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Status på præcisionsjordbrugsordningen i Velas.

Hvordan rådgiver vi i præcisionsjordbrug?

Hvad vil vi arbejde med i fremtiden?

Dagsorden

Fotos: Velas



Planteavlskonsulent i Velas siden 2020.

Praktisk erfaring med præcisionsjordbrug fra 
tidligere stillinger.

Stor kundeinteresse i 
præcisionsjordbrugsordningen i 2021.

Overvejende kunder med planteavl i det østjyske.

Tovholder/specialkonsulent på 
præcisionsjordbrug i Velas - i alle afdelinger.

Mikkel Brauer

Foto: Søren Svenstrup, Maskinbladet



Præcisionsjordbrugsordningen (PJO)
- 11 ha præcisionsjordbrug kan erstatte 1 ha efterafgrøder

- Kan erstatte 9,1 pct. enheder af efterafgrødekravet (korn og raps) 

- Gælder for alle typer af efterafgrøder

- Følgende tiltag skal opfyldes:
• Detaljeret bestemmelse af kvælstofbehov på markniveau

• Tilpasning af N-gødskning ud fra analyser af organisk gødning

• Anvendelse af udstyr med sektionskontrol, kantspredning og positionsbestemt variabel tildeling af kunstgødning

Ved kontrol skal der eftersendes dokumentation.
- Gødningsplan

- Log-filer

Præcisionsjordbrugsordningen



Markant stigning i antallet af bedrifter der tilmeldes PJO.

Hvorfor?
- Har udstyret der kan.

- ”Rabat” på efterafgrøder.

- Mindre tidlig såning.

- Større udbytterespons pr. kg. tilført N.

- Bedre styr på husdyrgødning.

- Mindre lejesæd.

- Faglig tilfredsstillelse.

- ”Med på noderne”

Præcisionsjordbrugsordningen i Velas

2021 2022 2023

30 109 162?

Antal bedrifter tilmeldt PJO
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Både kollegaer og kunder skal klædes ordentligt på.
- Læringsdage for kunder.
- Interne ”kurser” for kollegaer

- MarkOnline, håndtering af husdyrgødning.

- Tildelingskort.

- Erfaringsudveksling.

Kollegaer kan hente hjælp ved specialkonsulenter.
- Tildelingskort.

- Igangsætning hos kunder.

- Log-filer.

Øvelse gør mester.
- Både kunde og konsulent i gang før sæson.

Samarbejde mellem konsulent og kunde!!
- Forventningsafstemning, hvem skal hvad?

Kunder bliver selvhjulpne.

Hvad gør vi i Velas for at lykkes med Præcisionsjordbrugsordningen



Gylleanalyser.
- FarmTracking.

- SmartSlurry.

- Gylleanalyser lagres.

Log-filer.
- Kontrol af indhold.

- Lagring i 5 år.

- Eksportering i korrekt format.

Løbende kommunikation.
- Både kunde og konsulent.

- Vigtigt med registreringer.

- Dynamisk gødningsplan.

Få fejl ved kontroller.

Præcisionsjordbrugsordningen - Dokumentation



Øget brug af teknologi på maskiner. 
- Efterspørgsel på ”praktisk” rådgivning

- Samarbejde mellem landmand, 
maskinleverandør og planteavlsrådgiver.

- Specialrådgiver.

Større krav til datahåndtering.
- Data trafik, skal bruges hver dag.

- Dokumentation i fremtiden.

Strategi for datahåndtering i fremtiden.
- System til håndtering af data.

- God support.

- Kom i gang – jo flere års data – jo mere 
viden.

Teknologi og viden herom



Kunder interesserer sig for andet end PJO.
- Kendt teknik for landmanden.

- Konsulenter ser det som endnu et redskab i 
værktøjskassen.

Gradueret tildeling.
- Gradueret udsæd ud fra jordbundsanalyser/NDVI.

- Gradueret gødning (P og K) ud fra 
jordbundsanalyser.

- Gradueret vækstregulering/svampebekæmpelse.

Spotsprøjtning.
- Kortlægning ved hjælp af drone.

Data.
- Hvordan skaber data værdi fremadrettet?

Præcisionsjordbrug i Velas

2020 2021 2022

511 1424 2589

Antal jordprøver med ler %




