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Partnerskab for Præcisionssprøjtning – PPS - 2020 

Program og foreløbige forslag til overordnede emner for projekter under PPS – 2021 og frem. 

På online møderne den 19. oktober (fokusgruppe 1+2) og 21. oktober (fokusgruppe 3+4) bliver disse 

overskrifter uddybet af fokusgruppelederne – og der inviteres til nye forslag fra deltagerne. 

 

Program for Fokusgruppemøder 2020.  

Hvert møde tager to timer.  

HUSK tilmelding! Bemærk, at der er et separat link til tilmelding for hvert møde herunder!  

Der udsendes et Teams link til deltagerne to dage før mødet.  

 
1. Velkomst og retningslinjer for online mødet v/ Ulla Jakobsen og Margrethe Høstgaard 

 
2. Mulighed for medfinansiering af aktiviteter i 2021 v/Ulla Jakobsen, MST 

 
3. Kort introduktion til det oplæg, der er skrevet til fokusgruppen v/Faglig tovholder 

 
4. Fælles diskussion af det præsenterede oplæg til aktiviteter, samt nye forslag fra deltagerne 

Kun forslag med en navngivet projektansvarlig tages videre 
 

5. Fælles opsamling v/Faglig tovholder hvor oplæg til aktiviteter med titel, projektansvarlig, 
samt deltagere opsummeres 

 
6. Slut   

 
 

 

Forslag til projekter i fokusgruppe 1 – øget anvendelse af eksisterende 

sprøjte- og præcisionsteknologier i praksis:  
v. Christian Lervad-Bach, Velas. Møde mandag den 19. oktober kl. 10-12 

 

HUSK tilmelding: https://tilmeld.events/pps-1  

 

1. Kurvekørsel og variabel dosering af udbragt sprøjtemiddel 

Styring af dosering ved kurvekørsel er i kraftig fremmarch, hvor sprøjten doserer ens for hele 

bombredden ved eksempelvis drejning og kurvekørsel, således at yderste dyser giver ligeså 

meget som de inderste eller rettere, at det sprøjtede areal får lige meget, hvad enten det 

ligger under yderste eller inderste dyse på bommen, når sprøjten drejer. 

Det kan klares ved at have flere dyser i en dyseenhed, så der automatisk skiftes til en anden 

dyse, når bommen er i kurve. 

En anden mulighed kan være at montere dyser med PWM (Pulse-Width-Modulation), hvor 

sprøjtemængden pulserer mellem 20 og 100%. Ved hjælp af dette system giver dyserne 

måske 100% yderst på bommen og måske kun 20% inderst. På den måde kan man opnå, at 

https://tilmeld.events/pps-1
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sprøjtevæsken på jorden bliver ens under bommen ved kurver. Vel og mærke så er dette 

system med samme dråbestørrelse ved alle dyser. 

Yderligere kan AirJet være en mulighed, hvor sprøjtevæsken blandes med luft, hvor det er 

muligt at styre dråbestørrelsen. Der er behov for både målinger fra de enkelte løsninger, 

samt demonstration for landmænd.  

 

2. Hvilket GPS-signal betaler sig til GPS-styring – gratis eller RTK? 

Mange sprøjter bliver i dag solgt med GPS styring af bomaflukning og styring af traktoren.  

Når begge dele er optimale har praktiske erfaringer vist, at man kan spare 8-12% kemi. GPS-

signalet er af forskellig kvalitet, hvor det gratis signal måske har en nøjagtighed på 20 cm og 

RTK signalet på 1-2 cm. For ikke at få problemer med traktorens GPS-signal, monteres det 

gratis signal ofte på sprøjten, så den kører uafhængig af traktoren. Med ISOBUS er det i dag 

forholdsvis nem at bruge RTK signal. Men hvor meget betyder det at have RTK kontra det 

gratis signal? Eller hvor er balancepunktet for at kunne forrente merinvesteringen i RTK? 

3. Sektionslukning eller lukning af enkeltdyser: Det er meget normalt at en bomsektion er 6, 8 

eller 10 dyser, hvilket svarer til 3, 4 eller 5 m. En del computere har hidtil ikke kunne 

håndtere mange sektionsluk, hvilket har været en begrænsning. De nyere computere leveres 

i dag med langt mere kraft, så det i dag er muligt at lukke på dyseniveau. Flere og flere 

sprøjter leveres nu, så det er muligt at lukke på dyseniveau, altså for de fleste sprøjter på 50 

cm. To spørgsmål kunne være relevante at få undersøgt: 

- Giver det mening at kunne lukke dyser på dyseniveau ved det gratis GPS signal? 

