EASY – Efficient Agriculture Systems
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Nøyaktighet lønner seg.

Presisjonslandbruk.

Hvorfor drive presisjonslandbruk

Klassisk presisjonslandbruk går ut på å tilpasse gjødsel og

Enkel montering.

en ramme. Dette gir en nøyaktig måling av plantene direkte

plantevernmidler nøyaktig etter som forholdene varierer. Det
De fleste arealer blir ennå i dag gjødslet og bearbeidet ut fra

må tas hensyn til vekstvilkår, nitrogen og jordsmonn.

CLAAS CROP SENSOR monteres ganske enkelt foran på

Det gjelder å tilføre riktig mengde på riktig sted. Basert på
nøyaktige målinger. Det øker ikke bare avlingen og sparer

Avstanden til doseringspunktet (gjødselspreder, sprøyte) blir

Variasjoner i jordsmonn, fuktighet og lys skaper ulike vekstvilkår

gjødsel og plantevernmidler. Det bidrar også til å unngå

større, så nøyaktigheten øker på grunn av reaksjonstiden.

innenfor samme grøde og felt. Et felt består alltid av mange

opphoping av næringsstoffer og dermed beskytte miljøet.

Påvirkning fra støv reduseres også kraftig, siden målepunktet

soner. Dette skaper både økologiske og økonomiske utfordringer.

Jo større forskjeller det er innenfor et og samme felt, desto

i kjøreretningen er foran hjulene. Velg mellom to forskjellige

Tilførsel av nitrogen og andre vekstmidler blir ikke nøyaktig

viktigere er det å være nøyaktig. Da lønner det seg å bruke

braketter (3-punkts-adapter for fronthydraulikk eller

nok, for det kan være store svingninger i avlingsmengde og

CROP SENSOR.

universaladapter for de fleste frontvekter) og installer utstyret

kvalitet på samme felt. For å unngå dette må forskjellene

ovenfra og ikke skrått fra siden. Det gir mer nøyaktige målinger.

traktoren og gir deg en rekke fordeler.

hvilken grøde man har der. Men man tilpasser ikke mengden
av gjødsel og plantevernmidler til variasjoner innenfor hvert felt.

Frontmonteringen gjør det mulig å montere sensorhodene på

på få minutter.

hensyntas og utjevnes. Vi kaller det presisjonslandbruk.
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CROP SENSOR måleteknikk.

Meget nøyaktige sensorer.

Biomasse- og N-indeks er nøkkelen.

CROP SENSOR fra CLAAS har et aktivt målesystem med fire

Måling av biomasse gir informasjon om avlingens tetthet.

spesielle lysdioder. De virker uavhengig av dagslyset og sørger

Basert på dette reagerer systemet veldig godt på variasjoner

for at sensoren virker like godt i alle døgnets 24 timer.

som skyldes f. eks. tørke eller frostskader.

Måleteknikk

Kalibrering etter lysforholdene er unødvendig.
N-indeksen er en vegetasjonsindeks basert på plantens
Med en frekvens på 10 til 2000 målinger per sekund blir

grønnfarge. Ut fra N-indeksen, kan man fastslå plantens

variasjoner i måleområdet registrert og hensyntatt. Den høye

tilførsel av næringsstoffer, uavhengig av sort, tidspunkt og

målefrekvensen gir gjentatte målinger på den enkelte plante

lysets intensitet.

og måleresultatet blir meget nøyaktig.
N-indeksen er grunnlaget for næringsbehovsanalysen, spesielt
Systemet virker selvsagt like godt i ulike avlinger og den

i de senere stadiene av planteveksten. Biomasseindeksen er

vertikale måemetoden som registrerer blader og biomasse ser

viktig for å tilpasse gjødselmengden i tidlige stadier og sørge

hver enkelt plante.

for riktig anvendelse av vekstregulatorer og fungicider. I senere
stadier brukes biomasseindeksen sammen med N-indeksen
også som en "garantiindeks" for å takle spesielle forhold som
f.eks. tørkeskader.

Enkel dokumentasjon.
I kartleggingsmodus skannes hele feltet mens man kjører
og alle målte verdier lagres automatisk. Det måles ingen
gjennomsnittsverdier, men derimot en rask og enkel
dokumentasjon av nøyaktig N-indeks og biomasseindeks.
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Fri kalibrering.

Måleteknikk

Enkel å kalibrere.
Man kan bruke systemet på forskjellige måter. Fri kalibrering
gir mulighet for å velge mellom 1- eller 2-punkt modus.
I 1-punkts-modus blir en ønsket N-mengde angitt basert på
en bestemt målt verdi på et bestemt sted. Målingene foretas
kontinuerlig og dermed tilpasses også gjødsling og sprøyting
fortløpende etter endringer i feltet. 1-punkts modus er svært
godt egnet når man vil distribuere en ønsket gjennomsnittlig
mengde på et felt. 1-punktmodus egner seg også spesielt
godt til distribusjon av vekstregulerende midler.
I to-punkts-modus blir de målte verdiene fra to forskjellige
steder benyttet sammen med den respektive ønskede
N-mengde. Basert på disse to verdiene lages en regelkurve

ISARIA – gjødslingseksperten.

for hvor mye som skal gis ut. Begge modi er standard og

I AUTO-modus kjører CROP SENSOR helt automatisk og

virker like godt på både flytende og faste midler, uavhengig

uavhengig av førerens valg. Systemet beregner en middelverdi

av avling og uten å måtte kjøpe ekstra moduler.

