladet innehåller. Detta har Mr. Liebler
utnyttjat och mäter reflektans med en två-kanals spektrofotometer som mäter våg-
längderna 360-900 nm. Han arbetade med att försöka förbättra existerande algorit-
mer för kvävesensorer då dessa oftast har problem med varierande densitet på
plantbestånd. Enligt honom var den bästa metoden för att beräkna kvävestatus
att räkna ut Red Edge Inflection Point (REIP). De har visat på hög korrelation
mellan REIP och kväveupptag i plantan (R²=0,9), REIP påverkas således starkt av
kvävegivan. De arbetar även med att ta fram kalibreringar för N-sensorn till olika
spannmålssorter (även för sockerbetor och potatis) och olika hybrider som finns
på marknaden.

Mr. Geesing berättade sedan om sin forskning i att ta fram modeller med framför
allt klimatdata men även vattenhalt i jord och lantbrukarens egna erfarenheter
som parametrar. Lantbrukarna i Tyskland har gratis tillgång till klimatdata varför
försök att utnyttja dessa har gjorts. Vattenhalten i jorden mättes enligt kapacitiv
princip med mätstavar som sticks ner manuellt i jorden. Utifrån detta tror han att
man med hjälp av modeller i framtiden kan beräkna vilken kvävestrategi som man
ska ha.

Mr Ruthkolk pratade om sin forskning rörande detektering av vatten i plantor
med hjälp av spektralanalys. Med våglängder större än 900 nm kan man detektera
vatten i plantor och således få reda på om plantan är stressad eller ej. Då plantan
inte är kapabel att ta upp kväve om den är stressad så vill han sammankoppla den
här informationen till N-sensorn.

Dr. Manakos berättade om remote sensing för att optimera kväve och/eller bevatt-
ning. Hans förhoppning är att om fem till tio år ha ett system där man med hjälp
av remote sensing kan sprida en varierad kvävegiva med 40 m arbetsbredd. Detta
ska ske antingen med ett flygplan eller satellit som plattform.

På eftermiddagen diskuterade vi sensorer för animalieproduktionen. Forskningen
har till största delen fokuserats på djuridentitetssensorer. Dessa sensorer fanns i
olika storlekar, både injicerbara och sväljbara. De har även tagit fram en hand-
buren identitetsläsare som kan användas av lantbrukaren för att snabbt identifiera
djuren. Vidare har de utvecklat sväljbara temperatursensorer, som sänder den
registrerade kroppstemperaturen.

Under eftermiddagen fick vi också en inblick i olika sensorer för avkastnings-
mätning för tröskor. De har en testrigg där marknadens alla sensorer finns mon-
terade. Testriggen kan lutas i olika vinklar för att efterlikna olika körsituationer
på fält. Forskning pågår även i att förbättra algoritmerna för avkastningsmätning.
Dels försöker de att standardisera algoritmer för skördekartering, dels bygger de
statistiska filter för att ta bort dålig data.
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Professor Auernhammer avslutade dagen med att berätta om deras gedigna arbete
i att ta fram en standardisering för insamling av data så att olika maskiner kan
passa ihop med olika traktorer och tröskor. Systemet kallas för LBS och kommer
att lanseras på marknaden under nästa år. Systemet innebär att varje maskin talar
om vilken sorts maskin den är, vem ägaren är, hur många hektar som körts osv.
Detta kommer att betyda mycket för den fortsatta utvecklingen av sensorer.

IMAG

IMAG är ett institut som utför forskning på miljö och teknik. Institutet har ca 150
anställda och har ett nära samarbete med universitet i Wageningen, Nederländerna.
IMAG har under lång tid forskat på och testat sensorer inom lantbruket. Bert Ipema
berättade att institutet redan på mitten av 70-talet arbetade mycket med identifierings-
system av djur. I början av 80-talet började man använda sensorer för registrering
av mjölkmängd, temperatur och konduktivitet med förhoppning om att kunna detek-
tera mastiter hos kor. Andra sensorer som använts i forskningssyfte är aktivitets-
mätare och temperaturgivare till kor.

