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Skördekartering med GPS och monitor på tröskan från ca 1995;
Många har utrustning, inte många tar fram och använder kartorna;
Ofta knepiga värden i skördefiler – kräver noggrann datafiltrering;
Bra som kvitto och hitta problem på fältet;
Återkommande höga eller låga värden användbart vid t ex gödsling;
Här alternativ enkel metod som tar fram surrogatkartor mha
satellitdata – höstvete och vårkorn, beta implementerad i CropSAT

Exempel:
Vårkorn; 21,8 ha
medelskörd 6500 kg/ha
(från 2600 till 7900)
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Skördekartor för alla
‐ uppskalning av drönarmodeller till satellitbaserade beslutsstödsystem
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Kristin Piikki & Mats Söderström (Sveriges lantbruksuniversitet) och Henrik Stadig (Hushållningssällskapet)

Demo‐app för detta försök finns på: bit.ly/demo‐flo eller:

Obs

Pred

Kristin Piikki & Mats Söderström (Sveriges lantbruksuniversitet) och Henrik Stadig (Hushållningssällskapet)
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Skördekartering

Zooma in och välj fält

‐Var noga med att välja ett fält utan moln, skuggor och dis
‐Undvik välja flera fält på en gång
‐Datum för bild ska inte vara ”för sent” (DC65‐73, något tidigare
bild bör fungera hyfsat, dock ej senare)
Ange medelskörd
Välj gröda och ev sort
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Hög
Låg
Medel
Denna skördekarta är tänkt att ge en ganska generell bild av
fältet – områden med högre och lite lägre skörd – detaljer är
utsmetade

Exempel på jämförelser mellan
kartor från tröskan och
satellitkartor
– likadan färgsättning i tre
klasser från låg ‐ hög

Data från tröskan

Från satellitbild
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Slutsatser – hur kan man använda kartorna?
• Lätta att göra jmf med data från tröska – blir inte perfekt men
ger en översiktlig bild
• ”Kvitto” på årets odling
• Går att använda funktionen bakåt i tiden
• Generera zoner för flera års skördekartor – hög resp låg
förväntad skörd
• Använda zonerna för att justera målskörden vid gödsling
• Bakgrundsdata för justering av varierad gödsling

Mer info:
• Mats.Soderstrom@slu.se
• Kristin.Piikki@slu.se
• Henrik.Stadig@hushallningssallskapet.se
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