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   Udbyttemåling
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Udbyttemålertesten

Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Grovfoder 4.0

https://axelborgdigital.typeform.com/to/UU1hpC
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Fra 2018 til 2020 – fra vision til virkelighed – Grovfoder 4.0



  

     
    

   System til automatisk måling og registrering af udbytter

Finsnitter med NIR
instrument

Data

Trådløs kommunikation
Boks der henter vægt-
signal

Mark 17
34 % TS
3500 kg TS/ha

3000 FEN/ha

Udbytte
Kvalitet
Lagerlokation og
lagerbeholdning



  

     
    

   NIR er ikke bare NIR



2020 sæsonen
2 Claas 950 og 1 Krone 630, 3 stk. Perten DA-7300



  

     
    

   Afgørende test i 2020 
Validering af Perten 2 og 3 baseret på kalibrering af Perten 1

Installation 1 – kalibrering – i drift Installation 2 og 3 – validering

Vesterbølle Kløv og Vesterbølle



Optimeret Nolan-blander



Kalibrering og validering af NIR under driftsbetingelser



Kalibrering og validering af NIR under driftsbetingelser



For hvert instrument er testet overførsel af kalibreringer fra 
de 2 øvrige instrumenter og hvert instrument er testet med 
testsæt validering



En stor datamængde – hvad jeg kan jeg bruge det til?



  

     
    

   



  

     
    

   



  

     
    

   



  

     
    

   

Hvilke marker skiller sig ud fra mængden ?

66 øre/fen

116 øre/fen

96 øre/fen

Majshelsæd

Hvad vil vi ændre?
Hvad er vi sikre på?
Små forsøg – lokalt

1. Forfrugt
2. Afgrødevalg
3. Etablering
4. Gødningsstrategi
5. Plantebeskyttelse
6. Høst, høsttidspunkt
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   Opsummering – Grovfoder 4.0

• Udviklingen af digital udbytte- og kvalitetsregistrering kører på højtryk i Grovfoder 4.0.

• NIR kalibreringsmodeller er klar

• Kan flyttes mellem NIR-instrumenter og finsnittere

• Den digitale infrastruktur og it-værktøjerne til at udnytte de opsamlede udbytte- og kvalitetsdata 
er tilsvarende under hastig udvikling

• Udbytte- og kvalitetsdata på markniveau, kan anvendes i styring og optimering af 
grovfoderproduktionen

• Generering af ny viden om sammenhænge mellem inputfaktorer (sorter, gødskning, m.v.) og den 
opnåede produktion i marken

• Kroner og øre beregnes (under udvikling)



  

     
    

   
Digital udbytteregistrering og lagerstyring
Grovfoder 4.0

Webinar den 16. december 2020

Peter Hvid Laursen
email: phl@seges.dk

mailto:phl@seges.dk

	Digital udbytteregistrering og lagerstyring�Grovfoder 4.0
	Grovfoder 4.0
	Udbyttemåling
	Dias nummer 4
	Digital udbytteregistrering og lagerstyring�Grovfoder 4.0
	Grovfoder 4.0
	Fra 2018 til 2020 – fra vision til virkelighed – Grovfoder 4.0
	System til automatisk måling og registrering af udbytter
	NIR er ikke bare NIR
	2020 sæsonen�2 Claas 950 og 1 Krone 630, 3 stk. Perten DA-7300
	Afgørende test i 2020 �Validering af Perten 2 og 3 baseret på kalibrering af Perten 1
	Optimeret Nolan-blander
	Kalibrering og validering af NIR under driftsbetingelser
	Kalibrering og validering af NIR under driftsbetingelser
	For hvert instrument er testet overførsel af kalibreringer fra de 2 øvrige instrumenter og hvert instrument er testet med testsæt validering�
	En stor datamængde – hvad jeg kan jeg bruge det til?
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Opsummering – Grovfoder 4.0
	Digital udbytteregistrering og lagerstyring�Grovfoder 4.0

