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UDFORDRING
Er der positiv bundlinje ved at investere i afgrødesensorer til eftermontering 
på eksisterende sprøjter?

SÅDAN BEREGNER DU GEVINSTEN
Hvor stor gevinsten er, ved at graduere dosis af planteværnsmidler er ikke 
særlig godt undersøgt. Ud fra forsøg og praktiske afprøvninger er der i 
oversigten vist et skøn for besparelse på kemi og merudbytte for de fem plan-
teværnsopgaver, hvor det er mest oplagt at anvende sensorerne.

REGNEEKSEMPEL
Ved brug af sensoren i vinterhvede til ukrudtsbekæmpelse om foråret 
på 75 procent af arealet, vækstregulering på 50 procent af arealet, 
svampebekæmpelse på hele arealet og nedvisning med glyphosat af 30 
procent af arealet, vil balancepunktet være knap 150 ha med hvede. Er 
det kun svampesprøjtningen, der gradueres, vil balancepunktet være 
ca. 225 ha.

RESULTATER FRA FORSØG OG PRAKTISKE ERFARINGER Tal som kan bruges til beregninger
Gevinsten er beregnet ud fra den nye pesticidafgift

Opgave Besparelse på kemi, 
procent

Merudbytte,
procent

Besparelse på kemi, 
procent

Merudbytte, 
procent

Gevinst 
kr. pr. ha

Glyphosat før høst 10-20 0 15 0 20

Svampebekæmpelse i korn 0 0,5-1 0 0,75 100

Vækstregulering 5-10 0,5-1 7,5 0,75 100

Ukrudtssprøjtning vintersæd om foråret 5-10 0-? 7,5 0 10

Nedvisning af kartofler 20-30 0 25 0 130

Sensor kr. i alt

Yara N-sensor WB (kører kun i dagslys)1) 184.000

Yara N-sensor ALS1) 264.000

Green Seeker, 4 sensorer 117.000

Green Seeker, 6 sensorer 150.000

Optrx, 2 sensorer 102.000

Optrx, 4 sensorer 140.000

Investeringskalkulen for en ’gennemsnitssensor’ til kr. 160.000 ved et værditab på 15 procent pr. år er 
vist i figuren. Ved sprøjtning af 400 ha pr. år vil omkostningen være ca. 55 kr. pr. ha.  De årlige omkost-
ning er godt 21.000 kr.

Priser på sensorer inkl. styreenhed og montering (maj 2013)
1) Inkl. brugerkursus.
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