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Som planteavler er det vigtigt at have 

-

-

hinanden ganske få steder. I realiteten har 

-

-

ning og vask af plantematerialet og ideelt 

-

terne.

-

kvantitative.
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-

-

-

et areal. Dette er der vist et eksempel på 

i

arealer med sukkerroer henholdsvis den 

-

foto 1-2

og dette anvendes til at beregne forskel-

lige biomasse- eller vegetationsindeks 

tabel 1 -

-

-

Af

projektleder 

Otto Nielsen 

Tabel 1. Oversigt over anvendte sensorer til måling i arealer med sukkerroer 

2013.

Tabel 2. Eksempler på beregning af vegetationsindeks. R angiver andelen af reflekteret rødt lys og NIR angiver 

andelen af reflekteret nærinfrarødt lys. Ved beregning af SAVI forsøger man at kompensere for refleksionen fra 

jordoverfladen ved at udvide formlen. Dette har især betydning, når planterne i ringe grad dækker jorden.



	

angiver fordelingen af biomasse i marken 
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tabel 2

-

dan de håndteres.

del år og blev oprindeligt udviklet til at 

graduere N-tildelingen med henblik på at 

-

i korn samt biomassemåling generelt 

-

nedad både forud og bagud og er derfor 

-

Figur 1. Reflektansprofil målt med Yara N-sensor for tre arealer med 

sukkerroer henholdsvis den 5. juni og den 2. juli 2013. På baggrund af 

disse data, kan der beregnes forskellige vegetationsindeks (tabel 1) og ved 

at måle gennem hele vækstsæsonen, kan der fremstilles tilvækstprofiler 

(figur 4). Roerne på arealet angivet med grønt blev sået senere end på 

de andre arealer og var på begge måletidspunkter mindre. Det er kun lys i 

området 350-750 nm, der er synligt for mennesker. Lys med bølgelængder 

under 350 nm er UV-lys og over 750 nm kaldes det infrarødt.

Figur 2. Biomassemåling baseret på 

NDVI målt med sattelit over Europa.

Kilde: http://www.site-similarity-

certification.com/en/worth_knowing/

satelliteimagery

Figur 3. Markkort af biomasse i 

roemark generet af Yara N-sensor. 

I øverste højre hjørne af marken 

var der problemer med rodbrand og 

derfor mindre biomasse.

Figur 4. Figurerne viser roetoppens tilvækst for seks arealer med sukkerroer, 

hvor der dyrkes tre forskellige roesorter. Friskvægten (ton/ha) er foreløbig 

målt den 4. juni, 27. juni og 22. juli. Reflektansen (angivet som NDVI på 

en skala fra 0-1) er målt op til 13 gange i perioden med henholdsvis Yara 

N-sensor, GreenSeeker og med sensorer fra Skye. Bemærk at arealerne med 

”grøn” roesort er tilsået senere end ”blå” og ”rød” sort. Der er anvendt stiplede 

og fuldt optrukne linjer for at kunne adskille to arealer med samme roesort.
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for at udvikle algoritmer til for eksempel 

GreenSeeker

-

-

ringsknappen holdes inde. Det er meget 

enkelt i sin anvendelse og udsender selv 

er tilfredsstillende konstante fra person 

en version til montering på redskaber. 

doseringen.

af tre sensorer fra  og 
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alle den korrekte adskillelse af de seks 

-

-

-

hvilket areal planterne vokser på. Ved 

biomassebestemmelser er der endvidere 

-

ligvis giver et bedre datagrundlag.

-

det bliver mere vanskeligt at forudse 

at indsamle kalibreringsdata for de måle-

-

-

linger i sukkerroer.

GreenSeeker. 

Figur 5. Sammenhæng mellem 

topvægt og rodvægt på tre 

forskellige tidspunkter på seks 

arealer med sukkerroer (angivet 

med grønne, røde og blå punkter 

afhængig af anvendt roesort).

Figur 6. Sammenhæng mellem 

NDVI (målt med GreenSeeker) 

og rodvægt på tre forskellige 

tidspunkter på seks arealer med 

sukkerroer (angivet med grønne, 

røde og blå punkter afhængig af 

anvendt roesort).

Foto 1-2. Sådan så roerne ud den 5. juni og den 2. juli (blåt areal). Forskellen i reflektans kan ses i figur 1 (blå kurver).


