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Resume 

Præcisionsjordbrug er en bred betegnelse for et jordbrug, som i større eller mindre udstrækning 

anvender nye GPS- og satellitstyrede redskaber og måleinstrumenter.  I demonstrationsmarkerne 

er der i 2015 og 2016 udført forskellige forsøg i striber, hvor der efterfølgende er lavet en sam-

menligning mellem udbyttet målt på vejevogn (=brovægt) og ved hjælp af udbyttemåleren på 

optageren. Der er ligeledes lavet en statistisk analyse af forsøgsresultaterne for at sammenligne 

forsøgssikkerheden i stribeforsøg kontra normale parcelforsøg. Forsøgene viser en god overens-

stemmelse mellem knoldudbyttet målt på vejevogn og ved brug af udbyttemåler. Der er ligeledes 

samme statistiske sikkerhed ved brug af stribeforsøg som ved brug af parcelforsøg.  

 

Projekts faglige forløb. 

Projektet er forløbet planmæssigt.  

 

Præcisionsjordbrug er en bred betegnelse for et jordbrug, som i større eller mindre udstrækning 

anvender nye GPS- og satellitstyrede redskaber og måleinstrumenter i dyrkningen. Præcisions-

jordbrug omfatter brug af sensorer monteret på traktorer, droner og satellitter til differentieret 

gødskning og plantebeskyttelse, kartoffellæggere med gradueret læggeudstyr op til sprøjtespor 

og i arealer med skygge fra læhegn, sprøjter som graduerer sprøjtemidler og flydende gødninger, 

vandingsanlæg som kan vande med differentieret vandingsintensitet afhængig af overlap og jord-

type indenfor mark, faste kørespor etc. Mange af disse teknikker er endnu på forsøgsstadiet, men 

forventes udviklet til praksis indenfor ganske få år. 

 

MEN - det første skridt i retning af præcisionsjordbrug er UDBYTTEMÅLING, enten ved at an-

vende udbyttekort inden for den enkelte mark eller ved at måle det gennemsnitlige udbytte på 

markniveau eller ved en kombination af begge. I 2015 og 2016 blev der ved hjælp af støtte fra 

Kartoffelafgiftsfonden afprøvet en udbyttemåler ”YieldMasterPRO” monteret på optageren i et 

samarbejde mellem KMC, AKV Langholt og SEGES. Udbyttemåleren blev afprøvet på en lokalitet 

i Nord- og Midtjylland. 

 

Udbyttemåleren måler løbende udbyttet ved hjælp af en vejecelle på pillebordskæden. Når man 

kender hastigheden på kæden og fremkørselshastigheden af optageren ved hjælp af GPS, kan 

systemet præcist regne ud, hvor i marken kartoflerne er taget op.  Systemet tegner løbende et 

kort over udbyttet på en skærm i førerhuset. I figur 1 ses et typisk udbyttekort fra en fuldgødet 

mark med stivelseskartofler til venstre og en mark med læggekartofler til stivelsesproduktion til 
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højre. Der ses en tydelig effekt af sprøjtespor i venstre halvdel og den generelt lavere N-tildeling i 

læggekartoflerne til højre.   

  

 

 

 

 

Figur 1. Udbyttekort fra en fuldgødet mark med stivelseskartofler til venstre og en mark med 

læggekartofler til stivelsesproduktion til højre (Billede: AKV-Langholt).     

 

I demonstrationsmarkerne er der udført forskellige forsøg i striber, hvor der efterfølgende er lavet 

en sammenligning mellem udbyttet målt på vejevogn (=brovægt) og ved hjælp af udbyttemåleren 

på optageren. Der er ligeledes lavet en statistisk analyse af forsøgsresultaterne for at sammen-

ligne forsøgssikkerheden i stribeforsøg kontra normale parcelforsøg. Forsøgene viser en god 

overensstemmelse mellem knoldudbyttet målt på vejevogn og ved brug af udbyttemåler (figur 2). 

Der er ligeledes samme statistiske sikkerhed ved brug af stribeforsøg som ved brug af parcelfor-

søg. Det er vigtigt, at knoldudbyttet kædes sammen med kvalitetsmålinger som fx stivelsespro-

cent og størrelsesfordeling afhængig af typen af kartofler.  
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Figur 2. Sammenhæng mellem udbytte pr. række målt i vejevogn (=brovægt) og på optager. 

 

Betydning af sædskiftet 

Der er stigende forståelse for betydningen af sædskiftet for udbyttet. I sidste nummer var der en 

beskrivelse af måling af plantæthed fra satellitten CropSat og udbytte via www.udbyttestyring. 

Ved brug af udbyttemåleren kan man inden for mark se, hvor der behov for at gøre en speciel 

indsats for at hæve udbyttet. I figur 3 ses en tydelige forskel på henholdsvis to og tre frie år for 

udbyttet af kartofler stivelseskartofler. 
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http://www.udbyttestyring/
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Figur 3.  Udbyttet i en sammenlagt mark i 2016, hvor det røde afsnit i gennemsnit har et markant 

lavere udbytte, som følge af et sædskifte med kun to frie år i modsætning til den venstre del af 

marker, som har tre frie år. 

 

Indførelse af præcisionsjordbrug på bedriften er en løbende proces over flere år. Det kræver erfa-

ring og øvelse at håndtere de nye teknikker. Det er vigtigt, at man prøver sig frem og ikke ruller 

de nye dyrkningsteknikker ud på hele bedriften fra dag 1. Som enhver anden produktionsvirk-

somhed, det være sig produktion af mælk, svin eller køleskabe, er det vigtigt at optimere og måle 

produktionen på ens egen virksomhed.  Udbyttemåleren er et oplagt redskab til at vurdere den 

økonomiske konsekvens af nye tiltag i marken. Udbyttemåleren koster i sig selv 60-70.000 kr. 

Teknologisk Institut lancerer i 2017 en ny gratis service, hvor det er muligt at oprette OnFarm 

Forsøg, hvor det er muligt for avlere eventuelt i samarbejde med konsulenter at oprette forsøgs-

planer til brug i egne marker. 

 

Offentliggørelser vedrørende projektet. 

Projektets resultater er afrapporteret på kartoffelworkshop i december for 70 forskere, rådgivere 

og avlere, på Danske Kartoflers generalforsamling samt i magasinet Danske Kartofler.  

 

Se også projektets resultater på: 

https://projektsitet.seges.dk/fond/kartoffelafgiftsfonden/aar/2016/projekt/udbyttemaaling-

markniveau-2605 

 

https://projektsitet.seges.dk/fond/kartoffelafgiftsfonden/aar/2016/projekt/udbyttemaaling-markniveau-2605
https://projektsitet.seges.dk/fond/kartoffelafgiftsfonden/aar/2016/projekt/udbyttemaaling-markniveau-2605

