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AgrICT uddannelsespakker

1. Introduktion til Præcisionsjordbrug 
2. GNSS og Geo-referering 
3. Sensorer og Elektroniske Systemer
4. Enheder til Informations og Kommunikationsteknologi (IKT) 
5. Automation af landbrugsmaskiner
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Uddannelsespakke 4: ICT enheder for PJ

• Organisering af uddannelsespakken:
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Uddannelsespakke 4: ICT enheder for PJ

• Organisering af uddannelsespakken:
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Evaluering af uddannelsespakken (0.5h)

Teknologier og perspektiver (2h)

Praktiske cases 
Case 1 (4h) Case 2 (4h) Case 3 (4h) Case 4 (4h)

Overblik over IKT enheder til præcisionsjordbrug (1.5h) 



Uddannelsespakke 4: IKT enheder til PJ
• UP 4 indeholder 6 moduler:

1. Overblik over IKT enheder til præcisionsjordbrug
2. Case 1: Nordeuropa: Gradueret tilførsel af kvælstofgødning 
3. Case 2: Nordeuropa: Præcisionsjordbrug med faste kørespor
4. Case 3: Sydeuropa: Gradueret sprøjtning i vinmarker
5. Case 4: Sydeuropa: Selektiv høst af druer
6. Teknologi and Perspektiver
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UP 4, Modul 1: Overblik over IKT enheder 
til præcisionsjordbrug

Indhold
• Hvad er IKT?
• Hvad er Præcisionsjordbrug?
• Eksempel: Gradueret tildeling som en PJ metode
• Hvad mener vi med IKT enheder? 
• Eksempel: Udbyttekort
• IKT forbinder systemer
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Hvad er IKT: Informations 
og Kommunikationsteknologi?

• IKT handler om at bruge Teknologi til at forbedre Kommunikation af 
relevant Information til modtageren

• En smartphone er et eksempel på en IKT enhed; den har adskillige 
teknologier integreret, f.eks.: 
• Telekommunikation
• Computer processering
• Datalager
• Trådløse netværk 

(WiFi, Bluetooth, NFC, ...)
• Kamera, audiovisualle services
• Talegenkendelse
• Navigation (GPS/GNSS)
• Elektronisk betaling
• Apps (software) 7Kilde: https://www.seges.dk/da-dk/software/plante/farm-tracking



De 4 landbrugsrevolutioner
• Landbrug 1.0 (1900-1950): Mekanisering 

Traktorer og landbrugsmaskiner reducerer det manuelle arbejde og 
øger produktiviteten

• Landbrug 2.0 (1950-1990): Den grønne revolution
Kunstgødning og sprøjtemidler forbedrer produktionen. Organiseret 
avlsarbejde forbedre såsæd og dyreproduktion 

• Landbrug 3.0 (1990-2010): Præcisionsjordbrug
Sensorer gør det muligt at indsamle lokale data, modeler bruger data 
til beslutningsstøtte, teknologi og aktuatorer bruger data og modeller 
til sted-specifik, præcis behandling

• Landbrug 4.0 (2010-nu): Smart farming 
Udviklingen indenfor IKT og teknologi fører til højere og mere miljø-
venlig produktion, f.eks. teknologier som IoT (Internet of Things), 
Cloud computing, Big Data, kunstig intelligens, Deep Learning, 
robotter og automation.
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De 4 landbrugsrevolutioner
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Præcisionsjordbrug
• ... handler om at optimere driften 

ved at behandle mindre enheder 
efter deres individuelle behov 

• I stedet for at gødske ensartet 
over hele marken eller behandle 
alle dyr i stalden ens, så er den 
operationelle enhed meget 
mindre, f.eks. under en kvadrat-
meter eller et enkelt dyr

Smart farming
• ... handler om at udnytte data og 

teknologi til at optimere på et højere 
niveau, f.eks. hele bedriften

• Fokus er mere på at skaffe information 
og gøre den tilgængelig på tværs af 
forskellige systemer på bedriften

• Fokus er desuden på at udnytte IKT til 
at udvælge den rette information og 
præsentere den for den rette person 
(f.eks. bedriftslederen), uanset hvor, 
hvornår og hvordan, det er påkrævet 
(f.eks. på en mobil enhed).
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Præcisionsjordbrug vs Smart Farming
• Vi skelner ikke skarpt i denne uddannelsespakke



Eksempel: Gradueret tildeling 
• Doseringen af tildelt materiale (såsæd, gødning, sprøjtemiddel) varierer hen 

over marken. Operationen følger et tildelingskort, hvor doseringen er blevet 
beregnet på baggrund af geospatiale data for jordbunden og afgrøden 

• Her vises et eksempel på et tildelingskort fra CropManager (SEGES, DK).
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Eksempel: Gradueret tildeling 
• Præcisionen af to mærker af marksprøjter med gradueret tildeling blev testet 

i et forsøg i projektet FutureCropping.dk 
• En drone konstruerede tildelingskortet (300 m rute, 15 ukrudtspletter)
• Hver sprøjte fulgte samme rute og sprøjtede rød væske på marken:

• Hardi Navigator 5000 (28 meter sprøjtebom)
• Horsch LEEB 6 LT (36 meter sprøjtebom)

• Præcisionen blev valideret med en drone; begge sprøjter bestod.