Det har bedrivits en hel del forskning på institutet inom kotrafik i stallar med auto-
matiska mjölkningssystem (AMS). Nu bedrivs en hel del projekt om hur man ska
lösa kotrafiken i AMS under betessäsongen.

På en av IMAG:s försöksgårdar har man ett mjölklabb där man utför försök och
testar produkter åt olika företag. I mjölklabbet kan många olika parametrar mätas,
däribland mjölkmängd, flöde, konduktivitet, mjölktemperatur och mjölkningstid,
och allt data samlas på juverfjärdedelsnivå. Ett flertal olika systemparametrar kan
ändras, bl.a.vaccumnivå och avslutningssätt för mjölkningen.

Ett pågående projekt handlar om detektion av hälta hos kor. Sensorn som används
är en tryckregistrerande matta, som registrerar tryckfördelningen över klöven. Ur-
sprungligen användes sensorn för att testa sportskor (footscan). Klöven delas in i
fyra fält och förhållandet mellan trycken i de olika fälten tillsammans med vikt-
fördelningen mellan benen ger en indikation på om korna är halta. Hälta innebär
produktionsstörning och en tidig detektion gör att dessa problem kan förhindras.

Dr. de Mol redovisade sin doktorsavhandling och tillsammans med DeLaval har
han tagit fram en matematisk modell som indikerar för brunst och alarmerar för
mastit. I modellen ingår fyra olika parametrar (avkastning, temperatur, konduk-
tivitet och aktivitet). Genom att kombinera dessa kan fler fall detekteras än om
enskilda sensorer används.

Efter lunch följde ett studiebesök på IMAG:s försöksgård De Ossenkampen som
ägs och drivs tillsammans med universitetet i Wageningen. Försöksladugården
var under ombyggnad. En ny Prolion AMS med två mjölkningsbås hade installe-
rats och ska tas i drift andra veckan efter nyår. Ytterligare en AMS ska installeras
senare och IMAG:s mjölklaboratorium ska också flyttas dit. På vägen ut från
AMS har ett vågsystem byggts in så att korna blir vägda varje gång de blivit
mjölkade (2,4-2,9 ggr/dygn).
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Katholieke Universiteit Leuven

Efter att kort ha presenterat JTI fick vi information om universitetets forskning
inom precisionsjordbruk av Ir. Reyns, Ir. Maertens och Dr.Vrindts. Det bedrivs
forskning inom skördekartering av vall, sockerbetor och spannmål. Analyser av
frukt/grönsaker och ägg sker också genom att använda spectroskopi, akustik, bild-
analys och NMR. Detta sker via forskningsprojekt eller på direkt uppdrag av
företag. I ett projekt har universitetet tagit fram ett styrsystem tillsammans med
ett engelskt företag för att reglera och motverka horisontella och vertikala bom-
rörelser på lantbrukssprutor. Spectrofotometer har använts för att detektera fält-
avsnitt med ogräs on-line för att kunna reglera och optimera sprutdos. I många
fältförsök används en egentillverkad ramp utrustad med GPS, färgkamera, radio-
meter, BRG, NIR och MIR. Rampen används bl.a. för att försöka mäta klorofyll,
biomassa och kväve i växande gröda. Ir. Maertens berättade om bristerna i nog-
grannheten i dagens avkastningsmätare och visade sedan sin egen variant. Den
byggde på en teknik kallad ”curved plate”, där kärnorna ändrar riktning i ett flöde.
Tekniken är patenterad men finns inte kommersiellt tillgänglig.

Prof. Berckmans och Dr. Vranken berättade att animaliesektionen på universitetet
sysslade mycket med djurmiljö, ventilation och styrning/reglering av denna. En
flödesmätare för frånluftstrummor har utvecklats och patenterats. Den första proto-
typen togs fram 1981 och har sedan förfinats till en slutlig produkt 1994. Med
denna sensor kan styrningen av ventilationen bli mer exakt än tidigare då den
har en noggrannhet på 45 m3/h. Till denna sensorenhet kan en ammoniakmätare
kopplas, som även den är utvecklad vid universitetet, vilken mäter ammoniakhalten
i frånluften. Genom att kombinera ammoniakhalt och flöde kan de totala ammo-
niakförlusterna via stalluften beräknas. Det går även att forcera ventilationen om
halten blir för hög. En testkammare finns på universitetet för kontroll/styrning
av tilluftsdon, utvärderingen sker med hjälp av bildanalys. Sensorer håller på att
utvecklas för att kunna mäta och reglera luftströmmen via tilluftsdonen så att drag
på djur och människor ej uppkommer. Ett pågående projekt är att försöka mäta
temperaturvariationer i stallet i 3 dimensioner via akustik.

