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1 Indledning  

Måling af udbytte og næringsindhold bruges til:  

 At bestemme udbytte, kvælstof- og fosforindhold i den høstede del af afgrøden over 

sugecellefelt og i et udsnit af den øvrige del af stationsmarken 

 At sammenligne høst- og næringsstofudbytter i sugecellefelter og stationsmark 

 At validere markbalancer ved sammenligning af det af landmanden oplyste udbytte og 

det målte udbytte i stationsmarken. Udbyttet har betydning for markbalancen for N og 

P, idet udbytte af N og P indgår i markbalancen som bortført N og P. Markbalancen er 

således differencen mellem tilført og bortført N og P 

 At vurdere om CropSAT-billederne kan bruges til at vurdere udbyttet ud fra.  
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2 Metode 

Der tages prøver i alle marker med jordvandsstationer. For at afdække eventuel variation i 
sugecellefelters og stationsmarkens udbytte udtages der prøver, som dækker hele markens 
variation ud fra CropSAT billeder.  

Der måles udbytte, kvælstof- og fosforindhold af den høstede afgrøde på alle prøverne. Dette 
gøres for at kunne beregne forskelle i høstudbyttet og angive statistisk sikkerhed for eventuel 
udbytteforskel mellem afgrøden over sugecellefeltet og i den omgivende mark.  

2.1 Tid, sted og periode 

I afgrøder som helsæd, grønkorn, korn, frø og rodfrugter høstes plantemateriale i forbindelse 
med landmandens egen høst, dvs. maksimalt tre dage før eller efter. I græs høstes plante-
materiale tilsvarende lige inden eller efter slæt, der typisk tages tre-fem gange årligt. I 
græsmarker hvor der både tages slæt og afgræsses, skal plantemateriale kun høstes inden 
slæt, ikke når der afgræsses. I græsmarker, der udelukkende afgræsses, skal der ikke høstes 
plantemateriale.  

Det er vigtigt, at prøvetagning så vidt muligt planlægges i tørvejr, således plantematerialet ikke 
er vådt. 

Det er vigtigt, at der er truffet en klar aftale med landmand/driftsleder om, at prøvetager 
adviseres minimum ti dage inden landmandens forventede høst-/slættidspunkt. 

2.2 Udstyr 

2.2.1 Udstyr til prøvetagning med forsøgshøster 

For hver stationsmark udfyldes et bilag 5.1. Høstområderne markeres i henholdsvis sugecelle-
felt og øvrig mark tydeligt på et kort med seneste ortofoto, eller målfaste dronefoto som 
baggrund. Parceller inden for høstområderne skal være optegnet på et kort, og hjørnekoor-
dinater for høstområderne skal anføres, se Figur 31. Koordinaterne skrives også i et skema, se 
bilag 5.1.  

Ud over udfyldt bilag 5.1 og materiel til selve høsten, specificeret i vejledninger jævnfør afsnit 
2.3.4, skal der medbringes et GPS system til lokalisering af parcellerne.  

2.3 Procedure 

2.3.1 Udpegning af høstområde på sugecellefeltet 

Der afsættes et høstområde på 24x24 meter henover sugecellefeltet. Koordinater til placering 
af høstområdet på de enkelte stationer genereres i GIS ud fra MST’s optegning af sugecellerne, 
se figur 1. I hver kvadrat skal der udtages otte prøver. Som udgangspunkt består en prøve af et 
areal på 3x24 meter (en parcel). Hvis bredden på forsøgsmejetærskeren er 1,5 meter, skal der 
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f.eks. høstes et areal på 2x1,5x24 meter til en prøve. Der skal høstes vinkelret på køresporene, 
så vidt det er muligt.  

Høstfelternes hjørner skal markeres i marken med f.eks. flagpinde, når de er fastlagt. 

 

Figur 1 Det afsatte høstområde over sugecellefeltet er vist med den blå firkant. De orange prikker 
udgør sugecellernes placering. De hvide lameller viser høstparcellerne. Her er de 1,5 meter brede og 
24 meter lange. På denne mark er der to sugecellefelter.  
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2.3.2 Udpegning af høstområde på øvrig mark 

På øvrig mark skal der også udtages otte prøver i et høstområder. Hver af de otte parceller 
består som i sugecellefeltet af et areal på 3x24 meter. Hvis der er et gennemgående kørespor i 
sugecellefeltets parceller (se figur 1), skal der tilsvarende også være et kørespor i hver af de 
otte parceller i marken. Parcellerne, der skal høstes på den øvrige mark, placeres således at de 
går vinkelret på køresporene. 

 

Området der skal høstes udvælges ved hjælp af biomasseindekset fra CropSAT 
(www.cropsat.dk), se figur 2. CropSAT deler marken ind i celler på 30x30 meter i fem 
forskellige indeksniveauer. Biomasseindekset hentes over i et GIS program, hvor felterne bliver 
lagt ind sammen med koordinaterne for sugecellefelterne. Her skal indeksniveauet reduceres 
ned til kun at have tre niveauer for at gøre kortet mere simpelt. Vær opmærksom på det 
spænd der er i biomasseindekset. Et stort spænd i værdierne viser en stor variation i marken, 
mens et lille spænd viser, at marken er mere ensartet. Bilag 5.2 har en guide til, hvordan det 
kan gøres i GIS. Ud fra biomasseindekset udvælges der så vidt muligt parceller i et enkelt 
sammenhængende forsøgsområde, som dækker et areal på 576 m2. Forsøgsområdet skal så 
vidt muligt tilpasses efter biomasseindekset, så udbyttevariationen repræsenterer hele 
marken.  

