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I Future Cropping part-
nerskabet arbejder 13 
partnere sammen om 
at skabe nye teknologi-
ske løsninger indenfor 
bl.a. præcisionsjord-
brug, miljøteknologi og 
digitale løsninger på 
markområdet. 

Se mere på:
www.futurecropping.dk

Deltagerne er: Agro Intel-
ligence, Yara Danmark, 
Novozymes, Orbicon, Ejl-
skov, Agro Business Park, 
Rambøll, Foss, Teknologisk 
Institut, Aarhus Univer-
sitet, GEUS, Københavns 
Universitet og SEGES.

Partnerskabet løber indtil 
medio 2020 og har et 
budget på 100 mio. kr. In-
novationsfonden fi nansie-
rer 50 pct. af udgifterne 
i partnerskabet, mens de 
øvrige 50 pct. kommer fra 
partnerskabets deltagere.

Testresultat af sektionskontrolsystemet, hvor én sektion (furer) er modifi ceret for at 
tydeliggøre effekten af det nyudviklede pløjesystem. Foto: Michael Aarestrup.

Af Søren Kirkegaard Nielsen, 
Agro Intelligence & Aarhus Uni-
versitetet, Institut Agroøkologi.

Ole Green, Agro Intelligence.

Lars Juhl Munkholm, Aarhus 
Universitet, Institut for Agroø-
kologi

Områdespecifi kke markope-
rationer er ét af de vigtigste 
nøglebegreber for optime-

ring af den fremtidige plante-
produktion. 

Gennem de seneste årtier 
har der i industrien været stor 
fokus på robotter og automa-
tisering. Og der er blevet ud-
viklet adskillige nye revoluti-
onerende teknologier. 

I landbruget har udvik-
lingsfokus primært været 
rettet mod kapacitet pr. hek-
tar. Dette effektiviserings-

fokus har medført en opska-
lering af operationsbredder 
og øget behov for trækkraft, 
hvilket har resulteret i store 
tunge og trækkraftkrævende 
redskaber. 

Målet med innovations-
projektet ”Future Cropping” 
vedrørende arbejdspakken 
”Intelligent Jordbearbejdning 
og Planteetablering” er at for-
bedre planteetableringen ved 

Præcis og ensartet 
planteetablering
Nyudvikling: Et nyt plovkoncept, der sikrer bedre overgang mel-
lem foragre og resten af marken, plus et såsystem, der fastholder 
en ensartet sådybde uanset jordtype, topografi  mm., er nu klar.
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at udvikle nye sensor- og kon-
trolteknologier til områdespe-
cifi k jordbearbejdning og så-
ning.  

Nyt plovkoncept
I projektet har Agrointelli i 
samarbejde med Aarhus Uni-
versitet udviklet et nyt plov-
koncept system til automatisk 
styring af underplov-sektio-
nerne for af at hæve og sæn-
ke dem enkeltvis. 

Systemet har været under 
udvikling siden 2015, hvor et 

patent blev udviklet og indle-
veret, som i dag er godkendt 
i Denmark. Derudover er pa-
tentet videreført og under in-
ternational sagsbehandling for 
godkendelse i udvalgte lande. 

Plov-systemet er allerede 
blevet testet i marken og fun-
det anvendeligt til individu-
el plovsektionsstyring. Det 
reducerede grænsefl adearea-
let mellem for- og hovedager 
med op til 80 pct. ved anven-
delse af en femfuret plov. 

Med dette kontrolsystem 

kan man forvente et mere ho-
mogent pløjearbejde. Og der-
ved reducere den ukontrolle-
rede jord/ukrudt-blanding i 
grænsefl aden mellem for- og 
hovedager, hvilket kan dæk-
ke et betydningsfuldt areal af 
marken.

Den korrekte operation 
over hele marken er af stor be-
tydning for at reducere mæng-
den af ukrudt og forbedre så-
bedsforholdene, så man opnår 
den ønskede planteetablering 
– også i forageren. 

Ensartet sådybde
Agrointelli har i samarbejde 
med Aarhus Universitet også 
udviklet et nyt eff ektivt og 
fuldautomatisk styringssy-
stem til at fastholde en ensar-
tet sådybde.

Systemet måler den aktu-
elle dybde på de individuelle 
såskær og tilpasser skærtryk-
ket dynamisk til den ønskede 
sådybde. 

Det udviklede kontrolsy-
stem regulerer og fi nder det 
optimale skærtryk, ua� ængig 
af variationer i jordbund, to-
pografi , vandindhold og frem-
kørselshastighed. 

Sådybdekontrolsystemet 
har været under udvikling si-
den 2015 og er nu patenteret 
og klart til at anvende i prak-
sis. 

Systemet anvender lineære 
positionssensorer til at måle 
såskærenes individuelle dyb-
de i forhold til maskinram-
men. Derved tages hensyn til 
variationer i spordybde på så-
maskinen. Måleparametrene 
anvendes i en real-time kon-
trolenhed og via et elektrisk-
hydraulisk system justeres 
skærtrykket, så den indstille-
de sådybde opnås ua� ængig 
af markvariationer. 

Planteetablering
Derudover forsker og udvikler 
Agrointelli sammen med Aar-
hus Universitet i adskillige in-
novative teknologiløsninger 
inden for planteetablering. 

Fokus i ”Future Cropping” 
innovationsprojektet har hid-
til været på udvikling og inte-
gration af automations-løsnin-
ger for at opnå områdespecifi k 
jordbearbejdning og såning til 
at sikre kvaliteten og mindske 
energiforbruget. 

En generelt ensartethed i 
såbedet og såning vil give en 
mere ensartet fremspiring. 
Det forbedrer planternes kon-
kurrenceevne over for ukrud-
tet og øger i sidste ende ud-
byttepotentialet.

Beregningsresultat af overlapning af konventionel pløjning Ansc - og ved 
anvendelse af det udviklede sektionskontrolsystem Asc. Kilde: Søren K. Nielsen.

Her ses problemet med overlap ved forager efter konv. pløjning og harvning, 
hvor restafgrøder og ukrudt ligger på overfl aden uden at være opblandet.
Foto: Søren K. Nielsen.

 ● Agrointellis forretningsmodel 
for redskaber er at sælge 
dem til maskinproducenter, 
som sikrer, at de intelligente 
løsninger når ud til landmanden, 
integreret i kendte maskiner.

 ● Systemet til såmaskiner 
kan både udvikles som et 
fabriksmonteringssystem og et 
eftermonteringssystem, som kan 
tilpasses de fl este såmaskiner.

 ● Plovsektionskontrol-systemet 
har en større mekanisk 
konstruktion og skal derfor 
fabriksproduceres til nye plove.

 �
Sådan når det ud 
til landmanden

Skitse af det nyudviklede 
plov-system.


