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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.

Et forslag til variabel gødningstildeling i CropManager.

Af Jesper Riber Nielsen, Seges

For at lykkes med præcisions-
jordbrug i dag skal man både 
have teknisk indsigt samt en 
god portion tid. De færreste 
landmænd har begge dele, så 
hvis præcisionsjordbrug skal 
blive allemandseje, skal der 
ske radikale forbedringer. 

I CropManager er visionen 
klar – præcisionsjordbrug skal 
være let at bruge. 

Slut med USB-stik, ISO-
XML, shape-fi ler mv. 
CropManager er et plantefag-
ligt markprogram, som kom-
binerer IT med plantefaglig 
viden. CropManager rummer 

bl.a. en datahub, som bety-
der, at du ikke længere ma-
nuelt skal fl ytte USB-stik med 
diverse ISO-XML og shape-fi -
ler mellem traktorterminalen 
og markprogrammet. Data 
skal i stedet automatisk fl yve 

mellem markprogrammet og 
traktorterminalen med gan-
ske få eller slet ingen tryk. 

Når der skal udarbejdes til-
delingskort, behandles udbyt-
tedata eller opdateres dyrk-
ningsplan, skal du fremover 
ikke håndtere det i fl ere for-
skellige programmer. På nu-
værende tidspunkt er Claas 
Telematics koblet på datahub-
ben i CropManager. I løbet 
af det kommende år vil fl ere 
komme til. 

Tilførte gødningsmæng-
der opdateres automatisk
Uanset om der bruges Farm-
Tracking, Mark Online eller 
CropManager, gemmes alle 

Præcisionsjordbrug 
skal være let at bruge
CropManager: Fremover er det slut med USB-stik, ISO-XML, 
shape-fi ler m.m. I CropManager vil data automatisk fl yve mellem 
programmer og traktorterminaler med ganske få tryk.

Produkt-ikon for CropManager.
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data samme sted - i Dansk 
Markdatabase. Det betyder, 
at uanset om det er plante-
avlskonsulenten, som laver en 
gødningsplan i Mark Online, 
eller traktorpiloten, som regi-
strer hotspots i FarmTracking, 
er det de samme data, som er i 
spil i CropManager. 

Skal der f.eks. gradueres 
gødning på alle rapsmarker, 
tager CropManager udgangs-
punkt i gødningsplanen, som 
landmanden og planteavlskon-
sulenten har udarbejdet. Den 
graduerede tildelingsfi l sendes 
efterfølgende til traktortermi-
nalen, og så du er klar til at 
køre. Når markopgaven er ud-
ført, modtager CropManager 
en såkaldt ’as applied-fi l’ fra 
terminalen. Det er kort sagt et 
kort, der viser, hvad der reelt 
blev udbragt. Denne fi l gem-
mes i Dansk Markdatabase og 
ajourfører gødningsplanen og 

ændrer opgaven fra planlagt 
til registreret. Dermed stem-
mer planen nu med, hvad der 
reelt blev udført på marken.

Indbyggede modeller
Mange specialister fra Seges, 
PlanteInnovation og fra Fu-
tureCropping-projektet har 
været involveret i at udvikle 
CropManager. De har bl.a. ud-
viklet og afprøvet forskellige 
modeller, som tolker og udar-
bejder f.eks. tildelingsfi ler til 
gødskning af vinterhvede. 

På nuværende tidspunkt er 
der modeller for gødskning af 
vinterraps og vinterhvede, og i 
løbet af efteråret 2018 vil der 
komme modeller for udsæd og 
plantebeskyttelsesopgaver. 

Udbyttedata skal 
vaskes rene
En anden vigtig funktion i 
CropManager er at sikre, at 
data er troværdige. Skal ud-
bytte samt ’as applied-data’, 
som kommer retur fra maski-
ner og terminaler, kunne bru-
ges, kræver det, at data er ren-
set og har en sådan kvalitet, at 
de kan bruges i faglige model-
ler - og til at træff e en beslut-
ning ud fra. 

Efter at have analyseret og 
undersøgt udbyttedata fra for-

skellige maskinproducenter 
og terminaler er konklusio-
nen klar. Udbyttedata er snav-
sede og en grundig rengøring 
er nødvendigt. Skal rengørin-
gen gøres manuelt, vil dette 
kræve både software, indsigt 
og en masse tid. I datahubben 
i CropManager indbygges der 
en datavasker, som analyse-
rer fi lerne fra maskiner og ter-
minaler og sikrer, at de bliver 
rengjorte, inden de præsente-
res og indgår i andre modeller. 

Gratis i 2018
På nuværende tidspunkt er 
CropManager i Beta-version. 
Det betyder, at ikke alt er helt 
færdigt endnu. Fordi CropMa-
nager er i Beta-version, tilby-
der vi programmet gratis re-
sten af 2018. Er din markplan 
allerede i Mark Online eller 
FarmTracking, kan du derfor 
allerede nu logge ind med dit 
landmand.dk login og afprøve 
de forskellige funktioner. 

Fra 2019 vil nogle af funk-
tionerne stadig være gratis, 
mens andre vil kræve abonne-
ment. CropManager kommer 
til at dele abonnement med 
Mark Online. Det betyder, 
at de landmænd, der allere-
de abonnerer på Mark Online 
basic, også vil have adgang til 

CropManager Basic. Der skal 
dog tilkøbes moduler for at 
kunne lave tildelingskort. 

Sammenlign vækstkurver
CropManager er et værktøj 
målrettet bedriftledere. Bio-
masse benchmark er en funk-
tion i CropManager, som skal 
hjælpe bedriftlederen med at 
skabe overblik. Biomasse ben-
chmark er udviklet i samar-
bejde med Aarhus Universi-
tet og gør det muligt ud fra 
satellitbilleder at sammenlig-
ne vækstkurver for lignende 
afgrøder på omkringliggen-
de marker. En anden funkti-
on under udarbejdelse kan på 
baggrund af satellitdata mar-
kere specifi kke områder i mar-
ken, der klarer sig dårligere 
end andre og derfor skal un-
dersøges nærmere.

 ● Et nyt produkt fra Seges, 
hvor dele udvikles i 
FutureCropping projektet. 

 ● Er målrettet bedriftslederen 
og bedriftejeren.

 ● Gratis året ud og vil 
efterfølgende indgå i Mark 
Online abonnementet.

 �
CropManager

Principtegning af CropManager. 
1) Det hele starter med en 
markopgave. 2) Ud fra markopgaven 
generer CropManager et 
tildelingskort. 3) Ved et til to 
tryk sendes tildelingskortet fra 
CropManager til skyen. 4) Herfra 
kan brugeren se fi lerne i terminalen 
og igangsætte opgaven. 5) Når 
opgaven er afsluttet, sender 
terminalen en ’as-applied-data’ fi l 
tilbage, som renses for fejldata. 
6) Sluttelig bliver markopgaven 
i markdatabasen opdateret med 
de aktuelle informationer.


