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SÅDAN GØR DU

1. Vælg grunddosis

Vælg grunddosis, som er den dosis, der skal bruges i de dele af marken, hvor der er en gennemsnitlig biomasse. 

Du skal samtidig sikre dig, at den maksimale dosis eller vandmængde passer  
til den del af marken, hvor behovet er størst.

2. Vælg, hvor meget du vil graduere dosis
Regulér højst dosis med plus/minus 25 procent i forhold til grunddosis. Udregn minimum og maksimal dosis, 
og vurder, om det virker som et rimeligt spænd. Vælg et mindre spænd, hvis du ikke har så meget erfaring i at 
graduere dosering.

3. Vælg kalibreringsmåde

Med target-rate: Systemet sørger for at tilpasse dosis under sprøjtningen (Yara). Start  sprøjtningen et sted, hvor 
du vurderer, om marken er ’gennemsnitlig’ med hensyn til opgaven.

Uden taget-rate: Kør en strækning på f.eks. 50 meter i et område af marken, som vurderes at have en gennem-
snitlig biomasse. Den aflæste biomasseværdi vælges så som udgangspunkt for grund dosis. Herefter angives, 
hvor meget dosis skal gradueres op og ned.

Der kan også kalibreres efter målinger i områder med henholdsvis laveste og højeste biomasse, men det er 
mere tidskrævende.

4. Brug din sunde fornuft

Under kørslen skal du følge, om doseringen reguleres op og ned som forventet. 

F.eks. skal dosis ved ukrudtsbekæmpelse i vintersæd om foråret være lav, hvor afgrøden er tæt og dermed kan 
konkurrere effek tivt mod ukrudtet og vice versa. Hvis der er meget ukrudt, vil sensoren vise en høj biomasse, 
selv om afgrøden er svag. Her er der brug for, at sprøjteføreren slår automatikken fra, bruger sin sunde fornuft 
og kører med den høje dosis.

UDFORDRING

Brug sensorerne til at graduere dosis af plantebeskyttelsesmidler ud fra biomassen. 
Du kan bruge graduering til disse opgaver:

Svampebekæmpelse i korn
Vækstregulering i korn
Nedvisning med glyphosat i korn og raps
Nedvisning af kartofler

Her bruger du størst dosis 
i de dele af marken, hvor 
der er størst biomasse.

Bekæmpelse af ukrudt i vintersæd forår
Her bruger du størst dosis 
i de dele af marken, hvor 
der er mindst biomasse.
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