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Future
Cropping
I Future Cropping partnerskabet arbejder 13
partnere sammen om
at skabe nye teknologiske løsninger indenfor
bl.a. præcisionsjordbrug, miljøteknologi og
digitale løsninger på
markområdet.
Se mere på:
www.futurecropping.dk
Deltagerne er: Agro Intelligence, Yara Danmark,
Novozymes, Orbicon, Ejlskov, Agro Business Park,
Rambøll, Foss, Teknologisk
Institut, Aarhus Universitet, GEUS, Københavns
Universitet og SEGES.
Partnerskabet løber indtil
medio 2020 og har et
budget på 100 mio. kr. Innovationsfonden finansierer 50 pct. af udgifterne
i partnerskabet, mens de
øvrige 50 pct. kommer fra
partnerskabets deltagere.
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I Future Cropping arbejder partnerne sammen på to demonstrationsmarker. Her
besigtiges et stribeforsøg med kvælstofgødskning ved Kalundborg.

Følg Future Croppings
nye banebrydende
teknologier i MARK
Mål: Future Cropping skal gøre det nemmere at være landmand.
Af Kathrine Hauge Madsen
Projektchef Future Cropping
Seges, Planteinnovation
”Grunden til, at jeg som landmand har engageret mig i Future Cropping partnerskabet,
er at den nye teknologi giver
os mulighed for at koble store
datamængder, f.eks. egne data
og satellit-observationer, med
den bedste og nyeste viden i
et beslutningsstøtteprogram.
Og det sikrer, at vi gøder og
tildeler hver plet i marken op-
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timalt i forhold til det potentiale, der er på det pågældende sted«, fortæller landmand
Henrik Høegh, formand for
styregruppen i Future Cropping.
»Vi håber, at vi hurtigt kan
begynde med tildelingskort.
Det har været forsøgt i de sidste 15-20 år, men her taler vi
om tildelingskort, som inddrager nye data og nyeste viden for at kunne tildele optimalt i forhold til afgrødens og

jordens beskaﬀenhed”.

Future Cropping
Future Cropping er et innovationspartnerskab - endda den største type, vi i Danmark kan sætte i gang med
tilskud fra Innovationsfonden. I modsætning til typiske
forskningsprojekter skal der
hurtigt komme resultater ud
her, som direkte kan omsættes til vækst og arbejdspladser
i Danmark.

Hovedidéen er at benytte
de digitale muligheder, som
mange traktorer, markredskaber og mejetærskere allerede
er udstyret med, og udnytte de
mange data fra maskiner, satellitter, markkort vejrdata osv.
til at beregne, hvordan hver
plet i marken kan dyrkes optimalt. Også uden, at landmanden skal sidde i timevis ved sit
skrivebord og nørkle med sin
PC for at få lavet tildelingskort for marken. Indsatsen i
Future Cropping skal gøre det
nemmere at være landmand,
samtidig med at en mere optimal dyrkning tilgodeser både
bundlinjen og miljøet.

Nye løsninger er klar
Der er allerede efter to år med
Future Cropping kommet teknologiske løsninger, som er direkte målrettet planteavleren.
Der er bl.a. udviklet en
præcisionssåmaskine, som
blev lanceret på Agromek i
2016. Og ﬂere web-baserede
programmer, f.eks. Biomasse
Benchmark som nu indgår som
en del af Seges nye web-baserede program CropManager.

Mere kvælstof, mindre tab
Optimal tildeling af kvælstof
er hovedårsagen til, at Yara
Danmark deltager i partnerskabet. Chefagronom Jesper
Ulnitz fra YaraDanmark siger:
”Vi gik ind i partnerskabet for at vise, at vi kunne tildele en større kvælstofmængde uden at øge N-udledningen.
Nemlig med en sensorbaseret
N-tildeling ud fra en gennemprøvet algoritme udviklet til
Yara-sensoren. Sidste år lancerede vi Yaras N-barometer,
hvor man kan følge hvedens
N-optag gennem sæsonen
mhp. at øge fokus på at justere
N-tildelingen i vækstsæsonen”.

Future Cropping udvikler teknologier til præcisionsjordbrug
og digitale løsninger. Her ses partnerskabets
indsatsområder og udvalgte potentielle gevinster.



Future Cropping har
ni arbejdspakker
●

1. Dataplatform

●

2. Effektvurdering

●

3. Certificering og test

●

4. Intelligent jordbearbejdning
og afgrødeetablering

●

5. Intelligent gødskning

●

6. Mikrobielle inokulanter

●

7. Afgrødemonitering og
plantebeskyttelse

●

8. Intelligent høst

●

9. Differentieret
kvælstofregulering og
drænfilterteknologi

Optimeret såarbejde
Ole Green, direktør i AgroIntelli, som bl.a. udvikler sensorstyrede landbrugsmaskiner, er
også med i parnerskabet.
”For at lave et godt udbytte
og god kvalitet skal også jord-

bearbejdning og planteetablering gøres ordentligt, så fundamentet for vækst er i orden.
Når det er på plads, kan landmanden begynde at optimere
på alt det andet, der skal gøres i vækstsæsonen”, siger han.

50-60 pct. af arealbehovet ift.
et traditionelt minivådområde
- uden det nødvendigvis bliver dyrere at etablere. Pladsen
kan for nogle landmænd være
vigtig. Samtidig kommer der
mere natur på bedriften”.

Miljøaktiviteter

Præcisiondyrkning

I partnerskabet indgår også
aktiviteter, som skal sikre miljøet. Der er f.eks. udviklet en
probe, som på markniveau kan
sige noget om udvaskningsrisikoen på arealet. Og der udvikles fortsat på den såkaldte
drænﬁ lter-teknologi. En form
for minivådområde, som kan
erne både kvælstof og fosfor.
Projektchef Henrik Skovgaard
fra Orbicon fortæller:
”Som en del af landbrugspakken og de statslige vandplaner skal N-tabet reduceres til vores kystområder. Vi
arbejder på at ﬁ nde metoder,
som ikke begrænser landmandens muligheder for at dyrke
marken optimalt. Med drænfilterteknologien kan spares

Et ofte stillet spørgsmål er,
hvad man som landmand vil
kunne tjene på præcisionsjordbrug og øget digitalisering
Det aænger bl.a. af, hvor
uensartede markerne er. For
den enkelte tildeling af kvælstof eller planteværn er gevinsten begrænset, men mange bække små gør en stor å.
Og der er klart et potentiale i
både at forbedre landmandens
bundlinje og samtidig mindske
miljøbelastningen, se ﬁgur.
I de kommende artikler vil
vi præsentere nogle af Future
Croppings mest spændende
resultater og løsninger, som
skal gøre det nemmere at være
landmand, minimere omkostningerne og tilgodese miljøet.
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