
 

 

  
 

 

        
 
 
 
 
 

DEVELOPMENT OF A TRAINING PROGRAM FOR 
ENHANCING THE USE OF ICT TOOLS IN THE 

IMPLEMENTATION OF PRECISION AGRICULTURE 
 

2018-1-ES01-KA202-050709 
 
 
 
 

Uddannelsespakke 2 
 
Anvendelser af Remote sensing og GIS i Jordbruget 

 
Vejledning til underviseren 
 

 
Forfatter: UPC 
 
Dato: Maj 2020 
 
 
 
 
 
 
This project has been funded with support from the European Commission. This 
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 



 

 

  
 

 

1 

 
 
 

Indhold 
 
 

1 Variabilitet i jorden ............................................................................................................... 2 
1.1 Digital kortlægning af jorden ............................................................................................ 2 
1.2 Digital vs konventionel kortlægning af jord ................................................................ 3 
1.3 Digital jordkortlægning i en nøddeskal ......................................................................... 4 
1.4 NCSS Digital Jordkortlægning ........................................................................................... 5 
1.5 Variabilitet i jorden. Eksempel om elektrisk ledningsevne .................................. 5 

2 Plantebeskyttelse .................................................................................................................. 6 
2.1 IPM: Integreret Plantebeskyttelse ................................................................................... 6 
2.2 Plantebeskyttelse. Ukrudtsbekæmpelse. Eksempel 1 ............................................. 9 
2.3 Plantebeskyttelse. Ukrudtsbekæmpelse. Eksempel 2 ........................................... 10 

3 Udbyttemonitering .............................................................................................................. 12 
3.1 Udarbejdelse af udbyttekort ............................................................................................ 14 
3.2 Mulige anvendelser ............................................................................................................. 15 
3.3 Udbyttemonitering. Druehøst. Eksempel ................................................................... 17 

4 Gradueret tildeling .............................................................................................................. 19 
4.1 Gradueret tildeling. Eksempel......................................................................................... 20 

5 Konklusion og fremtidige udfordringer ........................................................................... 22 
6 Referencer ............................................................................................................................. 23 

 
 

  



 

 

  
 

 

2 

 

1 Variabilitet i jorden 
 
(Slide 2-8 fra dokument LectureGIS.pptx) [1,2] 
 
Konventionelt landbrug behandler en hel mark ensartet med hensyn til tildeling af 
gødning, pesticider, jordbearbejdning eller andre operationer. Jord er imidlertid 
rumligt uensartet, og de fleste kemiske og fysiske egenskaber varierer betydeligt 
inden for kun en meter i jorden. Heterogenitet i jorden er en af flere faktorer, der 
forårsager variation inden for mark, f.eks. i udbytte. Andre rumligt og/eller 
tidsmæssigt variable faktorer, der bevirker variation i afgrøder inden for marken, 
inkluderer menneskerelaterede (f.eks. kunstvanding, jordpakning på grund af 
maskiner osv.), biologiske (f.eks. sygdomme, skadedyr osv.), meteorologiske (f.eks.  
fugtighed, regn, vind osv.) og topografiske påvirkninger (f.eks. hældning, aspekt 
(retning af hældning) osv.). Den manglende evne inden for konventionelt landbrug til 
at håndtere variationer inden for marken har ikke kun en skadelig økonomisk 
indvirkning på grund af reduceret udbytte i nogle områder af marken, men det har 
også en negativ effekt på miljøet på grund af for høj anvendelse af landbrugs-
kemikalier og spild af ressourcer. 
 
Præcisionslandbrug eller mere hensigtsmæssigt stedspecifik afgrødestyring er blevet 
foreslået som et middel til at styre den rumlige variation af edafiske (dvs. 
jordrelaterede), menneskeskabte, topografiske, biologiske og meteorologiske 
faktorer, der påvirker afgrødens udbytte med det formål at øge rentabilitet, øget 
afgrødeproduktivitet, opretholdelse af jordplantemiljøet, optimering af input og / 
eller minimering af skadelige miljøpåvirkninger. Stedsspecifikke styringsenheder 
(SSMU'er) er geografiske domæner i jorden, der kan styres på samme måde for at 
optimere udbyttet ved at tage højde for variabilitet. 
 

1.1 Digital kortlægning af jorden 
 
Definitioner: 

“Oprettelsen og publiceringen af en geografisk refereret jorddatabase, dannet med 
en given opløsning ved hjælp af felt- og laboratorieobservationsmetoder, 
kombineret med miljødata gennem kvantitative sammenhænge.” 

- Den internationale arbejdsgruppe for digital kortlægning af jord (WG-DSM, 
Working Group on Digital Soil Mapping) 

”Produktion af kort med klasser eller egenskaber af jord ved brug af GIS- og/eller 
fjernmålingssoftware” 

– anonym 
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Digital soil mapping (DSM) repræsenterer "oprettelsen og offentliggørelsen af 
geografiske jordinformationssystemer ved brug af metoder til mark- og 
laboratorieobservation kombineret med rumlige og ikke-rumlige 
jordinferenssystemer" [3]. Jordvidenskab, geografisk informationsvidenskab, 
kvantitative metoder (statistik og geostatistik) og kartografi kombineres inden for 
DSM-rammen. DSM-metoder bruges til at estimere den rumlige fordeling af 
jordklasser og/eller jordegenskaber (f.eks. organisk materiale). DSM kan anvendes i 
forskellige skalaer (fra individuelle marker til hele lande) og har vist sig værdifulde til 
udvikling af mere kvantitative, mere nøjagtige og mere præcise jordkort. 

 

1.2 Digital vs konventionel kortlægning af jord 
 
Anvendelsen af geospatiale teknikker til kortlægning af jord er bredt dækket af 
udtrykket "digital jordkortlægning" (digital soil mapping, DSM). DSM defineres som 
oprettelse af geografisk refererede jorddatabaser baseret på kvantitative forhold 
mellem rumlige data for omgivelserne og målinger foretaget i marken og i 
laboratoriet. Anvendelsen af digitale jordkortteknikker har udviklet sig meget, da 
jordforskere har indraget de nyeste værktøjer til at hjælpe med kortlægnings-
processen. Processen med at ræssonere om et segment i landskabet ud fra nogle få 
punktbaserede observationer betegnes som "modellering". Uanset om jordkortet 
produceres ved hjælp af blot et luftfoto eller ved hjælp af geospatial software, er 
processen en modelleringsoperation. I takt med at anvendelsen af DSM-metoder 
øges over tid vil de til sidst ophøre med at blive betragtes som nye teknikker. [4] 

Det digitale jordkort er et rasterbaseret kort sammensat af et 2-dimensionelt gitter 
af celler (pixels), hvor hver pixel har en bestemt geografisk placering og indeholder 
jorddata. Digitale jordkort illustrerer den rumlige fordeling af jordklasser eller 
egenskaber og kan dokumentere usikkerheden ved forudsigelsen af jordens 
egenskaber. Digital jordkortlægning gør det muligt at fange observerede rumlige 
variationer og reducerer behovet for at samle jordtyper baseret på en fastlagt 
kortlægningsskala. Digital jordkortlægning kan bruges til at oprette indledende 
jordovervågningskort, til at gennemføre MLRA-opdateringsprojekter og generere 
jordfortolkninger.  