Ett flertal olika projekt är igång inom bildanalys. Ett handlar om kartläggning av
beteende och rörelsemönster hos tackor för att kunna förutsäga när de är på gång
att föda. Studier har utförts på liggningsbeteende hos grisar. Via ett ockuperings-
index av golvytan kan information om grisarnas respons på klimatet erhållas.
Andra projekt är bestämning av grisars köttegenskaper via 3-D bilder, detektering
av sjukdomar (feber) genom att mäta djurets yttemperatur med  IR-kamera och
viktbestämning av kycklingar genom deras planprojicerande yta.

En doktorand visade sitt arbete med att detektera hosta hos grisar automatiskt
genom att använda mikrofoner. Modellen ska sortera ut det ljud som verkligen
efterfrågas och sortera bort oljud. Modellen har lyckats bra i att detektera konst-
gjord hosta men har svårare med verklig hosta. Arbetet med att ta fram en bra
modell fortgår.



JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

32

Diskussion
Det pågår aktiviteter runt om i världen för att införa sensortekniker i lantbruket.
Forskning och kommersialisering av sensorer har dock kommit olika långt inom
olika områden. Exempelvis finns det idag ett flertal olika företag inom vegetabilie-
produktionsområdet som säljer sensorer för avkastningsmätning medan forskning
om sensorer för att mäta markparametrar bara är i ett initialt skede. När det gäller
animalieproduktionsområdet så har det under de senaste 20 åren utvecklats väl
fungerande system för bland annat identifiering av individer. Användandet av
automatisk identifiering har hittills begränsats till främst foderstyrning och mjölk-
ning men kommer att bli ett viktigt hjälpmedel då fler sensorer integreras i djur-
hållningen.

Lantbrukets tuffa miljö gör det svårt att använda sensorer från andra branscher
utan anpassning. Den ställer höga krav på den teknik som är tänkt att fungera både
vad gäller elektronik och dess inkapsling. I praktiken idag mäts oftast enbart en
parameter men många forskarrapporter visa på att informationen blir betydligt
säkrare om ett flertal biologiska parametrar kopplas samman. Problemet är att
biologiska parametrar oftast är komplexa, vilket i sin tur ställer höga krav på bra
dataalgoritmer och modeller för behandling av data. Inom detta område finns stora
kunskapsluckor.

Vidare är standardisering av data och dataöverföring ett måste så att system och
sensorer kan kommunicera med varandra oberoende av varumärke. Flera olika
sensorer måste kunna sammanlänkas till ett oberoende analys- och beslutsprogram
och det i sin tur måste kunna kommunicera med olika redskap. Det är mycket
viktigt att ett sådant analys- och beslutsprogram är användarvänligt för att kunna
utnyttjas optimalt. En ISO-standard för standardisering på dataöverföring är på
gång och ett system som utnyttjar detta kommer att komma ut på marknaden under
året.

Behovet att mäta och styra parametrar för att säkra en kvalitet, få ett bättre ekono-
miskt utbyte eller värna om en bättre miljö är stort inom lantbruket. De företag som
tillverkar utrustning för lantbruksnäringen har dock inte de resurser som krävs för
att utveckla och ta fram nya sensorer. Kopplingen mellan den akademiska världen
och företagen är viktig då forskningsresultaten bör mynna ut i nya produkter. I
denna rapport uppges ofta projekten vara framgångsrika men i praktiken finns dock
endast ett fåtal av dessa sensorrika system tillgängliga på marknaden. Stora brister
finns alltså i steget från forskning till prototyp och produkt. Universitet och institut
har därför en viktig roll i att utveckla och ta fram nya sensorer avsedda för lant-
bruket.
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