12https://youtu.be/9zfFbfRGB3oDetaljer

https://youtu.be/9zfFbfRGB3o
https://futurecropping.dk/wp-content/uploads/2018/01/pl_17_3659_Fra_dronefoto_til_praecisions-sproejtning_fra_Mark.pdf


Eksempel: Gradueret tildeling 
• Eksemplet viser, at flere teknologier må samarbejde for at opnå en 

effektiv gradueret ukrudtsbekæmpelse:
• Sprøjten må have individuel dysekontrol 
• Sprøjten må have GNSS navigationssystem
• Ud over traktorens position skal også positionen af hver dyse kendes
• Dronen skal kunne overflyve marken og tage billeder, der kan bruges til 

at generere tildelingskortet
• Et billedbehandlingsværktøj (her Thistle Tool) skal bruges til at skelne 

ukrudtspletterne fra afgrøden og vise pletterne på tildelingskortet
• Sprøjten må være i stand til at oversætte tildelingskortet til information 

om hvornår hver dyse skal åbnes og lukkes
• Sprøjtebommens position må kontrolleres og korrigeres dynamisk, så 

dyserne hele tiden er i den forventede højde over afgrøden, også når der 
er bump og huller i marken

• Der er behov for sensorer, aktuatorer og software til at kontrollere 
dette.
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Eksempel: Gradueret tildeling
• Sensorer observerer Omgivelserne, Controllers beslutter hvad der 

skal gøres på baggrund af observationern, Aktuatorer udfører 
beslutningerne på Omgivelserne 
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Sensorer
(GPS/GNSS, 

dronebilleder, ...)

Omgivelser
(Mark, afgrøde, maskine, jord, vejr, ...)

Aktuatorer
(Sprøjteposition, 

dysekontrol, 
bomkontrol, ...)

Controllers
(software)



Præcisionsjordbrug

• Grundlaget for præcisionsjordbrug er satellitsystemer, der kan 
fastlægge positionen og bevægelsen af markmaskiner

• På den made kan data målt af sensorer tilknyttes til deres geografiske 
koordinater og således give et billed af den rumlige og tidslige 
variation i marken.

15https://www.youtube.com/watch?v=-87WOkh5xHQ

https://www.youtube.com/watch?v=-87WOkh5xHQ


Præcisionsjordbrug

• Ved at indsamle geospatielle data fra forskellige kilder – både 
automatisk med sensorer og manuelt – kan man få opnå vigtig viden 
om mark, afgrøde og driftsledelsen.

16https://www.youtube.com/watch?v=-87WOkh5xHQ

https://www.youtube.com/watch?v=-87WOkh5xHQ


Præcisionsjordbrug
• Geospatial data from various sources can be presented with a GIS 

(Geographic Information System)
• Information can be obtained from the various ‘layers’ of geospatial data
• For example, layers with data for:

• Soil type
• Fertilization
• Crop density and development stage
• Terrain elevation
• Weed history
• Weather
• etc.
... can be combined and used to 
estimate:
• Variable rate application
• Yield
• etc. 
But this requires knowledge! 17https://www.farmdoctors.com.au/crop-data-intelligence/



DIKW Pyramiden

• Når Data bearbejdes til Information, og videre til viden (Knowledge) 
og visdom (Wisdom), så øges værdien og anvendeligheden 

18Oversat fra https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DIKW_Pyramid.svg

Anvendt: Jeg må hellere standse bilen

Sammenhæng: Det trafiklys, jeg kører imod 
er blevet rødt

Rå data: #FF0000, rød farve

Betydning: Trafiklyset på hjørnet mellem X-gade
og Y-vej har skiftet til rødt for sydgående trafik



Hvad mener vi med IKT enheder?
• Systemer til datahåndtering

• Internetbaserede services (skyen ~ Cloud computing), f.eks. 
datalagring, software og tjenesteydelser

• Apps and og beslutningsstøttesystemer

• Programmer til databaseret driftsledelse

• Mobile enheder (både hardware, software og kommunikation) 

• Mere ???
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Eksempler på Smart Farming IKT

• Dataindsamling
• Datalagring
• Dataanalysis og databehandling
• Deling af data i værdikæden
• Beslutningsstøttesystemer
• Programmer til databaseret driftsledelse
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Eksempel: Udbyttekort

• Udbyttekort blev udviklet i 1990’erne
• Det høstede materiale bliver vejet løbende inde i høstmaskinen og 

relateret til den lokation, hvor det blev høstet
• Hvordan skal informationen

i udbyttekortet fortolkes?
• Hvordan kan nøjagtigheden af 

udbyttekortet forbedres?
• Hvordan kan udbyttekortet 

bruges til næste års drift af 
marken?

• Hvis udbyttekortet skal 
brugestil gradueret tildeling, 
bør områder med lavt 
udbytte så modtage mere 
eller mindre gødskning? 21

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soybean_Grain_Yield_Map.jpg



Eksempel: Udbyttekort

• Eksemplet med udbyttekort viser, at det ikke er nok at have sensorer
• Sensordata skal valideres, processeres og fortolkes til et højere 

informationsniveau på DIKW pyramiden
• Ofte må data fra en række sensorer kombineres, her flow af høstet 

materiale med GNSS position
• Ved at præsentere data i et varmekort bliver det mere forståeligt for 

den menneskelige hjerne. Geografiske mønstre med højt og lavt 
udbytte bliver synliggjort

• Kortet har kun værdi, hvis det kan bruges til at
træffe bedre dyrkningsbeslutninger i fremtiden

• Derfor er der behov for ekspertviden
• Denne ekspertviden må formuleres i 

computerprogrammer 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Soybean_Grain_Yield_Map.jpg



IKT forbinder systemer

• IKT enheder kan ændre almindelige produkter (Products) til  smarte, 
forbundne produkter (Smart connected products), som kan blive 
dele af større produkt systemer (Product systems), og videre til et 
system af systemer (System of systems).

23Source: digitalhubdenmark.dk
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