Tilgængeligheden af geografiske informationssystemer (GIS), globale 
positioneringssystemer (GPS), fjernmålte spektraldata, topografiske data afledt af 
digitale højdemodeller (DEM'er), forudsigelses- eller inferensmodeller og software til 
dataanalyse har i høj grad avanceret videnskaben omkring jordovervågning. 
Konventionel jordkortlægning indeholder nu punktobservationer i marken, der er 
geo-refereret med GPS og digitale højdemodeller visualiseret i et GIS. Den vigtige 
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skelnen mellem digital jordkortlægning og konventionel jordkortlægning er 
imidlertid, at digital jordkortlægning bruger kvantitative inferensmodeller til at 
generere forudsigelser af jordklasser eller jordegenskaber i en geografisk database 
(raster). Modeller baseret på data mining, statistisk analyse og machine learning 
organiserer store mængder af geospatiale data i meningsfulde klynger til 
genkendelse af rumlige mønstre. 

En betydelig mængde af de data, der bruges i digital jordkortlægning, kan arkiveres i 
et digitalt format i et GIS, så den ekspertviden, der bruges til at forudsige 
jordegenskabers fordeling i landskabet, bevares. Objektive prøveudtagningsplaner 
kan implementeres for statistisk at opfange landskabets variation, repræsenteret af 
digitale kovariater for omgivelserne (data for omgivelserne, der påvirker jordens 
egenskaber). De mest spændende aspekter af digital kortlægning af jord relaterer sig 
til evnen til at skildre mindre segmenter af landskabet mht. traditionelle jordklasser, 
kontinuerlig repræsentation af fysiske og kemiske egenskaber i flere dimensioner og 
den tilknyttede dannelse af rasterlag, der repræsenterer de respektive usikkerheder. 
Disse aspekter gør det muligt for jordforskere at repræsentere deres jordviden for 
brugerne mere fuldstændigt og grundigt end med den nuværende vektormodel. 

 

1.3 Digital jordkortlægning i en nøddeskal 
 

• Digital jordkortlægning er skabelsen af geografisk refererede 
jorddatabaser baseret på kvantitative forhold mellem rumlige data af 
omgivelserne og målinger foretaget i marken og laboratoriet [5]. 

• Digital jordkortlægning er forudsigelsen af jordklasser eller egenskaber fra 
punktdata ved hjælp af en statistisk algoritme. 

• Det digitale jordkort er et raster bestående af 2-dimensionelle celler 
(pixels) organiseret i et gitter, hvor hver pixel har en bestemt geografisk 
placering og indeholder jorddata. 

• Ved konventionel kortlægning er det primære spørgsmål "Hvor er 
grænsen mellem to jordtyper?" og fokus er på disse marginale områder 
(venstre figur nedenfor). 

• I digital jordkortlægning er det centrale koncept defineret med variation 
udtrykt over landskabet (højre figur nedenfor). 
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• Digitale jordkort illustrerer den rumlige fordeling af jordklasser eller 
egenskaber og kan dokumentere usikkerheden ved jordforudsigelsen. 

• Digital jordkortlægning kan bruges til at oprette indledende 
jordovervågningskort, forfine eller opdatere eksisterende 
jordundersøgelser, generere specifikke jordfortolkninger og vurdere risiko 
[6]. 

 

1.4 NCSS Digital Jordkortlægning 
 
The National Soil Survey Center – Geospatial Research Unit har identificeret DSM 
som et vigtigt fokusområde til støtte for aktiviteter om jordundersøgelser. Talrige 
DSM-forskningsprojekter er blevet støttet af GRU. Numerisk klassificering (hierarkisk 
og fuzzy), rumlig og tidsmæssig interpolation (geostatistik, wavelets), prøveudtag-
ningsdesign (model vs. designbaseret), statistisk analyse (visualisering, ordination, 
regression og klassificering), usikkerhedsanalyse (fejlpropagering, nøjagtigheds-
vurdering) og inkorporering af hjælpedata (proximalt og fjernmålte billeder, jord-
terræn-modellering) er blandt de metoder, der anvendes til at udvikle kort over 
predikterede jordklasser og jordegenskaber. 

 

1.5 Variabilitet i jorden. Eksempel om elektrisk ledningsevne 
 
Et forskergruppe undersøgte anvendelsen af detaljerede luftfotos og en sensor til 
måling af jordens elektriske ledningsevne (Veris 3100) til at detektere jordens og 
afgrødens rumlige variation. Dette blev brugt til at hjælpe med management i en 
frugtplantage. [7] 
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Casestudiet blev udført i en ferskenplantage (Prunus persica) i Lleida (Catalonien), 
som er det førende produktionsområde for ferskendyrkning og også et af de vigtigste 
i Europa. Undersøgelsesområdet undergik landtransformationer i 80'erne for at 
forstørre markerne og skiftede fra regnvandede markafgrøder til kunstvandede 
frugtplantager. 
 
Undersøgelsen af elektrisk ledningsevne (EC) blev udført med et Veris 3100 ECa 
instrument (Veris Technologies Inc. Salina, Kansas, USA). Veris 3100 bruger to 
elektriske ledningsevnemålere til at kortlægge jorddybderne 0-30 cm (lavt EC) og 0-
90 cm (dybt EC) samtidigt. Data blev georefereret ved hjælp af en Trimble AgGPS332 
modtager med EGNOS differentiel korrektion i geografiske koordinater WGS84 (EPSG 
4326). 
 
Det blev demonstreret, at der i en forholds lille frugtplantage kan findes en betydelig 
rumlig variation af jordegenskaber og plantevækst, som kan retfærdiggøre 
anvendelsen af præcisionslandbrugsteknikker. Resultaterne af EC-undersøgelsen og 
jordprøvetagningen viste, at den jordtransformation, der blev udført i 1980-erne for 
at forstørre markerne, kan have ændret den jordlige fordeling og kontinuitet af 
jordegenskaber. 
 
