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Hver kvadratmeter tæller
Hvor mangler marken kalk og andre næringsstoffer?  
Hvordan får du mest ud af dine afgrøder?

SoilOptix scanner markerne og udtager jordprøver.  
SoilOptix registrerer 800 målepunkter pr. hektar.  
 
Informationer fra scanninger kombineret med jordprøve- 
resultater analyseres. Det gælder:

SoilOptix jordanalyse: Du betaler et beløb pr. hektar.
 
Når resultaterne er klar i FieldSense platformen, følger vi 
op med et personligt møde, hvor vi drøfter handleplaner.

• Fosfortal (Pt)
• Kaliumtal (Kt)
• Magnesiumtal (Mgt)
• Kobbertal (Cut)

Med en FieldSense vejrstation får du adgang til FieldSense 
platformen, som er nødvendig for at kunne tilgå SoilOptix 
analyseresultater. Det er også her, der kan udarbejdes tilde-
lingskort til dine maskiner.

• Reaktionstal (Rt)
• Jordtype (Jb) 

 

800
målepunkter 

pr. hektar

En digital løsning til kortlægning  
af markernes tekstur og næringsstofindhold.

Informationer fra 
scanning og jordprøver 

analyseres

Kort over jordens tekstur, jordtype og  
næringsstoffer genereres og danner grund-

lag for dine tildelingskort.



Tildelingskort: Prisen for et tildelings-
kort er baseret på det antal hektar, der 
skal kortlægges. 

Tildelingskort genereres i FieldSense 
platformen, og kan herfra overføres til 
dine landbrugsmaskiner.

TILDELINGSKORT

Med FieldSense-platformen får du endvidere din 

egen vejrstation og derved vejrdata på mark- 

niveau, biomassekort, mark-overvågning, skade-

dyrsalarm, vækstanalyse, jordtemperatur, m.m.

SoilOptix, tildelingskort og FieldSense er en 
del af Danish Agros Cropline-platform, hvor 
viden fra digitale hjælpeværktøjer anvendes 
til at optimere markdriften.

Varieret tildeling af næringsstoffer og planteværn, så du 
får maksimalt udbytte af jorden.

Tildelingskort kan udarbejdes på baggrund af jordanalyser 
kombineret med data fra SoilOptix samt biomassekort fra 
FieldSense. Du opnår en række fordele med tildelingskort: 

Omfordeling af næringsstoffer og planteværn. 

Mere ensartede afgrøder med en bedre og mere ensartet 
kvalitet, der kan medføre højere afregningspriser, bedre 
foderkvalitet og nemmere høst.

Styrkelse af din grønne profil med en mere miljøvenlig 
tildeling.
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