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Kalibrera Yara N-Sensor 

på bästa sätt

Knud Nissen

Vad vill du åstadkomma?

• Vill du ha en medel giva för hela fältet?

• Ska du ha samma medel giva på alla fälten? 

Eller är det olika behov på olika fält?

• Eller du är inte intresserad av något medeltal utan du 

vill rikta givan till ett speciellt område med en 

speciell gröda för att 

lösa ett speciellt 

problem.

Vad skall jag tänka på innan jag kalibrerar?

Tex. Markera alla 

vete fälten i tex. 

Cropsat leta upp 

var medel grödan 

för gården finns

Här är det två 

olika förfrukter

Här är gårdens 

medel gröda 

denna dagen
Jag anser att du skall ha 

samma kalibrering på hela 

fältet! Eftersom N-Sensorn 

är bättre på att bedöma 

skillnaden i kväveleverans! 

Därför handlar det mer om 

hur man kalibrerar så det 

fungerar på hela fältet!

Det kan vara rätt att 

bara kalibrera på 

medel platsen och 

sedan köra på samma 

kalibrering på alla fält

1

2



4/1/2021

2

Vilken kalibreringsmetod skall jag använda?
Målstyrd N-gödsling  eller  N-gödsling

Enkla svaret är att använd ”Målstyrd N-gödsling” till allt!  

- Snabbt och enkelt!

Kör kalibreringen endast på de delar av fältet som är bra. 

Under kalibreringen skall du Pausa kalibreringen när du kör 

där grödan är dålig

Är grödan okey på hela fältet kan man köra med kalibreringen 

igång på hela fältet. Det kan vara en fördel att stoppa kalibreringen 

efter att Ref-värdet stabiliserat sig efter ett par drag.

Finns det svårigheter i fältet kan det vara bättre att  

använd ”N-gödsling” för bättre kontroll.

Pausa kalibreringen 

när grödan inte är 

repesentativ

Kalibrera bara 

på bra gröda

Lantbrukaren ringer in och frågar 

”Varför får jag inte ut den mängd som jag har ställt in?”
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Kalibrera med

Målstyrd N-gödsling

Kalibrera under tiden man sprider

För att lyckas med kalibrering i

Målstyrd N-gödsling är det viktigt 

att börja sprida och kalibrera 

på en medel plats på fältet.

1. Börjar du här finns ett område med 

gles gröda som ger ett lågt Ref värde 

till en början. Vilket sänker kvävegivan på den 

andra halvan av fältet så totalmängden blir låg!

2. Börjar du här finns ett områden med tjockt bestånd som 

ger ett högt Ref värde. Vilket innebär att N-Sensorn höjer 

kvävegivan på resten av fältet, och totalmängden blir hög!

3. Här är grödan i medel nivå. Här är bästa stället att börja

Välj rätt plats att kalibrera på!
Kalibrera på det som är målet!

Kalibrera med

N-gödsling

Kalibrerar i förväg, utan att sprida

Med N-gödsling kan man kalibrera på många olika sätt!

Grundregel är att du skall kalibrera på den

gröda som du vill fokusera på.

• Är det medel giva för fältet så skall man ha ett Ref 

värde som speglar medel SN värdet för fältet.

• Kalibrera på en liten plats med hjälp av N-Tester, 

noll-ruta eller annat så fångar det bättre 

årsmånsvariationen.

• Kalibrera på den bästa platsen och sätt det till 0 

eller väldigt lågt och låt N-Sensor komplettera på 

resten.

• Eller kalibrera på en gröda som behöver en extra 

knuff för att komma ikapp fältet i övrigt

• Med mera!
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Vad har Biomassevärdet för inverkan
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Vad har Biomassevärdet (SN-värdet) för inverkan

TagetRate 80

CutOff 17,1 30%

100%

SN 57
CutOff

17,1

132

30%

Ref. sensor värde

Vad har Biomassevärdet för inverkan

TagetRate 80

CutOff 45,6 80%

SN 57

CutOff

45,6

80%

95

TagetRate 80

CutOff 28,5 50%

SN 57

CutOff

28,5

50%

117

TagetRate 80

CutOff 17,1 30%

100%

SN 57
CutOff

17,1

30%

132
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Kalibrering av Biomassegränsvärdet

När man kommer till en utvintrad eller skadad fläck måste 

man kontrollera att sensorn stänger av rätt.

Om den inte gör det bör du kalibrera Biomassegränsvärdet.

1. Om du höjer Biomassegränsvärdet bryter den tidigare.

2. Om du sänker Biomassegränsvärdet

bryter den senare.

Justera biomassegränsvärdet 

med hjälp av SN värdet och Ref 

värdet på framsidan

SN 44 / Ref 59 = 75%

Med Målstyrd 

N-gödsling

Vilket SN har du på 

kanten innan det 

hopplösa området?

Nackdelen är att nu måste 

du stoppa kalibreringen 

och kalibrera om för att få 

in det nya gränsvärdet.
TIPS: Leta upp en plats på fältet med 

SN 59 och kalibrera stillastående där!

Med N-gödsling

Plocka SN värdet från 

framsidan när du kör över 

kanten till hopplöst område

Biomassegränsvärdet skall 

vara SN från framsidan = 42 

eller kanske lite högre  45
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Är det viktigt att min N-Sensor rätt kalibrerad

Historia

• När Hydro N-Sensor skapades var det bara för relativa kvävekalibreringar

− Det fanns bara ett S1 (och ett S2) värde, inget SN

− Då var det inte viktigt med exakt Radiometrisk kalibrering

• Absoluta kalibreringar är ett senare påfund där vi i Norden har varit pådrivande med alla våra Handsensor mätningar

När är det viktigt?

• Det är inte så viktigt om man använder N-Sensorn som det var tänkt från början!

− Om man bara kör N-gödsling, Målstyrd N-gödsling

• Det är viktigt med bra Radiometrisk kalibrering 

(grundkalibrering som bara kan göras av DataVäxt eller endast tec5 i vissa fal)

− Om man vill veta exakt hur mycket N som är upptaget

− Om man sprider med någon Absolut kalibrering. Maltkorn, Höstvete eller raps

− Om man vill jämföra N upptaget med andra eller med försöken

Testprotokoll för Yara N-Sensor
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Testprotokoll för Yara N-Sensor Avantes

Testprotokoll för Yara N-Sensor ALS-USB
Växla 

sida

Bör bytas vart 

annat tredje år

Vända traktorn
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Testprotokoll för Yara N-Sensor-2

Växla 

sida

Vända traktorn
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