Samlet set antyder resultaterne, at præcisionsdyrkning kan være en passende 
strategi på grund af de geografiske strukturer for EC- og NDVI-variabler. Ikke desto 
mindre og på grund af den manglende sammenhæng mellem EC og NDVI er det 
bedre at foreslå to behandlingszoner afhængigt af hvilken handling, der skal udføres 
i marken. En type behandlingszone vil blive afgrænset i henhold til EC-klasserne for 
lav dybde, som hovedsagelig tjener til at forbedre vandretentionskapaciteten 
gennem ændringer af indholdet af organisk materiale og hyppigere kunstvanding, ud 
over at lave forbedret naturlig dræning. Den anden type behandlingszone vil blive 
afgrænset i henhold til NDVI-klasserne, som vil tjene som reference til at regulere 
frugttræernes vækststyrke og udbytte gennem forskellige handlinger såsom 
beskæring, anvendelse af vækstregulator eller frugtudtynding. 
 

2 Plantebeskyttelse 
 
(Slide 10-14 fra dokument LectureGIS.pptx) 
 

2.1 IPM: Integreret Plantebeskyttelse  
 
”Integreret plantebeskyttelse betyder nøje overvejelse af alle tilgængelige 
plantebeskyttelsesmetoder og efterfølgende integration af passende 
foranstaltninger, der modvirker udviklingen af populationer af skadevoldere og 
holder brugen af plantebeskyttelsesmidler og andre former for intervention nede på 
niveauer, der er økonomisk og økologisk berettiget og reducerer eller minimerer 



 

 

  
 

 

7 

risici for menneskers sundhed og miljøet. 'Integreret plantebeskyttelse’ lægger vægt 
på væksten af en sund afgrøde med mindst mulig forstyrrelse af økosystemer, og det 
tilskynder til naturlige mekanismer til kontrol af skadevoldere. [8] 

 

Principper 

1. Forebyggelse og/eller bekæmpelses af skadelige organismer bør opnås eller 
støttes blandt andre muligheder især ved: 

• Sædeskifte 

• Brug af passende dyrkningsteknikker (f.eks. traditionelle såbedsteknikker, 
sådatoer og såtæthed, undersåning, jordbearbejdning, beskæring og 
direkte såning) 

• Brug af resistente/tolerante sorter og certificeret frø og plantemateriale, 
hvor det er relevant 

• Brug af afbalanceret gødning, kalkning og kunstvanding/dræning 

• Forebyggelse af spredning af skadegørere ved hjælp af hygiejniske 
foranstaltninger (f.eks. ved regelmæssig rensning af maskiner og udstyr) 

• Beskyttelse og forstærkning af vigtige gavnlige organismer, f.eks. ved 
passende plantebeskyttelsesforanstaltninger eller udnyttelse af økologisk 
infrastruktur inden for og uden for produktionssteder. 

2. Skadelige organismer skal overvåges ved passende metoder og værktøjer, 
hvor de er tilgængelige. Sådanne passende værktøjer bør omfatte 
observationer i marken samt videnskabeligt forsvarlige systemer til advarsel, 
prognose og tidlig diagnoser, hvor det er muligt, samt ved brug af kvalificeret 
rådgivning. 

3. Baseret på resultaterne af overvågningen skal den professionelle bruger 
beslutte, om og hvornår plantebeskyttelsesforanstaltninger skal anvendes. 
Robuste og videnskabeligt sunde tærskelværdier er vigtige komponenter i 
beslutningstagningen. For skadelige organismer må der, hvor det er muligt, 
defineres specifikke tærskelværdier for regionen, for særlige områder, 
afgrøder og klimatiske forhold, der kan anvendes til behandlinger. 

4. Bæredygtige biologiske, fysiske og andre ikke-kemiske metoder skal 
foretrækkes frem for kemiske metoder, hvis de giver tilfredsstillende 
bekæmpelse. 
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5. De anvendte pesticider skal være så specifikke som muligt for målet og skal 
have mindst mulige bivirkninger på menneskers sundhed, andre organismer 
end målet og miljøet. 

6. Den professionelle bruger bør holde brugen af pesticider og andre former for 
intervention nede på niveauer, der er nødvendige, f.eks. ved reducerede 
doser, reduceret antal behandlinger eller delvise behandlinger, idet man 
tager højde for, at risikoniveauet i vegetation er acceptabelt, og at de ikke 
øger risikoen for udvikling af resistens i populationer af skadelige organismer. 

7. Når niveauet af skadelige organismer kræver gentagen tildeling af pesticider i 
afgrøderne og der er risiko for at organismen opnår resistens, så bør der 
anvendes tilgængelige antiresistensstrategier for at opretholde produkternes 
effektivitet. Dette kan omfatte brugen af flere pesticider med forskellige 
virkningsmåder. 

8. Baseret på optegnelser om anvendelse af pesticider og overvågning af 
skadegørere bør den professionelle bruger kontrollere resultatet af de 
anvendte plantebeskyttelsesforanstaltninger. 

 

Årsager til overvågning af skadevoldere [9] 

Der er mange grunde til at overvåge skadevoldere, herunder følgende: 

• at udvikle en liste over skadevoldere eller værter, der findes i et område 

• at demonstrere et skadevolderfrit område (fraværet af en bestemt 
skadevolder i et område) eller steder med lav forekomst af skadevolderen 
til handelsformål 

• at udvikle en basisliste over skadevoldere inden løbende overvågning af 
ændringer i deres status 

• til bekæmpelse og kontrol af skadevoldere 

• til tidlig påvisning af eksotiske skadevoldere 

• til tidlig påvisning af etablerede organismer, der bliver skadevoldere 

• at afgrænse det fulde omfang af en skadevolder efter en invasion 

• for at overvåge fremskridtene i en udryddelseskampagne af en 
skadevolder. 

European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO) er den 
organisation, der koordinerer adskillige aspekter af plantebeskyttelse i de fleste af de 
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europæiske lande. EPPO har produceret en række standarder for plantesundheds-
foranstaltninger og plantebeskyttelsesmidler. Selvom disse standarder kun behøver 
at gælde for forbindelser med Det Europæiske Fællesskab, giver de også indsigt i de 
gældende karantæneregler. Nogle af standarderne giver en liste over skadevoldere 
og information om hvordan de identificeres og bekæmpes i forskellige afgrøder. 

 

2.2 Plantebeskyttelse. Ukrudtsbekæmpelse. Eksempel 1 
 
Vurdering af potentialet for billeder fra ubemandede luftfartøjer (UAV) til at 
understøtte pletsprøjtning med ukrudtsmidler i majs [10] 
 
Nøglen til at pletsprøjte for ukrudt er identificering af de relevante pletter med 
forekomst af ukrudt i marken. Stedsspecifik ukrudtsbekæmpelse (SSWM: Site-
specific weed management) kræver præcise oplysninger om den geografiske 
fordeling af ukrudt. Inspektioner i marken kombineret med anvendelse af geo-
statistiske teknikker ville kunne give nøjagtige ukrudtskort, men denne tilgang er ikke 
realistisk uden for forskningssammenhænge, da den er tidskrævende og dyr. 

