
Præcisionslandbrug 

‘Sigridshøj’
En kort gennemgang af virkemidler og udførelse 

i praksis.



Præcisionslandbrug hvorfor:

- Driftslederens forlængede arm.

- Personlig interesse pgr. af ‘istidslandskab’.

- Oparbejde viden om jorden.

- Maksimal output, minimal input.

- Øge fagligheden + glæden. (Nye fysiske grænser)

- Levere på miljøindsatsen.

- Eks. nyt forsøg med svamp- signifikant merudbytte

på 2,5 hkg/ha uden omkostninger.



....men det er ikke noget nyt!

Præcisionslandbrug har altid været der.

- Vi har altid opsamlet data.

- Vi har altid behandlet data.

- Vi har altid handlet ud fra data.



Erfaringer til dags dato:

- Generelt vigtigt at finde markens 

normalområde, svarende til ‘forsøgsjord’.

Udsæd: 

- Omhyggelig med at bruge

uspolerede data, dvs. markens reele

tilstand. (Bruger NVDI fra ’16)

- Billeder 8- 10 uger inde i vækst.

- Max. + 45%, Min. – 20%

Gødning: (Ved 3- delt strategi) 

- 1. tildeling ud fra markens grundkort. (Brug ‘såkort’).

- 2. tildeling biogylle. (P.t. fast dosering)

- 3. & 4.  tildeling ud fra nyeste NVDI data.

- Mål: Hvede til foder, at flytte ca. 65 KgN/ha (+/- 35%)



….forsat…
- For bedste grundkort. NVDI-data 8-12 uger 

efter fremspiring. 

- Bruge samme fremgangsmåde. (Kontrol mm.)  

- Turde flytte N. Forsøg ved Future Cropping, 

viste næsten fuldt udbytte ved 50 kgN/ha i 

‘lavninger’.



 

 

- Grundkort tildeler ud fra 

formodning til udbyttet.

- Bruges også til udsæd + 

startgødning i ‘kolde’ 

områder (Såning efterår).  



 

 

- NVDI bestemmer i realtid.

- På markniveau flyttes 60 kgN

fra høj- til medium/ lavt-

ydende områder.

- På bedriftsniveau flyttes 300 

kgN.



WIN- WIN Med graduering

- Undgår ‘Fejl’.

- Gevinst for miljø og 

økonomi.

- Minimere tildeling til 

områder der ikke 

kvitterer.



Graduering med succes- Hvordan:
- Udgangspunktet skal være i orden (Bla. plantedække).

- Handle på korrekte data 

- Vær modig! 

- Omfordel ikke kun på markniveau, men på bedriftsniveau.

- Simpel praktik: Afprøv i god tid!



Grundstenen for et godt gradueringskort.
- Biomasse- NVDI(E).

- Udbytte.

- Højdekort.

- Vejrhistorik. (Meget lokalt)

- Jordprøver.

- EM- 38. 



Barrierer og udfordringer:
- Brugbare og nemme løsninger 

hvor flere data (Udbytte, 

jordprøver etc.) kan 

summeres. 

• Pt. næsten umuligt at 

graduere organisk gødning.

• ….. og den evige traver…..

Teknologi!



Ny Teknologi.
+

Virkelighed.
=

Problemer.





Godt landmandskab!

- Fagligheden skal stadig være i centrum.

- Teknologi i samspil med egen intuition. 

Hør mere om præcisionslandbrug! 

Future Cropping- Digitale teknologier til 

Fremtidens planteavl.

2. marts 2020- Se mere på:   


