
CropSAT 2018 

Rita Hørfarter, SEGES 



Projektets finansiärer 

Förutom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har projektet  

även följande finansiärer: 
 

promilleafgiftsfonden 

för landbrug 



Sverige                 Danmark               Norge 

 

 

 

 
 

CropSat er resultat af nordisk samarbejde 

• Afholdt 2 møder  i 2017 i  Frederikshavn og Gøteborg (færge) 
• Faglig udveksling af erfaringer indenfor præcisionsjordbrug 
• Beslutninger om nye applikationer I CropSAT 

• Telefon møder mellem deltagerne 



Brugere af CropSAT fra 1 januar  

-  16. september 2017 



Cropsat og nyheder 2018 

• Udviklet i Sverige 2014 

• 1. januar 2016 CropSAT.dk  

• Gratis program på internettet 

• Udarbejde tildelingskort til gødning og planteværn 

• Traktor med GPS læser tildelingskortet  

5... 





• Dato for satellitmåling ensrettes til 2017-10-27 
• Nyt vegetationsindeks 

• NDVI til Red-edge 
• 20*20 meter 



• Algoritme til vinterhvede og vinterraps 
• Gennemsnit biomasse indeks for marken 
• RGB billede vises i pop-up (tynde skyer/skygger) 
• Dato for valgt biomasse kort vises på alle billeder 
•   







Tildelingsfil til traktor computer 



CropSAT udvikling 2018 
1.Data hentes fra Sentinel HUB i stedet for at gemme på FTP 

 

2.Skift af vegetationsindeks til SLU anbefaling (RedEdge NDRE) 
20*20 meter 

 

3.Gennemsnit vegetationsindeks for marken (kg N optag/ha) 

 

4.Pull-down menu Algoritme  
– Kvælstof Algoritme til vinterhvede (1. og 3. tildeling)  

– Vinterraps 

 

5. RGB billede vises i pop-up 

 

6. På skærmbilledet ses dato for satellitbillede hele tiden  

 



Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt 

dias” 

2. Vælg et passende layout fra 
“drop ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg 

”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg 

en af temafarvene for at 

farvelægge bjælken 

Vis hjælpelinjer 
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’ 
2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på 

skærmen 
3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  

Testbane til sprøjter 

 https://youtu.be/9wsBz_R2DXw 

https://youtu.be/9wsBz_R2DXw


Vælg layout 
1. Fra værktøjslinjen klik på “nyt 

dias” 

2. Vælg et passende layout fra 
“drop ned” menuen 

Skift farve på LF bjælkerne 

1. Klik på bjælken 

2. Fra værktøjslinjen vælg 

”Farvespanden” 

3. Fra ”drop ned” menuen vælg 

en af temafarvene for at 

farvelægge bjælken 

Vis hjælpelinjer 
1. Højreklik udenfor slidet og vælg ’Gitter og 

hjælpelinjer’ 
2. Sæt kryds ved ’Vis’ tegnehjælpelinjer på 

skærmen 
3. Sæt hak ved ”Fastgør objekter til gitter” 

4. Vælg OK  Testbane video 

Tryk på dette link 

https://www.facebook.com/permalink.php?sto
ry_fbid=1547556225310941&id=10442613962
3964 
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