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Digitaliseringen på ojämn frammarsch i lantbruket
Svenska lantbrukare har ett stort intresse för digitalisering inom
växtodlingen och har kommit långt i de inledande stegen. Men bara en
mindre andel använder all kunskap som samlas in i praktiken. Det är
fortfarande inte tillräckligt enkelt att använda den nya tekniken.
Det visar Fältrapporten från Hushållningssällskapet, en sammanställning
av läget från växtodlingsrådgivarna runt om i landet.
– Det händer väldigt mycket inom svenskt lantbruk på det här området
nu. Sverige och svenska lantbrukare ligger väl så bra till om man jämför
med Illinois, USA, och Nederländerna, säger Martin Niklasson, rådgivare
på Hushållningssällskapet Väst som har goda internationella kontakter.
Användningen av gps-styrning, drönare och olika applikationer för
mobiltelefon ökar. Många är duktiga på att samla in data, men betydligt
färre utvärderar eller använder all information i praktiken.
– Jag tror att det stora breaket kommer när användningen av det digitala
kan ske på ett enkelt sätt. Det krävs fortfarande ganska mycket, säger
Anna Linnell, rådgivare i Mälardalen.
Områden där det odlas mycket vall ligger inte lika långt fram som man
gör inom spannmålsodlingen. Det beror främst på att det inte finns
tillämpbar teknik.
Årets första fältrapport från Hushållningssällskapet visar också att läget i
fält i stort sett är oförändrat jämfört med för två månader sedan. I fjol
valde ovanligt många att höstså grödor och det ser bra ut inför våren. På
flera håll i södra Sverige är det dock fortfarande torrt – vattenmagasinen
behöver fyllas på.
Återkommande köldknäppar och långvarigt snötäcke kan skada
grödorna. En ovanligare skaderisk, som rapporteras från Dalarna
Gävleborg, är snöskoteråkning på fält där snötäcket bara är drygt fem
centimeter.
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Hushållningssällskapet
Läs mer om de regionala förhållandena i Hushållningssällskapets
fältrapport – ligger här avslutningsvis. Där finns också kontaktuppgifter till
regionala rådgivare.
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