Sensorteknologier (spektrometre, fluorescenssensorer og digitale kameraer) og 
differentielle globale positioneringssystemer (DGPS) kan kombineres for at få 
information om variationen af ukrudtspopulationer inden for marken, begge ved 
hjælp af proximale (on-the-go sensorer monteret på traktoren) og fjernmålings-
instrumenter. 

Brugen af ubemandede luftfartøjer (UAV'er) med flyvning i lav højde giver billeder 
med en meget høj rumlig opløsning (<50 mm), som er billigere og har færre 
logistiske begrænsninger sammenlignet med dataindsamling med bemandede fly. 
 
Målet med det nuværende arbejde er at vurdere gennemførligheden af SSWM 
baseret på ukrudtkort fra billeder taget med UAV, der omfatter hele processen til 
gradueret tildeling af herbicid i en operationel sammenhæng. Skridtene i processen 
var at erhverve billeder fra UAV'er tidligt i afgrøden (majs til ensilage) for at opdage 
ukrudtets rumlig fordeling inden for fire marker i det centrale Italien. Ukrudts-
kortene blev brugt til at evaluere to (2014) eller tre (2015) strategier til påføring af 
herbicider efter kort efter fremspiring: (i) ubehandlet kontrol, (ii) ensartet påføring af 
hele marken og (iii) pletsprøjtning ifølge ukrudtskortet. 
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Resultaterne opnået i de udførte eksperimenter viste, at billeddata, der var 
erhvervet fra en UAV, kunne bruges operationelt tidligt efter fremspiring på majs 
under betingelser svarende til dem, hvori denne undersøgelse blev udført, og ville 
føre til et fald i brugen af herbicid uden negative konsekvenser med hensyn til 
afgrødeudbytte. Samtidig blev biomasseproduktionen højere sammenlignet med de 
ikke-behandlede områder. Besparelsen af herbicid udgjorde mellem 14 og 39% ved 
pletsprøjtning sammenlignet med et fuld sprøjtning, hvilket gjorde det muligt at 
spare fra 16 til 45 € pr. ha. Besparelsen af herbicid afhænger af nivesauet af 
ukrudtsdækningen i marken. 
 

2.3 Plantebeskyttelse. Ukrudtsbekæmpelse. Eksempel 2 
 

Weed biomass (t ha⁻1 )  
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Formålet med denne undersøgelse var at skaffe GPS-koordinater sammen med 
digitale billeder af ukrudt tidligt i sæsonen i bomuld og at udvikle en automatiseret 
procedure til at identificere og kortlægge tætheder af både ukrudt og afgrøde, så det 
kunne bruges til operationelle dyrkningsbeslutninger. [11] 

Video- og koordinadata blev samlet samtidigt under kørsel langs afgrødens frølinie 
med en gennemsnitlig hastighed på 1,57 mph. GPS-tid blev synkroniseret med 
billedoptagelserne ved at filme GPS-tid på modtagerens display i begyndelsen af 
hver række. 
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Systemet demonstrerer den tekniske gennemførlighed af automatiseret 
ukrudtskortlægning. Med en bearbejdningshastighed på 10 billeder i sekundet er det 
muligt at opnå betydelige besparelser af arbejdskraft sammenlignet med 
konventionelle metoder til fremstilling af ukrudtskort. Teknikken kunne kombineres 
med landbrugsoperationer - herunder såning/plantning, jordbearbejdning eller 
tildeling af gødning eller plantebeskyttelsesmidler - hvilket yderligere reducerer 
forbrug af arbejdskraft, brændstof og udstyr (såsom traktor). Et automatiseret, billigt 
system til kortlægning af ukrudt ville give avlerne mulighed for at spore ukrudt 
gennem hele sæsonen for at give feedback om effektiviteten af ukrudtsstyrings-
programmer og analyse af GPS-udbyttekort. 

 

3 Udbyttemonitering 
 
(Slide 16-19 fra dokument LectureGIS.pptx) [12] 
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Mange avlere har investeret i systemer til monitering af udbytte, der har været 
standardudstyr på mejetærskere i en årrække. Data fra disse systemer kan give 
værdifuld information om områder i marken med markant lavere udbytte. Disse 
oplysninger, især hvis de er indsamlet over flere dyrkningssæsoner med forskellige 
vejrforhold, kan bruges til at løse problemområder og forbedre udbyttet. 
Udbyttemoniteringsdata bruges i stigende grad i præcisionslandbrug til gradueret 
gødskning, sprøjtning og såning/plantning. 

  
Betydningen for styring af vandmængde ved kunstvanding 
 
Afgrødeproduktivitet er stærkt afhængig af jordfugtighed, som ofte er den mest 
begrænsende udbyttefaktor i produktionen. Afgrødeproduktion finder sted på 
marker, der består af mange forskellige jordtyper. Udbyttekort kan give os indsigt i 
de potentielle fordele ved at investere i bedre dræning af tunge jordarter eller 
måske kunstvanding på lettere jord. Det er nødvendigt at indsamle data over flere 
dyrkningssæsoner, da udbyttet på marker med uensartet jord varierer betydeligt 
imellem våde og tørre år. 

 

På kunstvandede afgrøder kan nøjagtige data bruges til at evaluere forskelle i 
udbyttet som følge af forskellige vandingsmængder forskellige steder i marken. 
Sammenligning af udbytter i tørre hjørner kan bruges til at evaluere fordelene ved 
kunstvanding for det pågældende år. 

 

Undersøgelser af ensartethed af fordeling af kunstvanding viser signifikante 
forskelle, og med nøjagtige udbyttedata kan effekten af de forskellige vandinger over 
sæsonen bestemmes. Nøjagtige udbyttekort kan også bruges til at vise virkningen af 
gradueret tildeling af kvælstof (N) med kunstvanding. 

 
Betydningen i afgrødeproduktion 
 
Nøjagtige udbyttemonitoreringer er især vigtige for at hjælpe med at forstå, hvilke 
faktorer der påvirker majsudbyttet. Nøjagtige udbyttekort hjælper også med til at 
identificere områder i markerne, hvor vi muligvis vil regulere input såsom N eller 
såtæthed for at hjælpe med at nå det højeste potentielle udbytte på forskellige 
jordtyper. 
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En af de vigtigste tilførslststoffer i majsproduktion er N. Da tilgængeligheden af N er 
meget afhængig af miljøtab (udvaskning, denitrifikation og fordampning) og 
mineralisering af organisk materiale, kan korrelation mellem udbytte og jordtype for 
en given nedbør i sæsonen hjælpe os til at opnå en bedre styring af timing og type af 
tildelinger for at maksimere udbyttet. På lettere jord spiller tilgængeligheden af svovl 
en stadig vigtigere rolle i opretholdelsen af produktiviteten i majs, og den 
økonomiske respons på gødning med svovl vil sandsynligvis være stærkt relateret til 
jordstruktur og niveauer af organisk stof på et hvilket som helst sted i marken. 

