
”Jeg kan stå her midt i marken og få 

råd af min planteavlskonsulent via 

min smartphone. Når jeg har givet 

ham min tilladelse, kan han logge ind 

og vi kan begge se min markstyrings-

plan online og få adgang til alle data. 

Har jeg brug for et råd om for eksem-

pel svampebehandling af en afgrøde, 

kan han straks skrive sit forslag ind.” 

”Tidligere skulle jeg hjem på kontoret 

og åbne min PC for at se planen, og 

jeg skulle skrive frem og tilbage til 

konsulentens for at få forslag og råd. 

Nu ligger markstyringen på en server, 

og alle ændringer slår igennem 

uanset om de er tastet ind på telefon, 

IPad eller computer. Det er smart.”

Henrik Nordgaard Hansen, 51, er 

begejstret for Næsgaard MOBILE , 

der for ham er en overbygning på 

Næsgaard MARK, som han har brugt 

som markstyringsprogram, siden det 

blev udviklet sidst i 1980’erne. 

Opslagsværk i lommen
På Nordgaard i Brandelev ved Næst-

ved dyrker Henrik Nordgaard Hansen 

190 hektar med fortrinsvis græsfrø og 

sukkerroer. I vækstsæsonen er han på 

markvandring et par gange om ugen 

og følger afgrødernes udvikling.  

”Det er forbedring, at jeg kan have 

min markstyring med i lommen og 

hele tiden have adgang til alle mine 

oplysninger. Programmet er nemt at 

bruge. Let og overskueligt. Jeg bru-

ger det i høj grad som opslagsværk,” 

siger Henrik Nordgaard Hansen.

Alle indtasninger kan foregå i marken 

via smartphone, så han behøver ikke 

at have papir og blyant med sig, når 

han skal tage notater.

Mobil sprøjteindberetning
Næsgaard MOBILE kan også bruges 

som selvstændigt værktøj uden at 

man behøver have Næsgaard MARK 

eller de andre programmer fra Næs-

gaard-serien på sin PC. 

”Du kan oprette dine marker i 

Næsgaard MOBILE, og du kan bruge 

programmet til at indberette  sprøj-

teoplysninger direkte til SJI (Sprøj-

teJournalIndberetningen)”, oplyser 

Per Andersen, support konsulent i 

Datalogisk A/S, der ejer og udvikler 

Næsgaard-serien.

”Og hvis din konsulent anvender 

Næsgaard MARK, kan du bruge Næs-

gaard MOBILE som overbygning lige 

som Henrik Nordgaard Hansen”.

Næsgaard  MOBILE kan anvendes på 

alle typer mobilenheder herunder 

IPad og android tablets, Det eneste 

krav er en webbrowser og internet-

adgang  på mobilen.

Bruger du Næsgaard MARK til markstyringen, kan du få mobil adgang, så du altid kan se dine data og skrive notater og rettelser, 

mens du er i gang med arbejdet udenfor. Næsgaard MOBILE kan også bruges alene.

Her i maltbygmarken bliver der næste år en hvidkløvermark, som allerede 
er sået. På sin smartphone tjekker Henrik Nordgaard Hansen data om 
marken: Hvordan er der sået ? Hvornår er der gødet ? Hvilke sprøjebe-
handlinger skal der til ? De oplysninger skulle han tidligere ind på sit 
kontor for at finde på PC’en. Nu har han alle data med i marken.  

På skærmen på sin smartphone kan Henrik 
Nordgaard se alle sine oplysninger fra 
markstyringsprogrammet Næsgaard MARK.

Næsgaard MOBILE
Det koster 1.650 kr. i abonnement om året at have online og mobil adgang til markdata.

Den mobile løsning kan bruges, hvis du eller din konsulent benytter Næsgaard MARK til at 

lave mark- og dyrkningsplaner. Men den kan også anvendes selvstændigt.

Du logger på via internettet og kan bruge systemet via smartphone, IPad eller tablet-PC 

samt bærbar PC og fra stationær PC med internetadgang.

Det kan 
mobilløsningen 
bruges til
Du kan få adgang 

til alle dine data 

fra Næsgaard Mark 

og derved undgå 

papir og blyant i 

marken.
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