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• Planteavlstekniker

• Faglig leder i Teknologisk siden 
2016

• Fokus på droner, 
sensorteknologi, markrobotter 
og præcisionsteknologi



Hvorfor skal i høre dette indlæg?

• Teknologien til spotsprøjtning 
findes

• Flere ukrudtsproblemer kan 
spotsprøjtes – mulige 
besparelser….

• Proaktiv indsats for at 
nedbringe pesticid 
anvendelsen

• Det er spændende
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Emner:

• Hvad kan dronen se?

• Hvem skal flyve med 
dronen?

• Hvem tilbyder tildelingskort?

• Er sprøjten klar til at 
spotsprøjte?

• Hvad er fremtiden for 
droner i landbruget?



Hvad kan dronen se?







Hvem skal flyve med dronen?

Kamera 30m 50m 70m 90m 120m
Micasense
Altum 1,29 2,16 3,02 3,88 5,17
Phantom 4 
Pro 0,82 1,37 1,92 2,47 3,29

Cm. Pr. pixel

Kamera 30m 50m 70m 90m 120m
Phantom 4 
Pro 31,5 138 6 5

5 ha. - Flyvetid i min.



▪ Drone uden RTK-GPS laver afvigelser op til +2 meter

▪ RTK droner koster fra 35.000 kr. til 250.000 kr.



▪ Timing og vejret er 
afgørende

▪ Dronepiloter i hele 
DK kan levere

▪ Prisen for 
droneflyvning er i 
niveau af 85 – 200 
kr. pr. ha.

Det kan være svært at få de rigtige

dronebilleder….



Hvem tilbyder tildelingskort?



Fra droneflyvning til sprøjteplan



Er sprøjten klar til at 
spotsprøjte?

• Udnytter sprøjtens GPS sektionsafluk

• Teknikken på sprøjterne virker

• Forskellige formater og opbygning af 
tildelingskort 

• Mange typer af terminaler, jobcomputere og 
installationer og indstillinger af software på 
disse



▪ Der ses ofte forskydning mellem 
planlagt og udført på sprøjterne

▪ Indstilling af afstand

▪ Indstilling af responstid

▪ Hastighed

▪ Variationer i RTK referencenet 
mellem drone og traktor

▪ Så test og få hjælp når det 
driller



▪ Droneregler.dk

▪ Kursus: Droner i 
landbruget

▪ AgroDrone – Netværk 

Drone - Hvordan kommer du selv i gang?



Hvad er fremtiden for 
droner i landbruget?

• Droner til spotsprøjtning 

• Muligheder for BVLOS flyvning 
(Beyond Visual Line of Sight)

• Machine Learning genkendelse af 
ukrudtsarter og tildelingskort

• Automatisering og ensretning



Spørgsmål?
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