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SEGES og NaturErhvervstyrelsen har i fællesskab købt programmet 
CropSAT.dk og stiller det gratis til rådighed for alle interesserede. 
CropSAT viser meget enkelt, hvordan man kan udnytte informatio-
ner fra satellitbilleder til bl.a. at optimere kvælstoftildelingen på en 
mark. Satellitter kan effektivt levere forskellige informationer, der 
kan medvirke til at skabe merværdi for dansk landbrug.

Hvorfor omfordele kvælstof?
Forsøg og undersøgelser har vist, at merudbyttet ved kvælstofom-
fordeling i marker med variation i biomasse er i størrelsesordenen 
0,5-1,0 hkg pr. ha. Et lidt større merudbytte kan forventes ved fuld 
kvælstofkvote og i store marker med stor variation. Selv om mer-
udbyttet ikke er stort, kan det summeres op til en betydelig værdi 
på store bedrifter. Omfordeling kan desuden give mindre lejesæd 
samt mindske kvælstoftabet fra marken og dermed være med til at 
reducere merudvaskningen ved højere kvælstofkvoter.

Det begrænsede merudbytte betyder, at omfordelingen skal være 
forbundet med få omkostninger til udarbejdelse af kort og håndte-
ring i praksis. Omfordeling af kvælstofmængden inden for marken 
sker ofte ud fra direkte målinger af biomassen med sensorer. 
Satellitbilleder kan langt mere effektivt levere samme type data, 
men kan dog være begrænset af skydække. 

Omfordeling ud fra biomassekort
CropSAT benytter satellitbilleder fra EU’s satellitprogram, hvor 
biomassen på marken er beregnet som et vegetationsindeks 
(NDVI). Ud fra vegetationsindekset danner CropSAT et kort, der 
viser biomassens relative fordeling inden for den valgte mark på en 
farveskala fra gul til grøn. På de gule felter er der mindst biomasse 
inden for marken, på de grønne er der mest. CropSAT inddeler 
markens spænd på vegetationsindekset i fem lige store intervaller. 
Landmanden indtaster, hvor meget kvælstof, der skal tildeles disse 
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fem biomasse-niveauer, og CropSAT beregner herudfra kvælstof-
mængderne til de mellemliggende biomasse-niveauer. Herefter 
danner CropSAT et kvælstoftildelingskort, som kan downloades 
og benyttes i traktorcomputeren. Fra 2016 vil satellitbillederne og 
tildelingskortet have en opløsning på 10 x 10 m, hvilket er en stor 
forbedring i forhold til tidligere billeder, der er på 30 x 30 m.

Biomassekortet fra CropSAT kan også bruges til andre ting end 
omfordeling af kvælstof. Biomassekortet giver et fint overblik 
over markens tilstand og kan derfor også danne baggrund for bl.a. 
differentieret vækstregulering og svampebekæmpelse.

Kend din mark!
For at få det bedste ud af omfordelingen skal man have et godt 
kendskab til sin mark og være opmærksom på faktorer, der kan 

forklare variationen i markens biomasse. Områder 
med lav biomasse kan skyldes, at området 

er vandlidende, eller at afgrøden har 
potentiale for at kunne optage mere 

kvælstof, hvis den ligger i et ellers 
sundt område af marken. Områder 

med høj biomasse kan have risiko 
for lejesæd, da jorden allerede 
stiller tilstrækkeligt kvælstof til 
rådighed. Et godt kendskab til 
forholdene i marken er derfor 
nødvendigt for at kunne fordele 

kvælstofmængden optimalt.
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Vegetationsindeks beregnet ud fra satellit- 
billede i CropSAT, der viser variationen i 
biomasse henover en mark. Jo grønnere farve, 
jo mere biomasse.

Markens spænd på vegetationsindekset inddeles i 
fem lige store intervaller. Landmanden indtaster en 
kvælstoftildeling til hvert af de fem biomasse- 
niveauer, og CropSAT beregner herudfra kvælstof-
mængden til de mellemliggende biomasse-niveauer. 

Kvælstoftildelingskort beregnet med 
CropSAT, hvor der tildeles en lavere kvælstof-
mængde til områder med meget høj biomasse 
(risiko for lejesæd) og til områder med meget 
lav biomasse (lavt plantetal). Jo mørkere blå,  
jo højere kvælstoftildeling.

BRUG CROPSAT.DK TIL AT OMFORDELE DE SIDSTE 
30-40 KG KVÆLSTOF I VINTERHVEDE

• CropSAT stilles gratis til rådighed af SEGES og NaturEr-
hvervstyrelsen

• Kræver hverken registrering eller login
• Programmet er meget brugervenligt og  

betjenes af landmanden selv
• Omfordelingen sker ud fra et satellitbillede af markens 

biomasse i slutningen af april/begyndelsen af maj
• Omfordelingen sker ud fra biomassen og landmandens 

egne erfaringer med marken
• Vi anbefaler at gemme 30-40 kg N pr. ha i vinterhvede til 

omfordeling medio maj
• CropSAT danner et tildelingskort, der kan styre gødnings-

sprederen med GPS teknik
• Biomassekortet giver et godt overblik over markens tilstand 

og kan også danne baggrund for bl.a. differentieret vækst-
regulering og svampebekæmpelse.
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