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• Jens Lei

• Gift med Annemette

• 4 børn

• Bor på Ballegård v. Sønderborg

• Landbrug i I/S med min bror

• 480 hektar ager

• 1100 søer med smågrise

• 15.000 slagtesvin.

KHL 29. januar 2020

Sådan kom jeg let og billigt i gang med 
præcisionsjordbrug.

Dagsorden:

1. Vores udgangspunkt  i 2010

2. Udvikling/investeringer frem til i dag

3. Maskinhuset dd.

4. Får vi anvendt teknologierne?

5. Udfordringer!

6. Gode råd!

7. Spørgsmål
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Udgangspunkt 2010

• Ældre maskinpark. Nyeste traktor; 13 år gammel New
Holland og JD 4755 fra ´92

• Ønskede mere fokus på planteavlen.

• Flytbar anlæg fra Trimble med skærm og ratmotor
(fingerklipper)

• Tre traktorer og mejetærsker med RTK-autostyring.

• Investering på ca. 100.000,-

• Resultat:

• Faste kørespor

• Ingen overlap

• Mere tilfredshed med udførelsen/mindre træthed.

Udvikling/investeringer frem til i dag

• 2010: Flytbar RTK anlæg fra Trimble
• 2012: Udbyttemåler på mejetærsker
• 2012: FarmWorks, Managementprogram
• 2012: Marksprøjte med sektionskontrol og sensor (tilskud)
• 2013: Ny såtraktor med hydraulisk styring
• 2014: Spotsprøjteudstyr (tilskud)
• 2014: Såmaskine med hydraulisk udmadning (købt på auktion)
• 2017: To vejrstationer lejet hos FieldSense
• Samlet investering i præcisionsudstyr ca. 250.000,- Èn leverandør!
• Vi har ikke købt noget siden 2014.
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Maskinhuset dd.

• En fastmont. Fmx-skærm i sprøjte/såtraktor (RTK)

• En flytbar Fmx-skærm til mejetærsker, harve, m.m. (Range Point)

• Udbyttemåler på Mejetærsker

• Sektionskontrol på marksprøjte og såmaskine

• Sensor på marksprøjte

• To vejrstationer

• FarmWorks på kontoret

Får vi anvendt 
teknologierne? • Farm Works. Masser af

muligheder, men avanceret.

• Massiv teknologiudvikling
understøtter det vi har investeret
i. F.eks. Cropsat eller Crop
Manager fra Seges eller
FieldSense.

• Følgende slides viser noget af det
vi bruger teknologien til:
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Manuel spotsprøjtning  af problemukrudt efter 
registrering fra mejetærsker.

Registrering i høst Efterfølgende ”Spotsprøjtning”

Automatisk on/off spotsprøjtning af tidsler i 
foråret efter drone foto fra KBH Universitet.
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Tildelingsplan udsæd. Metode siden 2014

Udbytte tidligere år Satellitfoto tidlig forår

Tildelingsplan udsæd

Højdekort Tildelingskort (håndtegnet)
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CropManager fra SEGES

Pletsåning med tildelingskort
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Vækstregulering.
Prognose fra CropManager

Overvågningsbillede Tildelingsplan

Gødningstildeling ”Robin Hood”

Satelit/drone/sensor Tildelingskort til gødning
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Tildelingskort til kalk

Måling af jordens ledningsevne (Forsøg)
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Udfordringer undervejs

• Struktur på AB-Linjer, markgrænser m.m.

• Farmwork er ikke kompatibel med GDBR- programmer

• Konservativ holdning hos planteavlskonsulenterne!!!

• Meget af arbejdet har ligget hos mig. Vanskeligt at uddelegere.

Gode råd!

• Udnyt det udstyr I allerede har investeret i.

• Helst kun én leverandør af præcisionsudstyr.

• Vær nysgerrig! Leg med udstyret og tænk kreativt.

• Vær opmærksom på nye enkle redskaber som f.eks. SEGES udbyder

• Undgå fristelser: (f.eks. Køb af billig demotraktor med ukendt udstyr )

• Ved køb. Søg råd hos dem der eftermonterer udstyr. De ved hvilke maskiner
der kan opgraderes billigst.

• Overvej Leje frem for køb. Udviklingen går hurtigt!

• Overvej maskinstation til nogle opgaver. Hvis de har udstyret og kan bruge
det
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Spørgsmål




