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Nyheter och 

uppdateringar

• Mindre krav på processor kraft

• Förbättrad kommunikation med ALS 2 

(Vi har tillsammans rättat till 3 besvärliga fel!)

• Log-filer tas inte bort från minnet om man 

tar bort ett ”Jobb” i programmet

• Ny Agronomisk kalibrering 

• N-gödsling (noll-ruta)

Software version 4.6
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• Mindre krav på processor kraft

• Förbättrad kommunikation med ALS 2 

(Vi har tillsammans rättat till 3 besvärliga fel!)

• Log-filer tas inte bort från minnet om man 

tar bort ett ”Jobb” i programmet

• Ny Agronomisk kalibrering 

• N-gödsling (noll-ruta)

”Förändringar sedan tidigare”

Software version 4.6

• Biomassagränsvärde har i flera kalibreringsmoduler fått två värden som kan förvirra 

• Biomassagränsvärde faktor (har alltid funnits i alla Målstyrda kalibreringar och där används den)

– Den har också tillkommit i övriga moduler. Men där lämna den på 100%

• Biomassagränsvärdet (SN) är som vanligt! Använda den! (finns inte i Målstyrda kalibreringar)
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N-gödslingskalibrering med nollruta

• Kalibrering av Yara N-Sensor med hjälp av nollruta

− Använda traditionell N-gödsling tillsammans med noll-ruteskalorna 

som rådgivarna använder, och räkna ut behovet på egen hand

− Nya N-gödsling (noll-ruta)

• Som automatiskt räknar ut behovet efter samma skalor

Referensyta

~30-50 meter

Noll ruta

Max 

ruta

Max ruta är inte obligatorisk!

Det är en bra indikator om 

det är kvävebrist i fältet!

Noll ruta är ett måste för att veta hur 

mycket kväve som jorden leverera just i år!

Det är mycket svårt att uppskatta den på 

egen hand om man inte har en noll ruta

Referensyta skall vara i nära 

anslutning till nollrutan för att 

jordens kväveleveransen skall 

vara likvärdig med noll rutan
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Extra att skriver in i 

Agronomisk kalibrering:

• Gröda och skördekvalitet

• Förväntad skörd ton/ha

• Tidigare tillförd kväve

• Kalibrerar eller anger SN i noll-ruta

• Kalibrera i normal gröda

Samma beräknings grund som de svenska rådgivarna 

använder med Handburen N-Sensor i noll rutorna
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Yara N-Sensor – flera modeller, samma funktioner

N-Sensor Classic N-Sensor ALS USB N-Sensor ALS2

New in 2019

Bearbetar mätdata

Anpassar kvävegivan 

efter behovet

Yara N-Sensor ALS2

Funktion för daggundanträngning
• Dagg stör sensoravläsningarna och har begränsat både 

N-Sensor ALS USB och N-Sensor Classic.

• Med daggundanträngning i ALS2 fungerar sensorn verkligen 

dygnet runt.

Förbättrad flexibilitet och energieffektivitet
• LED-teknik har ersatt xenon blixtarna i ALS2 och minskat 

energiförbrukningen med 50% och den totala livslängden 

för ljuskällan.

• Avtagbara huvuden möjliggör en mer flexibel montering.
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