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Hvorfor interessant?
Prognoser for høstudbytter er vigtige planlægningsredskaber, såvel på bedriftsniveau som i større skala
- Landmænd
- Grovvareselskaber
- Etc.

Hvad har vi gjort?
Langvarige forsøg med jordpakning i samarbejde med
SEGES og AU (2010-2020; hvede i 2018 og 2019)
• Eftervirkninger af tung trafik og af olieræddike som
efterafgrøde på jord og afgrøder (høstudbytter i 32 parceller)
• Spektral reflektans målt med håndholdt udstyr i alle forsøgsparceller i Taastrup gennem alle år (ca. 10 gange per år)
• RVI=NIRr/PARr
• Otte observationer per parcel og måledag, i alt ca. 28000

• God sammenhæng mellem RVI og høstudbytter i enkeltår.
• Gælder det også samlet set for alle år, og kan dette bruges til at
forudsige udbytterne i god tid før høst? Analysen påbegyndt i 2020.

• Statistisk modellering ved brug af programpakken H2O

Måleresultater

RVI-målingerne danner en slags vækstkurve

2010

Gns udbytte: 57,0 hkg/ha

2014

Gns udbytte: 85,8 hkg/ha

Flere karakteristika udledt af “vækstkurven”, herunder arealet
under kurven i maj og juni (A) samt RVImax

Beregninger: Model-1
Generalized Linear Model

Automated Machine Learning
1:1-linje

Målt udbytte, hkg/ha

Målt udbytte, hkg/ha

Input (uafhængige variable): Fem kvantitative variable udledt af vækstkurven samt de tre
forsøgsfaktorer (pakningsbehandling, +/- efterafgrøde og blok (jordbund)).
Krydsvaliderede resultater (Split: 90%/10%). Ingen af modellerne fungerer tilfredsstillende.
Udbytterne kan ikke bestemmes ret godt alene ud fra RVI og forsøgsfaktorerne!

Beregninger: Model-2

MAE=2,3 hkg/ha
Målt udbytte, hkg/ha

Målt udbytte, hkg/ha

Input: Som Model-1 + årstal som klassevariabel (2010-2017)
Markant forbedring af ML-modellen. Gode måledata!
Beskrivelser af sammenhænge, ikke rigtige forudsigelser i år med ukendt udbytteniveau!
Relevant årsspecifik information må inddrages! Vi prøver med vejrobservationer.

Beregninger: Model-4

MAE=2,4 hkg/ha
Målt udbytte, hkg/ha

Målt udbytte, hkg/ha

Input: A og RVImax i de enkelte parceller + nedbør og potentiel fordampning for juni måned.
Forsøgsfaktorer og tidligere vejr har ingen væsentlig betydning (effekterne er udtrykt i RVI)!
Intet væsentligt tab af sammenhæng for ML-modellen,- 4 inputvariable er nok.
En blanding af resultater fra alle år, behandlinger og forsøgsblokke indgår fortsat i såvel
træningsdataene (90 %) som testdataene (10 %).
Ingen specifik træning i at forudsige udbytterne i år med et ukendt udbytteniveau!

Beregninger: Model-6

MAE=3,9 hkg/ha
MAE=3,9 hkg/ha
Målt udbytte, hkg/ha

Målt udbytte, hkg/ha

Input: Helt som i Model-4. Men modellerne trænes nu på resultater fra 7 af årene og testes
med udbytter målt det 8. og ukendte år (der krydsvalideres som vanligt)
GLM6 kan ikke klare udfordringen. AML6 er meget mere robust.
Dette er reelle forudsigelser af årenes høstudbytter lavet ved udgangen af juni måned!
Hvordan passede modellens forudsigelser i 2020?

Forudsigelser med AML6 i 2020

(lavet ved udgangen af juni måned og valideret i oktober)

MAE = 2,3 hkg/ha (dvs. bedre end de forventede 3,9 hkg/ha)
Forudsigelser med AML4 udviste en MAE på 4,5 hkg/ha (den var markant dårligere end AML6)
- ML-modellen skulle altså trænes specifikt til at forstå årsforskelle (pas på ”overfitning”)

Konklusion og perspektiver
Konklusion
Potentiale for gode, lokale udbytteforudsigelser ved udgangen af juni måned
• ML var langt bedre end klassiske lineære modeller
o Basis: Spektral reflektans (maj-juni) samt lokale vejroplysninger (juni)
• Målrettet træning af ML-algoritmen var nødvendig for at forstå årsforskelle
o Modellen der bedst beskriver sammenhænge er ikke nødvendigvis den der
er bedst til at lave forudsigelser

Perspektiver
Målinger fra drone kan (sandsynligvis) erstatte målinger med håndholdt udstyr
• Satellitbilleder?
Måske kan udbyttet i vinterhvede (og –byg) forudsiges (lige så godt) ca. 2 uger
tidligere end i vårbyg pga. den tidligere udvikling
Hvis same ML-algoritme skal bruges forskellige steder i landet/på forskellige
jordtyper el. a. skal den (nok) trænes til at forstå sådanne forskelle
• Det er fx ikke forventeligt, at en ML-algoritme fra Taastrup er god til at
forudsige udbytter i Hjørring uden forudgående oplæring, hvor måledata fra
Nordjylland inddrages
Muligheder i at kombinere statistiske og mekanistiske modeller
• Fx sammensatte inputdata og vækstkurver med mindre “støj”
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