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Faste kørespor (CTF = Controlled Traffic Farming)
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1.  Baggrund og hvad er faste kørespor?
2.  Forskellige systemer
3.  Planlægning af CTF systemer

12 m CTF system
Skabernäs Sweden



Baggrund: Maskiner bliver tungere
Eksempel: Claas mejetærskere 1953 til 2014
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Vægt at et hjul på Claas mejetærskere

Data fra Bernhardt et al. (2006) og Moitzi and Boxberger (2007)
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Tunge maskiner medfører jordpakning
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Overjord

Underjord

Fotos: Tim Chamen



Tilfældig trafik er ikke bæredygtigt

“Du kører ikke bil gennem dine blomsterbede. 
Vi kører med meget tungere maskiner på den 
jord, som vi dyrker afgrøder på. Dette medfører 
mange skader". 
Jeff Tullberg, Queensland Australia  

Efter høst af rødbeder, Danmark
Foto: Hans Henrik Pedersen, CTF Europe.dk



Masser af spor i mange retninger

Mark i Norge
Foto: Gunnar Schmidt, 2011



• Et system, der begrænser al kørsel i marken til det mindst mulig areal med faste spor. 
• Det er bedre at lave skade på et lille og kendt område i forhold til tilfældige skader

tilfældigt over marken

Hvad er Faste Kørespor (CTF)?

Foto: Tim Chamen



Fordele ved CTF

• Vandinfiltration og dræning
• CTF øger infiltration og dræning med en faktor fire

• 10% øget porevolumen
• Kvælstof effektivitet øges med omkring 15%
• 34% øget vandtilgængelighed
• Flere jordlevende organismer

• Makro-fauna og regnorm
• Mindre behov for at jordbearbejde

• Lavere kraftbehov ved jordbearbejdning

Foto: John McPhee, Tasmanien, Australien

Tilfældig trafik

CTF



Forskning, udbytter

Samlet af Tim Chamen
Tal i parantes angiver
antal forskningsresultater
for hver afgrøde
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CTF stammer fra Australien
9, 12 (eller 18 m)



Typisk system i Europa (UK)

• Høstmaskiner: sporvide mindst mulig
• Traktorer: sporvidder bredest mulig

HøstHøst

TraktorTraktor



CTF I grønsagsafgrøder
Typisk 3,2; 1,5 or 2,25 m sporvidde

Foto fra NL og Danmark



Wide Span Traktor
- Den ultimative CTF traktor

ASA-Lift WS-9000 prototype (9,6 m) 

Høst af løg 2013
Brdr. Kjeldahl, Samsø



CTF i græs

Danny Bonn Pedersen | Mosegaardens Maskinstation

12 m systemer, Danmark



CTF hvordan?

• Alle behandlinger foretages fra fastlagte 
spor

• Ingen kørsel uden for spor

• Overkørt areal typisk: 20 – 30%

Eksempel 8 m system 
Lydinge Gård, Skåne, Sverige

ercentag 27% 3%

Challenger (Cultivation, drilling) 8 m

New Holland (Sprayer, Fertiliser) 24 m

John Deere combine  30´´

Grain trailer

Data Trackedncroppe
Percentage 27% 3%

    

     

    

 

Data Tracked Uncropped



Vær sikker på kompatibilitet af 
RTK systemer og korrektionstjenester

John Deere 
(radio-korrektion) 

AgLeader
(internet-korrektion)

Samme A-B linje i to systemer
Resultat: 90 cm afstand



1. Beslut dimensioner på maskiner
- arbejdsbredde
- dækbredde
- sporvidde

2. Find den bedste plan for spor
(path plan)
(retning af spor) 

3. Find the best rute plan
(rækkefølge af spor)

Trin til optimering af
CTF systemer

Grafik fra landmand Jacob van den Borne, NL/B



Trin 1: Dimensioner af maskiner 

www.ctfcalculator.org (Australia)                                               dette værktøj vil blive brugt til øvelser

http://www.ctfcalculator.org/


Indkørselspunkt

Depot

Trin 2: Find optimal retning af spor
• Definere retning 

på de permanen-
te spor

• For kapacitets-
begrænsede 
behandlinger:
indkørselspunkter 
og placering af 
depot (lager) bør 
overvejes

CTF Optimove Prototype ved AU og WUR  ict-agri.eu/project/CTF-OptiMove

http://ict-agri.eu/project/CTF-OptiMove


Kapacitetsbegrænsede behandlinger

Kapacitetsbegrænsede behandlinger er behandligner, der er begrænset af tankkapacitet, dvs. 
når:
• midler tilføres marken
• afgrøder høstes fra marken
Eksempel:

1. 25 ton gyllevogn
2. 24 m slangebom
3. Dosering:  35 ton/ha

4. Udbringning på 0,72 ha 
5. Distance kørt under udbringning: 298 m

CTF medfører ekstra kørsel i marken, da alt transport kørsel skal ske i de faste spor. 



Kurvede spor

CTF i 3,6 ha mark i Norge 

Planlangt i AgLeader SMS 
af Per Gunnar Graggerup,
NLR



Trin 3: Ruteplanlægning

Eksempel INTELLIPATHS 
fra AgroIntelli

• App til smartphones 
og tablets

• On the go 
genberegning

• Optimering når flere
maskiner arbejder
sammen

Vælger rækkefølge af spor, så total kørsel minimeres

www.agrointelli.com/intellipaths.html

http://www.agrointelli.com/intellipaths.html


Foragre bør også overvejes

1. Ofte udgør foragre en stor del af
marker

2. CTF management systemer
inkluderer ofte ikke foragre
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Grafik: landmand
Jacob van de Borne

Foto: 
Michael Horsch



Udfordringer ved planlægning af CTF

1. Forhindringer: træer, el-ledninger, vandhuller
o.s.v.

2. Udbytte er ikke kendt på forhånd
(Kapacitetsbegrænsede behandlinger)

3. Terræn / hældninger
4. Jordforhold varierer

(kør med fuld læs på jord, der kan bære)
5. Mangler anerkendte standarder for 

kommunikation af data
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CTF fører til ensartede og høje udbytter

Warwick Holding NSW, Australia



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

Project coordinator

Partners

www.agrict.upc.edu

http://www.agrict.upc.edu/

	Uddannelsespakke 4: �Enheder til Informations- og �kommunikationsteknologi (IKT)
	Faste kørespor (CTF = Controlled Traffic Farming)�
	Baggrund: Maskiner bliver tungere�Eksempel: Claas mejetærskere 1953 til 2014
	Tunge maskiner medfører jordpakning
	Tilfældig trafik er ikke bæredygtigt
	Masser af spor i mange retninger
	Hvad er Faste Kørespor (CTF)?
	Fordele ved CTF
	Forskning, udbytter
	CTF stammer fra Australien�9, 12 (eller 18 m)
	Typisk system i Europa (UK)
	CTF I grønsagsafgrøder�Typisk 3,2; 1,5 or 2,25 m sporvidde
	Wide Span Traktor�- Den ultimative CTF traktor
	CTF i græs
	CTF hvordan?
	Vær sikker på kompatibilitet af �RTK systemer og korrektionstjenester
	Trin til optimering af�CTF systemer
	Trin 1: Dimensioner af maskiner 
	Trin 2: Find optimal retning af spor
	Kapacitetsbegrænsede behandlinger
	Kurvede spor
	Trin 3: Ruteplanlægning
	Foragre bør også overvejes
	Udfordringer ved planlægning af CTF
	CTF fører til ensartede og høje udbytter
	Número de diapositiva 26

