
Praktiska åtgärder för att minska på utsläppen

Johan Kullsand HS Konsult AB
31 mars 2022



Hur?
Varför?
Var?



När börjar det?



• Växtodlingsplanering
• Inspektion av fält 
• Rapsvägning/scanning av fälten, riktvärde efter 20 oktober

• Skrivbordsjobb, hur ser bestånden ut? Hur mycket kväve ska vi planera för, vilken 
teknik ska vi använda?

• Testa tekniken, spridare, styrande datorer eventuella 
styrfiler mm.

• Nollrutor och Maxrutor
• Avläsning noll och maxrutor
• Proteingödsling/slutgödsling med sensor eller styrfil från 

någon biomassekarta
• Uppföljning med skördekarta
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Vilka tekniker har vi?



11
Kg/m2

Kg N/ha



CropSAT





Höstrapssnurran



Påfrestningar

Foto Uppland januari 
2022: Johan Kullsand



Höstraps 3 april, tillväxten i full gång





 



Skotträkning i höstvete



Gödsling i höstvete

Bild: greppa.nu



Mätning med sensor i nollrutor och fält

Foto: Greppa Näringen
Foto: Johan Kullsand

Foto: Johan Kullsand



Mätningar v. 20 presenterade av Greppa Näringen

DC: 30-32



Vad säger historien?

Bild: Greppa Näringen



Ledord
• Välj lämplig gödslingsstrategi
• Mycket kväve ökar riskerna för förluster
• Delad giva ger bättre möjligheter att anpassa 
• Använd väl kalibrerad utrustning



Gödselspridartest bör göras 
återkommande. Greppa 16B

Bild Johan KullsandBild Johan Kullsand

Bild Johan Kullsand



Cropsat 2



Karta 2



Förutsättningar: Proteingödsling höstvete, 40kg N av 27% kvävevara spridet på 100ha. Gödsla rätt 
både för miljön och ekonomin.

40 kg kväve är fältets snittgiva, givan har dock varierat mellan 20-60kg N för att tillgodose grödans 
behov.

Kvävegiva Kvävepris Kvävepris Kvävepris Kvävepris

Kr/kg N Kr/kg N Kr/kg N Kr/kg N

10 15 20 40

40kg N 40 000kr 60 000kr 80 000kr 160 000kr

20kg N 20 000kr 30 000kr 40 000kr 80 000kr

60kg N 60 000kr 90 000kr 120 000kr 240 000kr



    



Proteinprognos från 25 juni



Markdata
• Styr dina insatser utifrån markdata



Sensorer



 å å   



    



Skördekartering nästa….

Foto: Johan Kullsand

Bild: pos.agrovast.se 



Vilken teknik krävs
• GPS
• Gödselspridare med vågceller
• Något som styr (styrfil / sensor)



Tack!
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