 

For at udtrykke det direkte vil god plantebeskyttelse blive meget mere komplekst i 
løbet af de næste mange år. Det vil sandsynligvis kræve flere behandlinger med 
herbicid, insekticid og endnu mere overvågning i marken for at give det samme 
niveau af plantebeskyttelse, som vi er vant til. En nøjagtig kortlægning af udbyttet 
giver avlerne mulighed for relativt smertefrit at evaluere forskellige hybrider, 
egenskaber og strategier for skadevolderbekæmpelse ved at plante eller sprøjte 
gradueret i en mark. Den ekstra indsats kan give stort udbytte, hvis du kan finde 
måder til en mere omkostningseffektiv kontrol af skadevoldere eller vælge 
højtydende sorter til din bedrift. 

 

3.1 Udarbejdelse af udbyttekort  
 
Udbyttet beregnet på hver position i marken kan vises på et kort ved hjælp af en GIS-
softwarepakke (Geographic Information System). Den rå logfil indeholder dog 
punkter, der er registreret under sving, og sensormålingerne svarer ikke til de 
nøjagtige høstplaceringer, fordi kornstrømning gennem en mejetærsker er en 
forsinket proces (medmindre der anvendes korrektion i realtid). For at eliminere 
disse åbenlyse fejl forskydes rådataene for at kompensere for forsinkelsen fra 
høststed til mængderegistrering, og de punkter, der svarer til at skæret er oppe, 
fjernes. Indstillinger for forsinkelse af kornstrømning er mejetærskerspecifikke og 
undertiden endda afgrødespecifikke, men typiske værdier for kornafgrøder varierer 
fra ca. 10 til 12 sekunder. [13] 

Normalt skal et par punkter i starten og slutningen af et træk også fjernes. Disse 
kaldes start- og slutforsinkelser. Start- forsinkelser opstår, når mejetærskeren 
begynder at høste afgrøden, men kornstrømmen er ikke stabiliseret, fordi elevatoren 
gradvist fyldes op. Ligeledes opstår slut-forsinkelser, når mejetærskeren bevæger sig 
ud af afgrøden, og kornstrømmen gradvist aftager til nul, når elevatoren tømmes 
helt. Kontakt producenten af din udbyttemåler for de mest korrekte indstillinger til 
brug med din mejetærsker. 
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Ændring af rådata for at korrigere for kornstrømningsforsinkelse samt sletning af 
punkter, der repræsenterer skærets oppe-position, samt start- og slut-forsinkelser, 
er den primære datafiltreringsprocedure indbygget i software leveret med systemer 
til udbyttekortlægnings. 

Evaluering af den tidsmæssige (år-til-år) variation i udbyttefordeling inden for 
marken er et vigtigt skridt til at definere områder med potentielt høje og lave 
udbytter. Flere tilgange kan bruges til at evaluere tidsmæssige effekter på udbytte. 
En tilgang er at beregne det relative (normaliserede) udbytte for hvert punkt eller 
gittercelle. Normaliseret udbytte kan defineres som forholdet mellem det faktiske 
udbytte og gennemsnittet for hele marken. 

Når vækstbetingelserne i en mark varierer betydeligt, såsom mellem vandede og 
uvandede områder eller ved forskellige afgrøder eller sorter, bør normalisering ske 
særskilt for disse områder, hvor de resulterende relative udbytter rekombineres til 
en datafil for hele marken. Følgende figur viser en relativ udbyttehistorie for en mark 
med majs (sojabønner i den sydlige halvdel i 2000) dyrket ved hjælp af fure-vanding 
(indtil 2001) og center-pivot-vanding (i 2002). 

 

Kort over det relative udbytte af majs og sojabønner, der er dyrket i en periode på 
syv år (rødt angiver lavtydende områder og grønt angiver højere end 
gennemsnittet). 

 

3.2 Mulige anvendelser 
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Udbyttekort repræsenterer resultatet af afgrødeproduktion. På den ene side kan 
disse oplysninger bruges til at undersøge eksistensen af rumligt variable udbytte-
begrænsende faktorer. På den anden side kan udbyttehistorikken bruges til at 
definere rumligt variable udbyttemål, der muliggør forskellige input i henhold til 
forventet markproduktivitet. 

Følgende rutediagram illustrerer den proces, man kan følge for at beslutte, om man 
skal investere i stedsspecifik afgrødedyrkning baseret på analyse af udbyttekort. Hvis 
udbyttevariabilitet på tværs af marken ikke kan forklares med nogen rumlig 
inkonsekvent markegenskab, kan ensartet dyrkning være det bedste valg. 
Stedsspecifik dyrkning bliver en god strategi, hvis udbyttemønstre er konsistente fra 
år til år og kan korreleres med en eller flere markegenskaber (f.eks. 
næringsstoftildeling, topografi, tidligere dyrkning osv.). 

 

Hvis årsagerne til udbyttevariation er kendte og kan elimineres permanent, kan hele 
området bringes til ensartede vækstbetingelser og dyrkes ensartet derefter. Dette 
koncept var en af de tidligste filosofier bag præcisionslandbrug, men er sandsynligvis 
kun mulig for visse markegenskaber. For eksempel kan gradueret tildeling af kalk 
bruges til at regulere sure områder i en mark. I dette tilfælde bruges udbyttekortet 
kun til at undersøge, om lav pH i jorden er en udbyttebegrænsende faktor, og 
jordbundskortet bruges til at lave et kort over de graduerede tildelinger. Et andet 
eksempel ville være dyb jordbearbejdning for at lette jordpakning i udvalgte 
områder af marken. 

De fleste udbyttebegrænsende faktorer kan ikke ændres permanent ved hjælp af 
indsatser på enkelte områder p.g.a. økonomiske eller praktiske begrænsninger. 
Derfor kan stedsspecifik afgrødedyrkning bruges til at tage passende højde for den 
eksisterende geografiske variation i opnåeligt udbytte og/eller jordegenskaber. 
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3.3 Udbyttemonitering. Druehøst. Eksempel  
 
Uanset hvilken teknik der anvendes til at skaffe billeder, er det stadig normalt at 
foretage efterbehandling baseret på beregning af det NDVI (normalised difference 
vegetation index). Baseret på lysreflektion i røde (R) og nær-infrarøde (NIR) 
bølgelængder i henhold til ligningen (NIR-R) / (NIR + R), gør NDVI det muligt at 
kortlægge af vinmarker som en funktion af et variabelt antal klasser af væktstyrke 
(dvs. 2, 3, 5 eller 10), inden for hvilket afgrødevæksten antages at være ensartet. Det 
repræsenterer således en god indikator for den fotosyntetisk aktive biomasse, der er 
relateret til afgrødens vækststyrke og til vinstokkenes sundhed og stressniveau. 
 