Figur 2 Marken er vist med biomasseindeksniveauerne fra CropSAT. Her er hver firkant 30x30 meter og 
inddelingen fra gul til mørkegrøn er en relativ inddeling fra 0 til 1. De hvide områder angiver de områder, 
som skal høstes henholdsvis over sugecellefeltet og over resten af marken.  
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I GIS indtegnes parcellerne som skal høstes, og koordinaterne for dem findes. På figur 3 er vist 
hvordan høstparcellerne for den øvrige mark kan løses, hvor der er fire lange strækninger, som 
skal deles op til at otte parceller i alt.  

Høstparcellerne skal være udpeget og GIS-kortene skal være færdigarbejdet i så god tid inden 
høst, at det valgte høstområde kan blive konfirmeret af en planteavlskyndig person i løbet af 
vækstsæsonen for at vurdere, om afgrøden i området vil være relevant at bruge, det vil sige at 
afgrøden ikke er særligt påvirket af f.eks. kørsel eller sygdomsangreb. 

 

2.3.4 Prøvetagning med forsøgshøster 

Inden selve prøvetagningen skal høstfelternes hjørner markeres i marken med f.eks. flagpinde. 

Prøvetagning skal udføres af en person, der er planteavlskyndig, f.eks. en planteavlskonsulent 
eller -tekniker med erfaring fra markforsøg eller anden prøvetagning i afgrøder. 

Udover anvisningerne i denne tekniske anvisning skal høst, udbyttemåling og analyser af 
næringsstofindhold følge den procedure, som anvendes i landsforsøg med udbytter ved 
stigende kvælstoftildeling. Alle vejledninger vedrørende disse landforsøg findes her: 
www.landbrugsinfo.dk/landsforsoeg. Dog skal der tages højde for den følgende korrektion: 

Hvis tanken på forsøgshøsteren ikke kan indeholde udbytte fra en hel parcel til én prøve, 
udtages der en halv, en tredjedel eller kvart prøve hhv. to, tre, eller fire gange og delprøverne 
blandes til én hel prøve til slut.  

Figur 3 Hver af de hvide rektangler angiver, hvor forsøgshøsteren skal køre. Her er det planlagt at 
forsøgshøsteren starter i den vestlige del af marken, således at den kan køre med køresporene ned til 
startstedet.  
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3 Databehandling 

3.1 Data og koder 

Data for det høstede areal med start- og slutkoordinater for hver prøve, biomasse, kerne- og 
halmudbytter indberettes til FDC via Excel. Ligeledes indberettes analysedata af TS, N og P 
indhold af MST via Excel. Hvis en prøve består af flere delprøver, skal det også angives, hvor 
mange delprøver prøven består af. Koordinaterne for det høstede areal skal være i UTM32 
ETRS89, eksempelvis 550000, 6606500.    

Prøverne skal analyseres efter DIN ISO 13878 (Total Kvælstof) og DIN EN ISO 11885 (E 

22) (Total Fosfor). 

Feltnoter digitaliseres og sendes med resultaterne. Feltnoterne skal beskrive afvigende 
forhold.  
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5 Bilag 

5.1 Høstareal stationsmarks 

Udbyttemålinger høst 20XX- Station XXX 

 

Hele marken – afgrøden er XXXXX 

 

Figur 4  Eksemple på hele marken inddelt efter biomasseindeks, hvor de to høstområder er angivet med de blå 
kasser.  

Bredden på forsøgsmejetærskeren: XXX 

Størrelsen af parcellerne over sugecellefeltet: Der skal høstes et samlet areal på 24x24 meter 

(576 m2). Området deles ind i 8 parceller á 3x24 meter.  
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Startkoordinaterne for stykket over station 105 er i tabel 1. 

Tabel 1 

Hjørne Koordinater 105 

NV  647594,6084855 NØ 647618,6084856 

SV 647595,6084832 SØ 647618,6084831 

 

 

Figur 5 Viser hvordan kørselsretningen og hjørnekoordinaterne for høstområdet er markeret. 

Størrelse af parcellerne på øvrig mark: På øvrig mark høstes der også et areal på 576 m2. 

Arealet er fordelt på XX strækninger á XX meter og X meters bredde. Én prøve består af et 

udsnit på 3x24 meter. Der skal startes i den vestlige del af marken, hvor der kan køres ind fra 

køresporene. 

 

Tabel 2 

Hjørne Koordinater resten af marken 

NV  647600,6084965 NØ 647648,6084965 

647594,6084855 647618,6084856 

647594,6084831 647618,6084831 

N 
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SV 647600,6084953 SØ 647648,6084953 

 

 

Figur 6 EKSEMPEL  

 

 

 

  

647648,6084965 647600,6084965 

647600,6084953 647648,6084953 

 

N 
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5.2 Guide til at få Cropsat til GIS 

Det er muligt at downloade Shape filer fra Cropsat –  en smart måde hvorpå 
biomasseinddelingen fra 1-5 kan bibeholdes er ved trinnet, hvor den ønskede gødningstildeling 
skal vælges. Hvis der her indtastes tallene 1-5, så passer det med inddelingen fra 
biomassekortet som vist på figur 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan shapefilen hentes ned og indlæses i et GIS-program. Her kan inddelingen fra 5 til 3 
niveauer ske ved en gradueret inddeling således at de tre intervaller går fra 1-2.333, 2.333-
3.667, 3.667-5.00, figur 8. 

  

Figur 7 Inddeling i de 5 biomasseniveauer 

Figur 8 Gradueret inddeling fra 5 til 3 biomasseniveauer i GIS 
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6 Oversigt over versionsændringer 

Version Dato Emne Ændring 

1.0 01.05.2017   

1.1 01.07.2018 Ny 
forsøgsmetode 

Forsøgsmetoden med forsøgshøster er 
beskrevet i stedet for planteklip 
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