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Kamp mot tramp
Hur kan man förebygga att korna trampar sönder marken vid regn?
Projektet del 1

Problemet

• Vi jämför tramptåligheten hos 4 olika
blandningar av gräsfröer (A-D)
• Vi använder bl.a. flygfotografering för att
mäte andelen gräs och andelen bar jord
(bild 1)

Bild 1. Modellflygplan används för
fotografering av försöksytorna.
Därefter bestäms marktäckningen med
hjälp av programmet Iso Cluster
Unsupervised Classification i
programmet ArcGIS 10.0.

Bild 3. När det regnar blir det blir snabbt lerigt i kohagen. Korna trivs inte att gå
i leran och det är även ökad risk för att de får infektioner i klövarna.. Problemet
är värst i ingången till hagen

Projektet del 2

Vi lägger olika material i ingången till
olika hagar och mäter var det blir minst
lerigt

Figur 1. Flygbilden på försöksrutor sådda med fröblandningar A–D samt
kontrolled med konventionell vallfröblandning. Bilden utgör underlag för
bestämning av marktäckning i september 2013 (Proc.Veg. i figuren).
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En speciell plastmatta vid ingången till
hagen skyddar bra mot trampskador (bild
1)men är dyr och måste hålla länge för att
vara lönsam- Bark var ej så bra.
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