Gatti et al. (2017) [14] sigter mod at belyse variationen inden for marken i en vingård 
beliggende i det nordvestlige Italien gennem en standard NDVI-tilgang for at give 
agronomisk baggrundsviden på 2-årsbasis (2012–2013) af den NDVI-afledte 
vækststyrke og at skitsere den bedst egnede strategi for optimal dyrkning på 
vingården. 
 
Forsøget blev udført i 2012 og 2013 i en kommerciel, ikke-vandet vingård af Vitis 
vinifera L. cv. Barbera - et standardmateriale podet til Kober 5BB - etableret i 2004 i 
Ziano Piacentino, Colli Piacentini vinområdet, Malvicini Paolo Estate (44 ° 59 0 N, 9 ° 
22 0 E, 262 moh.), Italien. 
 
 

 
Vha. satellitbilleder med en 5 m pixelopløsning taget ved fuldt bladdække lykkedes 
det at opdage variabilite i vækststyrken gennem måling af NDVI i en lille Barbera-
vingård. Der blev identificeret såkaldte LV-, MV- og HV-klasser (se figuren), som 
udviste tæt sammenhæng mellem NDVI og parametre for vegetation, udbytte og 
druesammensætning. LV-vinstokkene præsterede fremragende med hensyn til 

Map of NDVI showing the high-vigour (HV, green), medium-
vigour (MV, yellow) and low-vigour (LV, brown) 
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udbytte (3,2 kg/vinstok svarende til 13,3 t/ha) og fuld modning med et betydeligt 
surhedsniveau. Både MV- og HV-plot viste stor vækststyrke og dyrkning sammen 
med forsinket modning. Oplysninger, der stammer fra NDVI-baserede 
vækststyrkekort og korrekt grundlæggende dyrkning, baner vejen for to mulige 
beslutninger for bæredygtig afgrødestyring: (i) udnyttelse af naturlig variation 
gennem selektiv manuel eller mekanisk høst for at opnå forskellige kvaliteter af 
druer eller simpelthen at udsættelse plukning af MV- og HV-druer til deres rette 
modningstidspunkt, og (ii) modvirkning af den naturlige variation gennem en 
gradueret tildeling af gødning for at konvertere klasser med højere vækststyrke til 
LV. 
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4 Gradueret tildeling 
 
(Slide 21-26 fra dokument LectureGIS.pptx) [14] 
 
Der er en række spørgsmål, der skal besvares, før der oprettes et stedsspecifikt 
afgrødedyrkningsprogram (SSCM: site-specific crop management). Mange af disse 
spørgsmål er økonomiske, nogle er agronomiske og miljømæssige, og andre er 
teknologirelaterede. Denne publikation har til hensigt at diskutere tilgængelige 
enheder til gradueret tildeling, og samtidig give en forståelse af, hvilke teknologier 
der bedst passer til et dyrkningssystem og en produktionsstyringsstrategi. 
 
De fleste landmænd har praktiseret en form for gradueret tildeling (VRA: Variable 
Rate Application) med en konventionel sprøjte. En konventionel sprøjte anvender et 
kemikalie, der er blandet med en bærer (normalt vand), og den bruger sprøjtedyser 
og en trykreguleringsventil for at opnå en ønsket dosis af sprøjtemidlet ved en 
bestemt køretøjshastighed. 
 
Enhver ændring i bomtryk eller køretøjshastighed i forhold til kalibreringen 
resulterer i en påføringshastighed, der er forskellig fra den planlagte hastighed. 
Sprøjteførere bruger sommetider dette til deres fordel. For eksempel, når man 
observerer et område med kraftig ukrudtsangreb, kan applikatoren manuelt øge 
trykket eller reducere hastigheden for at anvende en højere (men temmelig ukendt) 
herbiciddosering. 
 
 
Metoder til gradueret tildeling 

Et vigtigt teknologirelateret spørgsmål er: Hvilke metoder til tildeling af gødning, 
kalk, ukrudtmiddel og frø er tilgængelige? Der findes en række forskellige VRA-
teknologier, der kan bruges med eller uden et GPS-system. De to grundlæggende 
teknologier til VRA er: kortbaseret og sensorbaseret. 
 
Kortbaseret VRA tilpasser dosis baseret på et kort, også kaldet et tildelingskort. Ved 
hjælp af positionen i marken målt med en GPS-modtager og et tildelingskort over 
den ønskede dosis ændres koncentrationen af det tildelte middel, når 
tildelingsmaskinen bevæger sig gennem marken. 
 
Sensorbaseret VRA kræver intet kort eller positioneringssystem. Sensorer på 
tildelingsmaskinen måler jordegenskaber eller afgrødekarakteristika "on the go". 
Baseret på denne kontinuerlige strøm af information beregner et styresystem 
jordbundens eller plantens behov for det tilførte middel og overfører informationen 
til en controller, der leverer input til det sted, der måles af sensoren. Da kortbaseret 
og sensorbaseret VRA har unikke fordele og begrænsninger, er nogle SSCM-systemer 
blevet udviklet for at udnytte fordelene ved begge metoder. 
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Kortbaseret VRA  
 
Den kortbaserede metode bruger kort over tidligere målte forhold og kan 
implementeres ved hjælp af en række forskellige strategier. Planteavlere og 
konsulenter har udformet strategier til gradueret tildeling baseret på (1) jordtype, (2) 
jordfarve og tekstur, (3) topografi (højtliggende områder, lavtliggende områder), (4) 
afgrødeudbytte, (5) data fra målinger i marken, (5) fjernmålte billeder og (6) 
mange andre informationskilder, der kan være afgrøde- og stedsspecifikke. 
 
Nogle strategier er baseret på en enkelt informationskilde, mens andre involverer en 
kombination af kilder. Uanset den faktiske strategi er brugeren i sidste ende i kontrol 
med tildelingsdosis. Disse systemer skal have evnen til at bestemme maskinens 
placering inden for marken og knytte positionen til den ønskede tildelingsdosis ved 
at "læse" tildelingskortet. 
 
Sensorbaseret VRA 
 
Den sensorbaserede metode giver mulighed for at variere dosis for input uden at der 
er nogen tidligere dataindsamling eller kortlægning involveret. Realtidssensorer 
måler de ønskede egenskaber - normalt jordegenskaber eller afgrødekarakteristika - 
mens der køres. Målinger foretaget af et sådant system behandles derefter og 
bruges straks til at styre en gradueret tildeling. 
 
