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SAGRO - en kort præsentation

• SAGRO opstod efter fusionen af Jysk Landbrugsrådgivning og Heden og Fjorden i 
2016.

▪ Huse i Esbjerg, Billund, Herning og Holstebro.

• 50 rådgivere i Planter & Miljø, SAGRO

• 12 planterådgivere i ØRD (ØkologiRådgivning Danmark)

• Bedriftstyper: Kartofler
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Jordprøveteamet

Udtagere:
• 2 fastansatte 
• 1 deltidsansat
• 2 vikarer

Planterådgivere:
• 4 rådgivere på 

kontoret



Opgaver

• Kunderne henvender sig med opgaver.

• Planterådgiverne laver aftaler med kunderne, f.eks. når 
der udarbejdes mark- og gødningsplan.

• Jordprøveudtagerne får ofte nye opgaver ude ved 
kunderne. 
Alm. jordprøver ændres til GPS, antallet af marker 
forøges osv.

• Jordprøveopgaverne oprettes i Kontorløsningen 
(Navision) af kundens egen rådgiver, eller en fra 
jordprøveteamet.

• ”Jordprøvelisten” holdes ajour af rådgivere og udtagere



Udtagningen

• Udtagning med UTV’ere, der er indregistret som traktor, eller traditionelle ATV’er.

• Alle er monteret med Wintex 1000-udtagere, og Geograf GMGIS 2 på Ipad.

• Udstyret transporteres rundt med SAGRO’s biler, eller på trailer efter udtagerens 
egen bil.



Logning i marken

• Geograf GMGIS 2 på Ipad – alle markblokke registreret.
Marknumre fra sidste års EU-ansøgning for hele Danmark
Digitalt grid lægges over marken.
2 analyser/ha: 70 x 70 meter
1 analyse/ha: 100 x meter

• Evt. nye marknummer indtastes, stregkoder scannes, og 
alt logges sammen med Gps koordinatet.

• Data uploades til Geograf ved opgavens afslutning.
Geograf returnerer en ordrefil, som jordprøveudtageren 
uploader el. sender til Lab.

• Hjælpemidler: Ajourførte markkort - ses på Farmtracking, 
”papirkort” på Kvæg2-bedrifter.



Fragt og analyse

• Jordprøverne pakkes under udtagningen i 
papkasser på kundeniveau.

• Afhentes af Ups eller Jet Pack på udtagerens 
hjemmeadresse, eller i et SAGRO-hus.

• Kasserne mærkes med kundens cvr-nummer og 
”SAGRO-klistermærker” for nem identifikation på 
laboratoriet.

• Jordprøverne analyseres af Agrolab el. Eurofins.



Analyseresultater

• Både Alm. og Gps-jordprøver bearbejdes i Næsgaard Mark og MarkAnalyseOnline til 
kort og kalkplaner.

• GPS-analysekort over Rt, Pt, Kt, Mgt + et visuelt vurderet Jb.



Tildeling

• Kalk-tildelingskort.

• Kali-tildelingskort (Ekstra)

- på kartoffelmarker, hvor præcis kalitilførsel 
udjævner kalitallene, for at sikre stivelses%

- på økologiske marker, hvor kaliprodukter kan 
tildeles, hvor der mangles kalium.

• Tildelingsfiler i Shape- og IsoXml-format sendes 
sammen med jordprøverapporten.



Overførsel

• Analyse resultater overføres til Dansk Markdatabase, hvor de kan anvendes i:

MarkOnline: Gødningsplanlægning.

Cropmanager: Tildeling af kalk og kalium.

Næsgaard Mark: Landmanden kan give adgang til bedriften, og analysedata kan 
udveksles til videre brug.

• Kunden ejer analysedata:
Analysedata gemmes på SAGRO’s servere, og kan altid sendes,
hvis det ønskes. Laboratoriet gemmer også analysedata.
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Tak for opmærksomheden

Planterådgiver Erik Avlund Kjeldsen

Tlf: 9629 6913

Mail: ekj@sagro.dk