- Er der en rentabel merinvesteringen i øget teknologi ved at lukke på dyseniveau? 

 

4. Kartoffelafgrøden og nye regler: Kartoffelafgrøden er den afgrøde, der har størst 

pesticidforbrug: EU har forbudt Reglone og Danmark har givet dispensation for udbringning 

af en lav mængde. En undersøgelse af, hvad vi kan gøre med de muligheder, vi har, 

sammenholdt med økonomien. 

 

5. Afdriftskatalog – virkemidlers betydning for afdrift: Som rådgiver blandt ved køb af sprøjter 

opleves en større og større interesse i at minimere afdriften, muligvis affødt af Boxer 

debatten. Her mærkes stor forvirring af, hvor stor betydning de enkelte løsninger har.  

En undersøgelse af hvor meget de enkelte virkemidler har af betydning for afdriften vil være 

interessant, især i de kystnære områder og ved skimmelsprøjtning af kartofler, hvor en 

sprøjtning kan være nødvendig trods dårligt vejr. Vi har mange virkemidler, men de fleste 

har ingen viden om deres betydning: 

- Bomhøjde 

- Hastighed 

- Dyser, herunder mindske afdrift samtidig med optimal virkning 

- Dyser på 25 cm´s afstand 

- Andre dysetyper, hvor man kan styre dråbestørrelsen 

 

6. Dråbestørrelse – trykændringers påvirkning af pesticideffekt: Dråbestørrelse er et meget 

brugt middel for at mindske afdriften. Dråbestørrelsen ved en alm. dyse afhænger af trykket 

og trykket bruges til enten at fastholde mængden ved ændring i hastighed eller ved samme 

hastighed at ændre mængden, hvis computeren siger at vi skal justere enten op eller ned i 

sprøjtevæsken og dermed pesticiddoseringen. 
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I grundtræk har vi 2 typer pesticider enten systemiske eller kontaktmidler. De fleste er klar 

over at der skal en bedre dækning til kontaktmidler, men der er meget lidt viden om, hvor 

meget vi kan ændre på trykket og dermed dråbestørrelsen inden det går ud over virkningen. 

Den altoverskyggende brugte dyse er en kompaktdyse og den er en del trykafhængig, hvis vi 

skal ændre på mængden, hvor meget kan vi så ændre på trykket og stadig bibeholde en 

tilfredsstillende virkning. 

 

 

Oplæg til aktiviteter 2021 under fokusgruppe 2: Udvikling og validering af 

teknologier til behovsbestemt Sprøjtning    

v. Michael Nørremark, Aarhus Universitet, Afd. for Ingeniørvidenskab 
Møde mandag den 19. oktober kl. 13-15.   
 

HUSK tilmelding: https://tilmeld.events/pps-2 

 

1. Kompatibilitet mellem elektronik og terminaler på traktorer, sprøjter og sensorer, øget 

funktionalitet af præcisionsteknologier 

Skabe et bedre fagligt grundlag for og øget udbud af forskellige typer erfaringsudveksling 

vedrørende fildeling og præcisionsteknologi for montører, sprøjteførere og sælgere af udstyret. Det 

skal være på tværs af fabrikater. 

Det faglige grundlag baseres på undersøgelser af hvor godt de forskellige programmer på terminaler 

m.m. virker i praksis og hvordan sprøjtefører nemt kan håndtere dataoverførsel når der er 

udarbejdet et sprøjtekort. 

 

2. Ukrudtsmonitering, beslutningsstøtte, graduering af herbicider  

Skabe øget anvendelse af billedgenkendelse, ukrudtsmonitering, anvendelse af beslutningsstøtte, 

dronekort, og andre sprøjtekort fra sensorer. Identifikation af behov for teknologi- og 

metodeudvikling. 

Validering af prof-of-concept teknologier og beslutningsstøtte fx vedr. de teknologier og App’s der er 

udviklet til at kunne genkende ukrudt ned til artsniveau. Udformning af vejledning for anvendelse af 

relevante App’s.  