Sensormetoden kræver ikke nødvendigvis brugen af et positioneringssystem, og det 
kræver heller ikke omfattende dataanalyse, inden der foretages gradueret tildeling. 
Men hvis sensordataene registreres og georefereres, kan oplysningerne bruges i 
fremtidige tilfælde, hvor der ønskes oprettet et tildelingskort til, samt til at 
dokumentere en behandling. 
 

4.1 Gradueret tildeling. Eksempel 
 
Javier Campos et al. (2019) [16] finder en god sammenhæng mellem data opnået fra 
teknologier til fjernmåling og egenskaber for afgrødens bladdække. Hypotesen er, at 
NDVI er en god indikator for afgrødens vækststyrke, og at tildelingsdosis derfor kan 
varieres efter NDVI-zoner for at opretholde en nogenlunde konstant dækning. De 
praktiske konsekvenser af denne sammenhæng vil blive vist i form af en ny smart 
sprøjte baseret på princippet om gradueret tildeling tilpasset til vinplantager. Den 
nyudviklede teknologi vil være i stand til at følge et georeferenceret tildelingskort 
opnået ved at kombinere den geografiske karakterisering af bladdækket sammen 
med anvendelsen af den modificerede metode til LWA (Leaf Wall Area) genereret af 
et nyudviklet beslutningsstøttesystem, Dosaviña. De specifikke trin i denne forskning 
var: 
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• At få et bladdække, der identificerer zoner med klare forskelle i vækststyrke 

• At lave et tildelingskort (for mængde væske og pesticid), der skal påføres i 
henhold til den tidligere definerede karakteristik af bladdækket 

• At modificere en konventionel sprøjte til at være stedsspecifik og automatisk 
styret 

• At evaluere nøjagtigheden af den foreslåede metode 
 

 

 

For det første, ortofotokortet, der var sammensat af højopløsningsbilleder taget med 
dronen, gav en rumlig opløsning på 6,33 cm pr. pixel. Det var sammensat af de 
samme fem bånd, som det multispektrale kamera giver mulighed for (R, G, B, RE og 
NIR). Ortofotokortet blev kalibreret radiometrisk ved hjælp af fire gråtonestandarder 
placeret i marken på tidspunktet for lys og synlig i billedet. Kalibreringskurver blev 
bygget med hhv. 22, 32, 44 og 51% gråskala reflektionsstandarder for hver af de 
spektrale kanaler fra kameraet. Ligningerne ekstraheret fra kalibreringsprocessen 
blev brugt til at konvertere gråtoner fra 12-bit digitale tal til reflektionsværdier. De 
nye refleksionsbilleder blev derefter kombineret for at beregne NDVI. 
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Resultaterne viser tydeligt den positive effekt af gradueret tildeling. Den samlede 
mængde væske, der blev tildelt i marken på 5 ha, blev reduceret med 44,3% og 
47,3% ved hjælp af den udviklede stedsspecifikke sprøjte, henholdsvis uden og med 
ultralydssensorer. 

Den tilsvarende besparelse med hensyn til tid var ca. 45 minutter i begge tilfælde, 
svarende til ca. 9 min pr. ha. Endelig var de potentielle besparelser på aktive 
ingredienser henholdsvis 3,1 kg og 2,9 kg, med og uden ultralydssensorer. De 
opnåede resultater er i direkte overensstemmelse med målene i det europæiske 
direktiv for bæredygtig anvendelse af pesticider (EU 2009) 

 

5 Konklusion og fremtidige udfordringer 
 
(Slide 27 fra dokument LectureGIS.pptx) [17] 
 
GIS er endnu ikke blevet fuldt optaget inden for landbrugsvidenskab, selv om der er 
massivt potentiale for områder som landbrugsplanlægning, attraktive konsekvenser 
for fremtiden for at styre vores afgrødeproduktion og øge udbyttet i samarbejde 
med anden teknologi. Landbrugsforskere ser altid på måder, hvorpå vi kan 
producere vores afgrøder bedre, dyrke jorden under hensyntagen til miljøet og 
beskytte afgrøderne mod sygdomme og skadedyr. Der er en løbende udfordring at 
håndtere det skiftende klima og behov i dag. GIS kan spille en vigtig rolle i 
håndteringen af disse udfordringer. 
 
Anvendelsen af GIS er temmelig begrænset i øjeblikket inden for landbrugs-
videnskab, men der er mange anerkendte anvendelser, selv når værktøjet faktisk 
ikke bruges i praksis. Der er mange strategiske fordele for potentiel landbrugspraksis 
og -politik i fremtiden, og industrien er først lige begyndt at lægge mærke til dem. 
Ved at benytte strategisk planlægning til at undgå tørke, oversvømmelser og insekter 
kan både afgrødens udbytte (2) og kvalitet forbedres, og ændrede afgrøder som 
følge af ændringer i omgivelser kan opretholde maksimalt udbytte og beskytte 
miljøet. 
 
For det meste af menneskets historie har landbrugsplanlægning stort set været 
gætteri. Selv når man har skaffet et stort datasæt for et bestemt stykke jord, er der 
variable faktorer, som vi ikke kan tage højde for, og vi vælger det bedste kompromis. 
GIS kan tage gætteriet ud af afgrødeplanlægning med effektiv indsamling af jorddata 
og sæsonafhængighed i topografi i tråd med skiftende forhold. Det giver mulighed 
for præcisionslandbrug, hvilket tillader vinmarker for eksempel at maksimere 
udbytte og kvalitet (3). 
 
Jordkvaliteten er aldrig homogen, selv inden for en enkelt mark. Hvis marken 
skråner, kan dræning og vandtilgængelighed ændre sig drastisk over bare et par 
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meter (på grund af dræning). Andre faktorer, der kan påvirke kvaliteten, er, hvor 
meget sollys, skygge eller regn et bestemt område får, afstanden til en vej (og derfor 
det potentielle forureningsniveau, støv eller fragmenter af kunstigt materiale som 
gummi og metal) kan alle påvirke kvaliteten af en afgrøde (4). 
 
Kortlægning bruges til at finde arkæologiske træk i vores landbrugsjord, og dette har 
i mange år været et vellykket værktøj i kulturarvsindustrien (5). De samme typer 
data vil dog være nyttige for landbrugsvidenskab, da underliggende funktioner kan 
påvirke kvaliteten og den relative højde af den producerede afgrøde. Det samme 
gælder for det underliggende grundfjeld. 
 
Identifikation af nye områder til plantning af afgrøder, enten for at gøre eksisterende 
udbytter mere effektive eller blot for at fortsætte med at give stigende udbytter til 
vores voksende globale befolkning, er i øjeblikket og vil fortsat være den største 
udfordring for landbrugsvidenskaben. GIS bruges i øjeblikket som et crowd sourcing-
projekt til at håndtere fødevaresikkerhed og til at omorganisere afgrøder i den tredje 
verden (6) for at sikre, at de skrøbelige jorde i nogle områder udnyttes optimalt. 
 
