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Emner:

• Droner – Krav til udstyr og skal jeg som landmand selv 
flyve?

• Hvad er præcisionssprøjtning

• Droner og spotsprøjtning - Hvad er udfordringerne?

• Fremtiden for droner i landbruget



Se detaljerne 



 Hvad skal dronen bruges til?

 Drone uden RTK-GPS afvigelser op til +2 meter



 Få større pletter med problemukrudt
 Alm. GPS styret drone (f.eks. Phantom4 Pro m.fl.) fra 12.000 kr.

 Thistle Tool kan (måske) bruges 

 Mange små områder og svært at skelne mellem ukrudt og afgrøde
 RTK-GPS drone sikrer præcision fra 42.000 kr.

 Kræver pt. specialsoftware og GIS kompetencer

Hvem skal flyve?



 Graduering 

 i hele bombredden

 Spotsprøjtning 

 Udnytter sprøjtens GPS 
sektionsafluk

 Laves som 
markgrænsepolygoner

 Eller som gradueringskort 
med 0 i dosis (hvor der ikke 
skal behandles)

Hvad er præcisionssprøjtning



Spotsprøjtning

• Teknikken på sprøjterne virker

• Ned til 0,8 m2 felter i marken

• Forskellige formater og opbygning af tildelingskort 

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

• Men der er hjælp at hente



 Der ses ofte forskydning mellem planlagt og udført på sprøjterne

 Indstilling af afstand

 Indstilling af responstid

 Hastighed



 Fastvingede droner som automatisk dækker store område

Fremtiden for droner i landbruget



220 ha i en overflyvning



 1. gang i DK i 2018 (SDU) - 26 km tur med max. 8 km. fra take off

 40 min. tur 

 300 m. højde

 Luftrum er lukket

BVLOS - Flyvning uden for synsvidde



Kilde: Naviair





 Fastvingede droner som automatisk dækker store område

 Flere sensorer og bedre kameraer

 Automatisk billedprocessering og udarbejdelse af beslutningsstøtte

 Ensretning og fælles metoder til opbygning og brug af tildelingskort

= Billigere og bedre – og altid når de skal bruges

Fremtiden for droner i landbruget
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