Præcisionslandbrug

Lindemærke Genetics
Flemming Bang
Lindemærke Genetics, Stenderup ved Rødding
Avl- og opformering
160 Ha, primært pløjefri dyrkning
Normal korn og raps sædskifte, dog med frøgræs fra i år

Begrundelse for at deltage
• Stod for at opgradere gødningsspreder, købte Bøgballe M2W, tabletløsning
• Så mulighed for at konventer pligtige efterafgrøder til frivillige
efterafgrøder
• Spænding, i måske kunne være med til at forme og præge fremtidens
alternative løsninger
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Forberedelse
• Lave markplan og gødningsplan som normalt
• Bruger sidste års gylleanalyser, hvilke tanke til hvilke marker
• Forbereder markkort via cropsat/markkendskab mv.
• Vurdering af stand af afgrøder, eftervirkning på efterafgrøder
• Når gyllesæson starter korrigeres med nye gylleanalyser og
opdatering af gødningsplan

Tildelingskort på markniveau
• Efter markgennemgang laver vi tildelingskort
• Sendt via mail til tablet og gødningsspreder
• Gødning i sprederen og kør
• Efter endt spredning sendes mail til kontor med filer om spredningen
mv.
• Bruger også et grundkort på de enkelte marker ved 1. tildeling for at
korrigere omkring hjørner, vildt ager, læhegn mv.
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Udbyttemåling på markniveau
• Kan give udfordringer alt efter hvem man har til at høste.
• Det er fint bare at bruge mejetærskeren måler, nemmest er
brovægten – udfordring at mejetærsker skal kalibreres ved hver
afgrøde/ start på ny høstdag (maskinstation kan komme med
forskellige tærskere)
• Små marker – mange ture med ¼ vogn over brovægt
• Notesbog er genial, men tænker jeg skal investere i et mere
fremtidssikre system
• Huske at tage kornprøver for hvert læs over hele marken

Hvad skal der til
• Har kun investeret i en gødningsspreder med gps-luk og
kantspredning
• Mejetærsker er hyret ind
• Et par timer ekstra til opdatering af gødningsplan/tildelingskort samt
afslutning til indsendelse til Landbrugsstyrelsen
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Oplevelser i projektet
• Virkede lidt bøvlet i starten, men lavede egentlig det meste i forvejen
• Skulle kun tilføje tildelingskort på hvede og raps marker
• Afveje på markniveau – giver mange ahaoplevelser
• Lidt bøvlet med alle de prøver der skal tages
• Har givet et bedre kendskab på markniveau omkring tilstandene

Alternativ til målrettede efterafgrøder?
• Håber det bliver godkendt
• Kræver ikke meget ekstra af os
• Giver fagligt mening for os
• Ift. Investering af gødningsspreder med udstyr, kan man evt. gå
sammen om en spreder eller få maskinstation til at investere i spreder
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