 
Identifying new areas to plant crops, either to make existing yields more efficient or 
simply to continue to provide increasing yields for our growing global population, is 
presently and will continue to be the biggest challenge for agricultural science. GIS is 
presently being used as a crowd sourcing project to manage food security and to 
reorganize crops in the third world (6) to ensure that maximum use is made from the 
fragile soils in some areas. 
 
GIS er vigtigt i kortlægning af områder, især fødekilder, der er sårbare over for 
naturkatastrofer som tørke og oversvømmelse. Verdensfødevareprogrammet WFP 
(World Food Programme) er en afdeling under FN, der beskæftiger sig med 
fødevaresikkerhed. WFP er en af de største brugere af GIS-data til dette formål (7). 
De er involveret i at beskytte fødevareforsyninger ved effektivt at opbygge enkle 
anlægsprojekter såsom dæmninger, dæmninger og vandingssystemer for at beskytte 
fødevareforsyningen 
 

6 Referencer 
 

[1] Stoorvogel, J., Kooistra, L., & Bouma, J. (2015). Managing Soil Variability at Different 
Spatial Scales as a Basis for Precision Agriculture. (November), 37–72. 
https://doi.org/10.1201/b18759-3  

[2]  
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/geo/?cid=stelprdb1
254424  

[3]  Digital Soil Mapping: An Introductory Perspective 2007. Edited by P. Lagacherie, A. B. 
McBratney & M. Voltz, 2007 Elsevier 600 pages ISBN 0-444-52958-6  

https://doi.org/10.1201/b18759-3
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/geo/?cid=stelprdb1254424
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/geo/?cid=stelprdb1254424
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/geo/?cid=stelprdb1254424
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/soils/survey/geo/?cid=stelprdb1254424


 

 

  
 

 

24 

[4]  Based on excerpts from the Digital Soil Mapping chapter in the Soil Survey Manual 
(in press, 2017) and “Options for Communicating Soil Knowledge” (NCSS Newsletter 
Issue 78, Feb 2017) 

[5] McBratney, A. B., Mendonça Santos, M. L., & Minasny, B. (2003). On digital soil 
mapping. In Geoderma (Vol. 117). https://doi.org/10.1016/S0016-7061(03)00223-4  

[6] Carré, F., McBratney, A. B., Mayr, T., & Montanarella, L. (2007). Digital soil 
assessments: Beyond DSM. Geoderma, 142(1–2), 69–79. 
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.08.015 

[7] J.A. Martínez-Casasnovas, E. Daniele, A. Uribeetxebarría, A. Escolà, J.R. Rosell-Polo, L. 
Sartori, J. Arnó. (2017). Combined use of remote sensing and soil sensors to detect 
variability in orchards with previous changes in land use and landforms: 
consequences for management. https://doi.org/10.1177/0309133309346882  

[8] https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en  

[9] Reasons for surveying(PDF) , Teresa McMaugh, Australian government 

[10] Castaldi, F., Pelosi, F., Pascucci, S. et al. Assessing the potential of images from 
unmanned aerial vehicles (UAV) to support herbicide patch spraying in maize. 
Precision Agric 18, 76–94 (2017). https://doi.org/10.1007/s11119-016-9468-3  

[11] Downey D, Giles D, Slaughter D. 2004. Weeds accurately mapped using DGPS and 
ground-based vision identification. Calif Agr 58(4):218-221. 
https://doi.org/10.3733/ca.v058n04p218.    

[12] https://www.no-tillfarmer.com/articles/6103-the-importance-of-collecting-
accurate-yield-monitoring-data   

[13] https://cropwatch.unl.edu/ssm/mapping  

[14] Gatti, M., Garavani, A., Vercesi, A., & Poni, S. (2017). Ground-truthing of remotely 
sensed within-field variability in a cv. Barbera plot for improving vineyard 
management. Australian Journal of Grape and Wine Research, 23(3), 399–408. 
https://doi.org/10.1111/ajgw.12286  

[15] Grisso, R. B., Engineer, E., Engineering, B. S., & Tech, V. (2011). Precision Farming 
Tools : Variable-Rate Application. Virginia Cooperative Extension, (January), 1–16.  

[16] Campos, J., Llop, J., Gallart, M., García-Ruiz, F., Gras, A., Salcedo, R., & Gil, E. (2019). 
Development of canopy vigour maps using UAV for site-specific management during 
vineyard spraying process. Precision Agriculture, 20(6), 1136–1156. 
https://doi.org/10.1007/s11119-019-09643-z 

[17] https://www.environmentalscience.org/agriculture-science-gis   

https://doi.org/10.1016/S0016-7061(03)00223-4
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2007.08.015
https://doi.org/10.1177/0309133309346882
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/sustainable_use_pesticides/ipm_en
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwir7oTJxMfoAhUrBGMBHS8qA0kQFjAKegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.ippc.int%2Fstatic%2Fmedia%2Fuploads%2Fresources%2Fguidelines_for_surveillance_for_plant_pests_in_asia_and_the_pacific_part1.pdf&usg=AOvVaw2rPgER3otF2g7luAqFh8HY
https://doi.org/10.1007/s11119-016-9468-3
https://doi.org/10.3733/ca.v058n04p218
https://www.no-tillfarmer.com/articles/6103-the-importance-of-collecting-accurate-yield-monitoring-data
https://www.no-tillfarmer.com/articles/6103-the-importance-of-collecting-accurate-yield-monitoring-data
https://cropwatch.unl.edu/ssm/mapping
https://doi.org/10.1111/ajgw.12286
https://doi.org/10.1007/s11119-019-09643-z
https://www.environmentalscience.org/agriculture-science-gis

	1 Variabilitet i jorden
	1.1 Digital kortlægning af jorden
	1.2 Digital vs konventionel kortlægning af jord
	1.3 Digital jordkortlægning i en nøddeskal
	1.4 NCSS Digital Jordkortlægning
	1.5 Variabilitet i jorden. Eksempel om elektrisk ledningsevne

	2 Plantebeskyttelse
	2.1 IPM: Integreret Plantebeskyttelse
	2.2 Plantebeskyttelse. Ukrudtsbekæmpelse. Eksempel 1
	2.3 Plantebeskyttelse. Ukrudtsbekæmpelse. Eksempel 2

	3 Udbyttemonitering
	3.1 Udarbejdelse af udbyttekort
	3.2 Mulige anvendelser
	3.3 Udbyttemonitering. Druehøst. Eksempel

	4 Gradueret tildeling
	4.1 Gradueret tildeling. Eksempel

	5 Konklusion og fremtidige udfordringer
	6 Referencer