Demonstration og test af nye teknologier, sprøjter, kamera mv der understøtter værdien af 

differentieret tildeling i marken, via f.eks. anvendelse af OnFarm og OnFarm-Plus (digital platform 

for forsøgsdesign, automatiseret dataindsamling, statistisk analyse). 

Etablering af netværk/konsortium som kan skabe øget teknologiudvikling på området som kan 

fortsætte udviklingen med at forbedre automatisk genkendelse af ukrudtsarter, som er svære at 

skelne imellem. 

 

3. Øge kvaliteten af udførte sprøjteopgaver, database for ukrudtsregistreringer og udførte 

sprøjteopgaver, udbytteregistreringer, sædskifte, m.v. 

https://tilmeld.events/pps-2
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Forudsigelse af fremtidige ukrudtsbestande, planlægning/logistik ved fremtidige ukrudts-

behandlinger på mark- og bedrift niveau, forebyggelse af udvikling af herbicidresistens 

Dokumentation for- og validering af præcisionssprøjtning mod ukrudt, herunder registrering af 

behandlinger, registrering af ukrudtseffekt og udbytte 

Benchmarking: via de data der er indberettet med sprøjtejournalen, kan man udnytte de data til at 

sammenligne sig med andre tilsvarende bedrifter herunder økonomi og udbytte. 

Behov for et redskab der fortæller hvor præcist sprøjtearbejdet udføres i marken. 

 

4. Tilpasninger af sprøjtekort til arbejdsbredde, sektionsopdeling, dosisforsinkelser m.v. 

Det er ikke ligegyldigt hvilken geostatistik der vælges når rådata fra registreringer skal omsættes til 

sprøjtekort som indlæses på sprøjteterminaler. Der er behov for konsensus og enighed om 

geostatistik når det gælder sprøjtekort. Der er mange faktorer som spiller ind, og der er stor 

sandsynlighed for, at forkert geostatistik og manglende hensyntagen til marksprøjtens teknik og 

kørselsretninger kan forårsage manglende sprøjtninger på områder, hvor der reelt er målt et behov. 

Det er spørgsmål om optimering af sprøjtelogistik og sprøjtekort, udformning af sprøjtekort med 

variabel dosis angivet i punkter eller i felter (størrelse, udformning?), interpolation eller andre 

metoder til estimering af ukrudtets fordeling.  

Der er i samme forbindelse behov for udvikling af algoritmer der på baggrund af kørselsmønstre, 

pumper, væskeforhold, slangeføringer, reaktionstid, sektioner mv. kan optimere anvendelsen af 

injektions- og tostrengssystemer på marksprøjter. Det er specielt nødvendig information ifbm. selve 

udarbejdelsen af sprøjtekort. 

Løsninger for tilpasninger af sprøjtekort til arbejdsbredde, placering og retning af plejespor, 

sektionsopdeling, doseringsforsinkelser m.v. 

 

5. Modellering af forekomster af ukrudtsarter 

Det er i flere studier vist, det seneste i 2019 for ager-rævehale, at det er muligt at udforme modeller 

der på baggrund af bla. jordbundsforhold, dyrkningshistorie, jordbearbejdning m.v. estimerer den 

geografiske fordeling af visse ukrudtsarter både inden for marker og mellem marker. Ukrudtsarter 

har foretrukne vækstbetingelser. Modellering af forekomster af ukrudt på baggrund af data som 

umiddelbart er historiske og ikke afhængig af satellit, drone, kamera m.m. er en fremgangsmåde hvis 

værdi der bør undersøges. Der er også studier som beskriver, hvordan et mindre område af ukrudt 

spredes år efter år afhængig af dyrkning. Der er som nævnt foretaget mange studier. Et projekt 

kunne have til formål at danne et overblik over de mange studier, samt foreslå mulighederne for 

alternative og praktiske anvendelser af ukrudtsregistrering ud fra modelberegninger. 
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Forslag til aktiviteter i fokusgruppe 3: Teknologier i landbrugets og 

gartneriets rækkeafgrøder  

v. Peter Kryger Jensen, Aarhus Universitet, Afd. for Agroøkologi 
Møde onsdag den 21. oktober kl. 10-12.  
 