og et optimalt reguleringsområde for feltet og man unngår

ISARIA er alternativet til fri kalibrering. Med ISARIA utføres

i forhold til grøde og vekststadium. Per i dag kan ISARIA

justerings- og kalibreringsfeil. Føreren må bare angi en

målingen helt automatisk - og derfor er det så enkelt å bruke.

leveres med en ekstra modul for vinterhvete. Algoritmene som

Før man kan begynne å bruke ISARIA er det kun noen få
verdier som må legges inn for å få fram den riktige regelkurven

gjennomsnittlig applikasjonsmengde og et reguleringsområde.

brukes i systemet er resultatet av mer enn 20 års forskning

AUTO-modus gjør resten og det blir meget enkelt å bruke

Med ISARIA-systemet får man en sensor-spesifikk N-gjødsling

CROP SENSOR.

uten ytterligere kalibrering. Sensorenes registrering av N-opptak

ved universitetet i München.

sammenlignes med gjødslingskurven i ISARIA. Forskjellen som

I tillegg til å støtte vanlig uorganisk gjødsel og plantevernmidler,

fremkommer brukes til å bestemme den manglende

kan CROP SENSOR nå også brukes i forhold til organisk gjødsel.

N-mengden og avlingen tilføres da nøyaktig denne mengden.
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Kartlag.

Kartlag

Nøyaktig etter behov.
Når man skal ta hensyn til miljøet, øke avlingene og redusere
kostnadene er innsatsoptimaliseringen viktig. Da gjelder
mottoet: Så mye som nødvendig, så lite som mulig. Optimal
innsats henger nøye sammen med forventet utbytte. Men det
varierer imidlertid sterkt innenfor hvert enkelt felt.

Bruk ulike kartlag.
Ved hjelp av ulike kartlag deles en avling inn i ulike
avkastningssoner. Måltallet som legges inn i gjødselsystemet
gjelder for 100% sonen. I soner med ulikt utbyttepotensial
korrigeres dette måltallet automatisk oppover eller nedover av
systemet. Slik kan gjødsel som spares i enkelt soner, brukes i
andre, der den gir bedre utbytte. Slik bidrar CROP SENSOR til
et godt miljø, økte avlinger, lavere kostnader, sunne planter og
optimal næringsbalanse.
Man kan bruke forskjellige data (se illustrasjonen) som
grunnlag for å lage nye kartlag og deretter slå disse sammen.
Kombinert med ISARIA gjødslingssystem kan dette utnyttes

Flyfoto

Jordestimat

EM 38 – jordkart

Avlingskart 2011

Kartlag

helt optimalt. CLAAS tilbyr også å lage individuelle kartlag
basert på dine egne data.

90 t / ha måltall i
ISARIA-menyen

70% avlingspotensiale i
følge kartet

63 t / ha som korrigert
mengde

Eksempel på beregning ut fra kartlag
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Kompatibilitet og betjening.

Valg av riktig vender

Arbeidsmeny

Kalibreringsmeny

Innstillingsmeny

Enkel i bruk.

ISOBUS.

Hele konseptet betjenes ved hjelp av kun tre menyer:
Arbeidsmenyen, kalibreringsmenyen og en innstillingsmeny.

Sensoren kan styres fra en ISOBUS-terminal. Det er enkelt og

Din lokale EASY-forhandler har oversikt over hvilke terminaler

Under utvikling av CROP SENSOR ble det lagt vekt på enkel

dokumentasjonen blir nøyaktig.

som er testet og kompatible.

betjening. Sensoren brukes bare noen få måneder per år.

En annen stor fordel med CROP SENSOR: Her er ingen

Betjeningen må være intuitiv og oversiktlig.

oppfølgingskostnader og ingen ekstra lisenskostnader når

Eldre enheter kan styres med CEBIS MOBILE-terminalen via

man bruker den.

et serielt grensesnitt hvis de har elektronisk kontroll. Lister
over disse enhetene blir stadig utvidet. Ta kontakt med din
lokale EASY-forhandler for å få en oppdatert status.

ISOBUS tilkobling
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God kartlegging, god gjødsling.
Fordeler med CROP SENSOR.

Argumenter

CROP SENSOR er et verktøy for optimalisert bruk av N-gjødsel,
vekstregulerende midler og plantevernmidler i ulike kulturer.
Gjennom optimal nitrogentilførsel blir avling og kvalitet betraktelig
bedre. Det er mye å spare, både miljømessig og økonomisk, på
å bruke bare den mengden som plantene kan nyttiggjøre seg.

Spart gjødsel

Mindre legde

Optimal fordeling

Bedre økonomi

Riktig nitrogenbalanse

Bedre N-utnyttelse

Økt avling

Bedre kornkvalitet

CLAAS tilstreber en kontinuerlig tilpasning av produktene til praktiske krav. Derfor tas det forbehold om retten til å endre tekniske spesifikasjoner. Informasjonen og illustrasjonene må betraktes som
tilnærmede og kan omfatte både tilleggsutstyr og standardutstyr. Denne brosjyren er tiltenkt alle markeder. Vennligst ta kontakt med din CLAAS-forhandler for prisliste og detaljerte spesifikasjoner for
ditt eget område. Noen deksler kan være fjernet ved fotografering for å vise funksjoner mer tydelig. Dette må ikke gjøres i praksis uten godkjennelse da det kan medføre fare! Alle maskiner blir montert
og levert i henhold til gjeldende maskinforskrifter.
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Sikrere og bedre innhøsting.

claas.no
732018090519 KK LC 0619

