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Vejledning  til CropSAT 2018. 

Gå på internettet (Google Chrome, Explorer) og skriv Cropsat.dk 

Så er du i gang! 

Indledning 

På øverste linje i CropSAT ses at programmet er inddelt i tre skærmbilleder, hvor man gør 
noget forskelligt: 

1. Vis marker og satellit billeder
2. Vælg tildeling
3. Download tildelingsfil

VEJLEDNING 
1. Vis marker og satellitbillede

Her taster du ”Næste” 



Indtast CVR nummer eller adresse og vælg ”Vis Marker”.  Indtaster du CVR-nr. ser du dine 
egne marker fra Grundbetaling 2017 

Hvis du har indtastet en adresse ses alle marker, som vist på kortet. Klik med musen på den 
mark, du vil arbejde videre med. Farven skifter nu til rød = valgt mark. 

Tryk nu på ”Vis satellit billede” 



 

Nu ses marken med det seneste Sentinel-2 ortofoto som baggrund. Du ser nu om billedet er ok 
– at marken er vist uden skyer eller skyers skygge.   

 

 

Hvis du vælger et billede med skyer på orthofoto vil biomasse beregningerne blive ”falske”.  

• Skyers skygge er ensbetydende med falske højere biomasseværdier  
• Skyer er ensbetydende med falske lavere biomasseværdier 

VIGTIGT – hvis du vil anvende kvælstofmodellen til 1. gødningstildeling til vinterraps eller 
vinterhvede skal du vælge et satellitbillede fra perioden 10/10-30/11 2017. 

Tryk nu på ”Vælg tildeling” 



2. Vælg Tildeling 
 

 

Det er vigtigt at du ser på Index værdierne = biomasse værdierne. Disse går fra 0-1, hvor 0 er 
ingen afgrøde og 1 er lig med meget kraftig afgrøde.  

Det er desuden vigtigt at se på springene mellem de 5 niveauer. CropSAT vil altid inddele 
biomassen i 5 niveauer uanset for stor variationen mellem højeste og laveste værdi er. I dette 
tilfælde er variationen i marken mellem 0,69 og 0,77 og på kortet ses at den laveste biomasse 
ligger omkring forageren. Så gule områder viser de laveste biomasser i marken. 

Som noget nyt finder du kvælstofmodeller i CropSAT. Der er kommet en ny boks, der hedder 
”Vælg Strategi”. Trykker du på pilen ses, at der er i alt tre muligheder. Den første strategi 
”Manuel” er som i den gamle version, hvor du selv ud fra din erfaring med marken indtaster kg 
N pr. ha i hvert af de 5 niveauer.  

Kvælstofmodellerne til 1. tildeling til vinterhvede og vinterraps kræver som tidligere nævnt, at du 
vælger et satellit billede fra perioden 10/10-30/11 2017.  



 

Hvis du har valgt et satellitbillede udenfor perioden 10/10-30/11 2017 får du denne 
fejlmeddelelse og du trykker på ”Foregående” og vælger et billede indenfor perioden. 

Ud fra den gennemsnitlige biomasse på efterårsbilledet anbefaler kvælstof modellen at tildele: 

Vinterhvede: 40 kg N/ha, 60 kg N/ha eller 80 kg N/ha 

Vinterraps: 60 kg N/ha, 90 kg N/ha eller 120 kg N/ha 

Når denne mængde er fastsat omfordeles kvælstofmængden indenfor marken ud fra 
biomasseværdierne. Modellen ved 1. tildeling er mere gødning hvor der er lidt biomasse og 
mindre hvor der meget biomasse. 

På skærmbilledet  viser den gennemsnitlige biomasse NDVI i marken og standardafvigelsen.  

Tryk på Næste 



3. Download tildelingsfil 

 

 

Hvis du ikke har den mængde gødning til rådighed som modellen anbefaler eller ønsker du en 
anden mængde pr. hektar overskriver du blot tallet i feltet ”Gennemsnit (kg N/ha)”. Så reguleres 
kurven op eller ned alt efter din indtastning. 

 



 

 

Hvis du gerne vil ændre kvælstofmængden i et eller flere områder trykker du på ”Juster dosis på 
kortet”.  Indtast Kg N pr. ha i ”Tilføj ny dosis” og tryk på knappen ”Tilføj”. Hold højre musetast 
nede og bevæg musen hen over det område, der skal have værdien 0 kg N/ha. Gentag med 
næste mængde og så fremdeles. Der er ingen begrænsning i antal af egne indtegnede 
områder.  

Tryk derefter på ”Færdig” og tjek at “Gennemsnit (kgN/ha)” er som du ønsker. Hvis ikke 
indtaster du den ønskede gennemsnitsmængde. 

 



 

Nu er du klar til at danne en tildelingsfil til traktor terminalen. Hvis du har en Trimble, John Deer, 
Kverneland eller Yara N-sensor terminal trykker du på deres knap. 

Hvis du har New Holland kan du tykke på Kverneland knappen og anvende denne fil. 

Hvis du ikke har en af disse terminaler trykker du på ”Shape-fil”.  



 

Zip filen ses i venstre hjørne. Gem zip filen på computeren. 



 

Åbn zip filen i Stifinder ved at klikke på den med højre musetast og vælg ”Udpak alle” 

 

 

Her ses de filer som CropSAT danner. Læg de 3 øverste filer på et USB stik og indsæt stikket i 
traktor terminalen og du er klar til at graduere gødningen efter tildelingskortet.  

Hvis du klikker på de to nederste filer kan du se både biomasse kortet og tildelingen  på 
marken. 

 



 

 

 

Hvis du vælger at danne en tildelingsfil til Kverneland ser filerne ud som vist ovenfor. Læg 
begge filer på et USB stik, så er du kørende. 

 

Fif og tricks i CropSAT: 

A) Opdel marker 

Du kan opdele en mark og gemme ændringen, hvis du har oprettet en konto (gratis).  



 

 

Tryk på ”Avanceret” og derefter ”Opdel mark med linje”. Klik med musen udenfor marken og i 
marken og slut udenfor igen. Du kan nu trække i de hvide knudepunkter, så opdelingen kommer 
til at ligge præcist. Når linjen ligger korrekt tryk på ”Del” = opdel mark 
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