Beräkning av behovsformel för pH-kalkning

Tabellinterpolering i 2 dimensioner görs med bilinjär interpolering:

Låt f vara den tabellfunktion ovan som vi vill approximera till en behovsformel av nedan karaktär:

där x är mullhalt, y är lerhalt och a är koefficientvektor. Om vektorn a är känd kan vi alltså beräkna
kalkningsbehovet för höjning av pH-värdet för alla mullhaltsvärden och lerhaltsvärden enligt markkartan,
alltså även mellanvärden i tabellen.
Beräkning av koefficientvektor a:
Låt X vara mullhaltsvektorn och Y lerhaltsvektorn i tabellen ovan.
Således blir: X= [
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där xi och yj är elementen i och j för respektive mullhaltsvektor och lerhaltsvektor och f(Qij) är
tabellvärdet för i:te mullhalten och j:te lerhalten.
Således blir A-matrisen och B-vektorn:
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Lös ekvationen A * a = B. Lösningen ges av: a = 𝑨−1 * B. Beräkning ger a-vektorn.
0.231
a=[0.222].
0.077
0
Beräkning kan enkelt göras med ett matematikverktyg typ ”Linear Equations Solver”. Se nedan länk:
http://www.bluebit.gr/matrix-calculator/linear_equations.aspx
Multiplicera a-vektorn med faktor:
1000, för att Jordbruksverkets tabell för CaO gäller i enheten ’ton/ha’
2, för att Jordbruksverkets tabell för CaO gäller för att höja pH med 0.5 enheter
2, för att vi tänker oss att använda krossad kalksten som innehåller 50% CaO.

Sammantaget blir alltså kalkbehovsfunktionen F i enheten kg/ha:
F(mullhalt, lerhalt, ph) = (pH_målvärde – pH) * (924 + 888*mullhalt + 308*lerhalt)
där pH målvärde är det pH värde vill vi uppnå.
Formeln gäller för mullhaltsintervallet: [3% , 12%] och lerhaltsintervallet: [2%, 15%]. Finns behov av
formel utanför detta intervall gör man om beräkningarna enligt ovan.
Exempel:
Önskar höja pH med 0.5 enheter vid mullhalt 4.5% och lerhalt 3.5% ger F=0.5 * (924 + 888*4.5 +
308*3.5) = 2999 kg/ha kalksten vilket är 1.5 ton/ha CaO vilket överensstämmer med Jordbruksverkets
tabell. Formeln ger alltså möjlighet att variera mängden kalksten över fältet för att styra behovet där det
behövs enligt markkartan. pH målvärde beststäms av vilka grödor man odlar. Resultatet blir alltså att
man får samma pH värde över hela fältet och kan därigenom optimalt utnyttja den gödning och gödsel
som tillförs på ett enkelt sätt.
Formeln görs om till en geotaggad tilldelningsfil med t.ex. ett växtodlingsprogram och överförs därefter
till spridarens GPS-utrustning.

