Udfyldelse af skema 2
(Pilotprojekt om præcisionslandbrug)
Kort opsummering
Skema 2 Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark
er en individuel behovsberegning på markniveau.
Ved beregningen tages ikke hensyn til et evt. bedriftskrav til
eftervirkning af efterafgrøder eller bedriftskrav som følge af
manglende udlæg af efterafgrøder eller målrettede
efterafgrøder mv., så et evt. beregnet merbehov ifølge tabel 2
skal kompenseres på marker der ikke indgår i pilotprojektet,
så bedriftens samlede kvælstofkvote ikke overskrides.

For hver mark udregnes markens kvælstofbehov
Tag udgangspunkt i Fanen Markplan> Gødningsbehov> Nbehov

* Norm ifølge vejledning om gødskning (kolonne 6) skal indeholde tillæg/frafrag for kvælstofprognosen, da der skal korrigeres herfor, men det ikke er udspecificeret i skemaet.
Kolonnerne 9, 10 og 11 skal manuelt indtastes i skemaet.
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Korrektion husdyrgødning året før (kolonne 9) beregnes som 3 % af total N i organisk
gødning tilført de enkelte marker. Oplysningerne hentes fra Gødningsplanen året før eller fra
udskrift 41520 (1 årig kvælstof og 3 årig fosfortildeling)

Der overføres 3% af total N dvs. -4 kg N på mark 3-0 og 4-0 og -7 kg N på mark 5-0 til
kolonne 9.
Korrektion for historik (kolonne 10) skal tastes ud fra tabellen 4.1 i vejledningen

(pejlemærker)

Ca. 0 kg N/ha
< 30 kg Organisk N/ha
ca. 80 kg Organisk N/ha
o. 120 kg Organisk N
eller kløvergræs
Kvægundtagelsen eller
meget kløvergræs
De klare grænser må være op til en vurdering, men har man en malkebesætning og
kløvergræs er man tydeligvis i en af de 2 nederste grupper eller ren planteavl uden tilførsel af
organisk gødning i den øverste.
Det skal jo ses i en flerårig sammenhæng og ikke ud fra man lige fik sidste år. De fleste ligger
nok i gruppe 2 eller 3.
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Korrektion for Proteinprisen (kolonne 11) er afstemt efter anvendelse af kornet (kun
korn og ikke brødhvede, og kun hvis der afregnes for proteinkorrektion)
Vi har ikke i Næsgaard en funktion der kan beregne en faglig behovs korrektionen i kg N til
korn ud fra et tillæg for protein pr. pct. enhed, men i pilotprojektet skal der regnes med 3,5 kr
ved opfodring på svinebedrifter og 2,65 ved opfodring på kvægbedrifter. Ved afregning til
anden pris, må vi lave en manuel beregning
Jeg har simuleret beregningerne i MarkIT og har konstateret at beregning af tillæg er
uafhænging af jordtype og udbytte, hvorfor vi har lavet denne tabel, hvor behovet kan
overføres direkte til regnearket.
Afgrøde
tillæg pr. procent enhed

Vinterhvede
Vinterbyg
Vinterrug
Vintertriticale
Vinterhavre
Vårhvede
Vårbyg
Vårtriticale
Vårhavre

Protein efter
anvendelse af korn

Protein efter
anvendelse af korn

2,65 kr

3,5 kr

23 kg N
23 kg N
23 kg N
23 kg N
15 kg N
13 kg N
7 kg N
7 kg N

30 kg N
30 kg N
30 kg N
30 kg N
19 kg N
17 kg N
10 kg N
10 kg N

Resultatet af den faglige kvælstofbehovs beregning fra kolonne 13 overføres til Næsgaard
Mark, under Markblad > Gødningsbehov> N-behov >

Pilotprojektet giver ikke i sig selv en højere kvælstofkvote på bedriften, hvorfor du med
Nøgletalsopsætning 120 skal kontrollere om ændringerne i det planlagte behov giver
anledning til at korrigere andre marker op eller ned i kvælstofkvote.
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Tilført N i husdyrgødning (kolonne 14) hentes igen fra udskrift 41520 (1 årig kvælstof og
3 årig fosfortildeling) eller direkte fra markbladet, men denne gang i indeværende høstår.
Vi tager udgangspunkt i at analysen på husdyrgødning et tastet under køb. Hvis analysen
afviger fra købsaftalen eller fra egen husdyrproduktion, er du nød til at lave et særligt
husdyrgødningslager til pilotprojektet, hvortil der foretages en intern overførsel der modsvarer
analysen. Det summerede forbrug i total N/ha på de enkelte marker overføres til kollonne 14.
Markeffekt (kolonne 15) kan fastsættes med webappen: https://gylleeffekt.dlbr.dk/.
Du skal indtaste gylleanalyse, udbringningstidspunkt, -teknik og afgrøde for at få en præcis
beregning af markeffekten.

Markeffekten taster du i markbladet på fanen Gødningsplan ud for hver tildeling.

Samme markeffekt overføres til kollone 15 i regnearket
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Alternativ til efterafgrøder
Når du deltager i pilotprojektordningen får du mulighed for at
anvende præcisionslandbrug som alternativ til kravet om
pligtige efterafgrøder i planperioderne 2018/2019 og
2019/2020.
Udbragte du under 80 kg N/ha i organisk gødning i 2017, vil
75,68 ha i projektordningen give 7,57 ha efterafgrøder. Ved
80 kg N/ha ha i organisk gødning eller over vil det blive 9,46
ha som alternativ til efterafgrøder.
De vil være at finde forud-udfyldt i gødningskvote og
efterafgrødeskema 2019 i tastselv 2019.
For at Næsgård mark kan medregne efterafgrøder fra
pilotprojektet foreslår vi at du under Indberetning>
Gødningsregnskab > Efterafgrøder> manuelt tilføjer
arealet under et af de andre alternativer til efterafgrøder i
2019.

Skema 2 indsendes til PPO@lbst.dk senest d. 31. juli i henholdsvis 2018 og 2019 som
dokumentation af tiltag 1: Fastsættelse af kvælstofbehov for hver enkelt mark efter anerkendt
metode. Husk at vedlægge laboratorieanalyser for husdyrgødning (dokumentation af tiltag 2).

(KF 10.04.2018)