HUSK tilmelding: https://tilmeld.events/pps-3 

 
Gruppen fokuserer på rækkedyrkede afgrøder der spænder fra arealmæssigt store afgrøder som 

majs, kartofler og bederoer til en lang række arealmæssigt små kulturer indenfor frilandsgrøntsager 

og kulturer til frøavl. Fælles for afgrøderne er dyrkningen på større rækkeafstand end 12 cm. 

Dyrkningen på rækkeafstand byder en række muligheder især i forhold til ukrudtsbekæmpelse hvor 

der er et stort potentiale for alternativer til bredsprøjtning. Den optimale ukrudtsbekæmpelse vil 

ofte indebære kombinationer af metoder i afgrødebåndet og i rækkemellemrummet. I flere af de 

rækkedyrkede kulturer etableres afgrøden ved enkornssåning som giver mulighed for at registrere 

den præcise position af afgrødeplanter. Det øger yderligere muligheden for præcisionsteknologier til 

ukrudtsbekæmpelse. En udfordring er at rækkeafstanden varierer fra kultur til kultur og at 

eksempelvis kartofler hyppes for at etablere en kam. Det kræver meget fleksible løsninger hvis en 

teknologi, forholdsvis enkelt, skal kunne omstilles og anvendes til andre rækkeafstande. I det 

følgende nævnes mulige emner for aktiviteter i fokusgruppen men listen er ikke udtømmende.    

 

Emneområder:  

1. Styringsteknik i rækkeafgrøder 

2. Lugerobotter og spotsprøjter 

3. Båndsprøjtningsteknik 

4. Radrensningsteknik / mekanisk ukrudtsbekæmpelse 

 

 

Forslag til aktiviteter i fokusgruppe 4: Pesticidbesparende tiltag i 

frugtavl og væksthus  
v. Niels Enggaard Klausen, HortiAdvice 
Møde onsdag den 21. oktober kl. 13-15.   

HUSK tilmelding:  https://tilmeld.events/pps-4  

 

 

1. Øget præcision ved udbringning af sprøjtemidler i væksthuse ved brug af håndholdt lanse. 
 Sprøjtning med lanse er meget udbredt i væksthusproduktionen, det er en mobil og fleksibel 

løsning. Det stiller store krav til sprøjteføreren at udføre et ensartet sprøjtearbejde. I flere 
tilfælde er det påvist, at afsætningen er meget uens. Derudover er der kommet øget fokus på at 
hindre afsætning alle andre steder en på planterne.  

 

https://tilmeld.events/pps-3
https://tilmeld.events/pps-4
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Fokus vil være: 
- øge ensartet dækning. 
- hindre afsætning på andet end sprøjtemålet. 
- kvantificering af forskel på lanse og sprøjtebom. 
- demonstration 

 
2. Sprøjtning af frugttræer og bærbuske på baggrund af dronebilleder. 
 Der har genne de sidste par år været arbejdet med droner i landbrug og havebrug. I havebruget 

har det drejet sig meget om plantetælling og høstprognoser. Det vil være interessant om droner 
og brugen af multispektrale kameraer kan forudsige sygdomme og skadedyr på et tidligere 
tidspunkt, end det menneskelige øje kan. Derved kan der spares pesticider og kun behandles 
lokalt. 

 
Nye anvendelsesområder for dronen kan være: 

- kemisk udtynding af blomster. 
- mulighed for tidlig monitorering af sygdomme og skadedyr. 

 
3. Generel udbredelse af præcisionsteknikker i havebrug. 
 Der er stadig plads til forbedring når det gælder præcisionssprøjtning i havebruget generelt. Der 

er derfor stadig behov for at tage de gode historier frem, fortsat demonstrere teknikker og dele 
erfaringerne. Med et hastigt skift imod øget brug af mikrobiologiske og alternative midler, er 
sprøjteteknikken særlig vigtig, da det ofte er kontaktmidler. Der vil blive behov for oftere 
sprøjtninger, hvor automatisering vil være en fordel.  

 
Der kan arbejdes med følgende: 

- sektionsafblænding. 
- sensorer til registrering af bladmasse. 
- systemer til korrektion af luftassistance (tågesprøjter). 
- sprøjterobotter og programmerbare sprøjtebomme (væksthus). 
- øget anvendelse af luftassisterede sprøjter (både fokus på afdrift samt øget afsætning 

ved brug af mikrobiologiske- og alternative midler). 
- bedste praksis, cases, demonstrationer. 
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