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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.

Vi er ved at vænne os til tanken om at have økonomisk optimale kvælstofmængder til rådighed. Men snart lurer nye udfordringer 
med en målrettet regulering. Hvordan det udnyttes bedst, arbejdes der med i Future Cropping. Foto: Yara Danmark.

Af René Gislum, AU
Jesper Ulnitz, Yara Danmark
Leif Knudsen, Seges

I Future Cropping arbejder vi 
på at blive bedre til at bestem-
me den optimale N-mængde 
på mark niveau. Det er nem-
lig til gavn for både landman-
dens økonomi og miljøet, ikke 
mindst når målrettet regule-
ring træder i kraft i 2019-2021. 

For at nå målet skal vi bruge en 
blanding af sund fornuft, ny 
teknologi og et stærkt samar-
bejde mellem landmænd, kon-
sulenter og forskere.

Målrettet regulering bety-
der bl.a., at N-udvaskning fra 
rodzonen skal reduceres med 
6,5 kg pr. ha på ca. 70 pct. af 
arealet. Det kan opnås med 
forskellige tiltag. En mulig-
hed er at øge arealet med ef-

terafgrøder fra 10-18 pct. i dag 
til 30-40 pct. af arealet. En an-
den mulighed er at reducere 
N-tildelingen med godt 30 kg 
N pr. ha. i forhold til nuværen-
de normer - dvs. til samme ni-
veau som før landbrugspakken. 
For at kunne vælge er det vig-
tigt at vide, hvad N-behovet re-
elt er i hver mark. 

Det er meget vanskeligt 
præcist at bestemme, hvor me-

Mange fordele ved 
gradueret N-tilførsel
Graduering: Både landmandens dækningsbidrag og miljøet ny-
der gavn af gradueret N- tildeling via sensorer og satelitter. Læs 
her mere om, hvad der arbejdes med i Future Cropping.
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get kvælstof en afgrøde skal til-
føres, for at landmanden opnår 
det største dækningsbidrag. En 
række faktorer påvirker afgrø-
den fra såning til høst - og der-
med det endelige udbytte og 
kvaliteten. Vejret kan vi ikke 
ændre, men der er andre fakto-
rer, vi er ved at få bedre styr på, 
som har stor indfl ydelse, bl.a. 
en beskrivelse af afgrødens ud-
byttepotentiale tidligt i vækst-
sæsonen, afgrødens biomasse 
og N-optagelse gennem vækst-
sæsonen og reduktion af gød-
ningsoverlap.

Brug af sensorer
Seges og Yara Danmark har 
gennem de seneste år samar-
bejdet om brug af sensor til at 
bestemme, hvordan N kan om-
fordeles i den enkelte mark og 
mellem marker. Før var det 
svært at udnytte disse resulta-
ter fuldt ud, da de tidligere N-
normer lå under de økonomi-
ske optimale N-mængder. Så 
der var ikke meget N at fl ytte 
rundt med. Men det er der nu. 

Det er nemmere at fastlæg-
ge, hvordan N skal omfordeles 
i den enkelte mark end mellem 
marker. Inden for samme mark 
er såtidspunkt, sort og tidligere 
gødningstildelinger ens. Derfor 
kan f.eks. Yara-N-Sensors må-
ling af afgrødens N-optagelse 
hen over marken danne bag-
grund for omfordeling. Vores 
forsøg i Future Cropping be-
kræfter tidligere undersøgelser, 
der viser, at N generelt skal om-
fordeles fra områder med stor 
biomasse til lavere biomasse.

Omfordeling mellem mar-
ker er vanskeligere, fordi sor-
ter, såtidspunkter, udbytte-
potentialer mv. kan variere. 
Forsøgene viser, at målinger 
med Yara N-Sensor midt i maj 
kombineret med arealets for-
ventede udbytte og potentia-
le for N-frigivelse fra jorden 
kan forbedre forudsigelsen af 
N-behovet i den enkelte mark.

Hvis det viser sig, at 

N-behovet i marken er mindre 
end normen, er det også en bil-
lig måde at skaff e den nødven-
dige reduktion i N-udvaskning 
på ejendommen.

Økonomi i graduering
Den økonomiske gevinst ved at 
omfordele N inden for den en-
kelte mark har Seges beregnet 
til fra nul til 200 kr. pr. ha. Ge-
vinsten er størst, jo større va-
riationen i marken er. En om-
fordeling mellem marker vil 
formentlig kunne give en ge-
vinst i samme størrelsesorden 
oveni. Det er ikke en guldgru-
be, men omfordelingen kan la-
ves billigt med den teknolo-
gi, der er til rådighed i dag. Så 
man kan lige så godt tage den-
ne gevinst med. 

Samtidig betyder en mere 
præcis N-tildeling i forhold til 
behovet mindre høstbesvær og 
mindre behov for vækstregule-
ring. Oven i får man en reduk-
tion i udvaskningen på 1-4 kg 
N pr. ha. Det kan ikke direkte 
indgå i kravet om at reducere 
udvaskning med 6,5 kg pr. ha. 
Fra 2018 er dog netop startet et 
pilotprojekt med 20 ejendom-
me, hvor gradueret N-tildeling 
faktisk giver en rabat på ef-
terafgrødekravet. Graduering 
vil også hjælpe til at vælge, om 
nedsat N-kvote eller efterafgrø-

der er billigste måde at tilpasse 
sig de nye krav. 

Vi skal også huske, at sen-
sor-systemet har andre anven-
delsesmuligheder, bl.a. vækst-
regulering ud fra biomassen.

Satellitter
Vi arbejder ikke kun med trak-
tormonterede sensorer, men 
også med informationer fra 
gratis satellitter - og på at 
fremstille N-tilførselskort på 
markniveau. 

Fordelen ved satellitter er, 
at billederne kan hentes ned 
et centralt sted i Danmark og 
sammenkøres med markkort. 
Et N-tildelingskort kan efter-
følgende eksporteres for hver 
mark, uden at landmanden skal 
træff e fl ere/nye beslutninger. 
Vi har haft stor fokus på ikke 

at udvikle et system, som kræ-
ver, at landmanden skal fl ytte 
fi ler fra pc til traktor/maskiner 
eller skal lave en masse kontor-
arbejde, før det kan anvendes. 

Overlap koster
Overlap med gødning ses tyde-
ligt i form af lejesæd før høst. 
Det sker typisk ved foragre, i 
kiler og omkring vandhuller 
eller andet, som man skal om-
kring. For at få overblik over 
de økonomiske konsekven-
ser af overlap og fi nde løsnin-
ger er Agrointelli og Aarhus 
Universitet i øjeblikket ved at 
samle data, så vi kan beregne 
den økonomiske og miljømæs-
sige konsekvens af dette over-
lap. Vi er overbevist om, at der 
på landsplan er en stor gevinst 
ved at undgå overlap.

Lejesæd før høst. Foto: Birgitte F. Mikkelsen, Teknologisk Institut. 

Oversigtsbillede af parcelforsøg i Flakkebjerg.

 ● Gradueret kvælstoftilførsel skal 
forøge dækningsbidraget og 
reducere risikoen for udvaskning

 ● Vi udnytter sensor-
teknologier, som allerede 
er til rådighed i dag.

 ● Der er en række udfordringer, 
hvor den vigtigste er at lave 
et system, som er nemt at 
bruge, men som samtidig 
giver en økonomisk gevinst.

 �
Gradueret kvælstof-
gødskning


