
Presisjonssprøyting mot ugras

Therese W. Berge, forsker Avd. skadedyr og ugras (Ås) «KORN 2023», 16/2-2023

• Frøugras-sprøyting om våren 
i høsthvete

• Resultater fra én vekstsesong 
i prosjekt PresiHøstkorn*

*) Fullt prosjektnavn: Redusert forbruk av 
ugrasmidler i korn - skadeterskler for 
presisjonssprøyting i høstkorn



Ugras er som oftest flekkvis fordelt i åkeren

Kilde: P. Hamouz & K. Hamouzová. 2022. Analysis of sampling precision in low-density weed populations. Precision Agriculture 23: 603–621

Kart over klengemaure
(hver prikk = en
plante) i høstkorn rett
før ugrassprøyting om 
våren.

Plantene opptrer i 
flekker som er utdratt
i den retningen som
det jordarbeides og 
treskes.



Kilde: S. Pätzold, C. Hbirkou,  D. Dicke, R. Gerhards &  G. Welp. 2020. Linking weed patterns with soil properties: a long-term case study. 
Precision Agriculture 21: 569–588.

Gjennomsnittlig antall 
ugrasplanter om våren 
gjennom ti år (1998-2008) 
på en åker i Bonn dyrket 
med 4-årig omløp (mais, 
sukkerbete, høsthvete, 
høstbygg). 

Åkerminneblom

Meldestokk

Grasugras 
(hovedsakelig 
åkerreverumpe/ALOMY)

Tungras



Trinnene i presis ugrasbekjempelse

1. Rådata via kamera eller annen sensor 
montert på åkersprøyte, drone, tresker, 
satellitt…

2. Informasjon om ugras og evt. 
kulturplantene

3. Oversette informasjon til ugrastiltak basert 
på agronomisk kunnskap

4. Kjemiske/mekaniske ugrastiltak (sanntid
eller seinere i sesongen)

Figur: T. W. Berge, NIBIO

Observere: Rådata

Observere: Informasjon

Beslutte: Gyldig
beslutningsmodell

Utføre: Ugrasmiddel/andre
ugrastiltak



2. Informasjon
• Prosent ugrasdekning (U)
• Prosent korndekning (K)
• (Prosent barmark)
• Relativ ugrasdekning (RWC) = U /(U + K)

Illustrasjon: S. Goldberg, Adigo AS

1. Rådata

Automatisk bildeanalyse



DAT-sensoren: Historikk og aktører

• Dimensions Agri Technologies AS (i dagligtale “DAT”)
• Kornprodusenter
• Norsk Landbruksrådgiving 
• Bioforsk og NIBIO Avdeling skadedyr og ugras
• Adigo AS
• SINTEF IKT (Oslo)

Foto: DAT AS, TW Berge, NIBIO; E. Fløistad, NIBIO; Adigo AS/DAT AS

Før 2000 20132010 20172009



Evaluering av “tradisjonell” 
og AI-basert algoritme* 
utviklet av DAT AS

Kilde: Berge, Torp, Urdal & Vallestad. 2022. Sensor technology for precision weeding in cereals. 
Evaluation of a novel convolutional neural network to estimate weed cover, crop cover and soil cover 
in near-ground red-green-blue images. NIBIO Report 8 (134), 26 p.

*) 2019-versjonen av AI-algoritmen

Prosent korn (K) Prosent ugras (U)

RWC

Y-akse: Fasit (GT= ground truth);
X-akse: sensor-basert estimat

Åpen trekant = tradisjonell algoritme;
Fylt trekant = AI-basert algoritme

Prosent barmark



DAT-sensoren i dag

Foto: DAT AS



Feltforsøk i høsthvete sommeren 2022

Frøugras-sprøyting på Langjordet 16. mai 2022. Foto: T W Berge, NIBIO.

• «Langjordet», Kløfta
• Høsthvete, Kuban
• To delforsøk:

• 16/5-2022: Express Gold 
(2,5 g/daa + 
klebemiddel).

• 3/6-2022: Zypar (40 
ml/daa) den. 



Prinsippskisse av feltkart (her vist med to sprøytedrag)

• 4 kamera på sprøytebommen 
(24-m)

• Hvert kamera styrer hver sin 
seksjon på/av

• Avstand mellom bildene i 
kjøreretningen: ca. 70 cm

• Halve sprøytebommen konstant 
på (= breispr.) 

• Halve sprøytebommen kamera-
styrt (presisjonsspr.)

• Sprøytekriterium RWC = 0.042
• 4 DAT-bilder pr treskerute



Korn er konkurransesterk mot frøugras - biologisk og 
økonomisk skadeterskel

Tegning: T. W Berge etter Ritter et al. 2008. An on-farm approach to quantify yield variation and to derive 
decision rules for site-specific weed management. Precision Agriculture 9: 133–146.
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visus_51 og visus_52 = breisprøytet;
visus_53 og visus_54 = presisjonssprøytet

Kamera-oppsett ved behandling med Express Gold 16. mai



RWC per bilde ved behandling med Express Gold 16. mai



Resultater/Express Gold: Sensor-basert ugrasmengde (gj.snittlig
RWC pr høsterute) umiddelbart før sprøyting

(Presisjonsspr. = usprøyta for alle høsterutene)



Resultater/Express Gold: Ugras-arter 4 uker etter sprøyting

Ugrasarter (antall tellerammer hvor 
arten var blant de tre mest 
dominerende i Presisjonsspr. del av 
totalt antall rammer):

• Vindelslirekne (30/38)

• Åkergråurt (28/38)

• Stemor (20/38)

• Jordrøyk (10/38)

• Då (9/38)

• Meldestokk (6/38)

• Vassarve (3/38)

• Balderbrå (1/38)

• Gullkrage? (1/38)

Ugrasarter (antall tellerammer hvor 
arten var blant de tre mest 
dominerende i Breispr. del av totalt 
antall rammer):
• Åkergråurt (21/38)
• Vindelslirekne (17/38)
• Stemor (17/38)
• Jordrøyk (12/38)
• Då (3/38)
• Vassarve (3/38)
• Tunrapp (3/38)
• Meldestokk (1/38)



Resultater/Express Gold: Dekningsgrad ugras (vurdert visuelt) og 
antall «gamle» ugrasplanter 4 uker etter sprøyting

«Gamle» ugras (spirt før spr.)



Resultater/Express Gold: Antall nyspirte ugrasplanter 4 uker 
etter sprøyting

Nyspirte ugras (spirt etter spr.)

(Presisjonsspr.: Sannsynligvis alle tellerammer usprøytet) 

• Etter breisprøyting, spirte mye nytt 
ugras

• Etter presisjonssprøyting (dvs. uspr.) 
spirte svært lite nytt ugras

Tolkning: Det «gamle» ugraset på 
usprøyta hindret nytt ugras i å spire



Resultater/Express Gold: Ugrasmengde som antall «gamle» pluss 
nyspirte ugrasplanter 4 uker etter sprøyting

• I gj.snitt mer enn dobbelt så 
mange ugrasplanter i 
presisjonsspr. (=uspr.) versus 
breispr.

• I spr.drag 8 ikke forskjell (her var 
det mest ugras før spr.)



Resultater/Express Gold: Avrensprosent

(Presisjonsspr. = usprøyta for alle høsterutene)

A

B



Resultater/Express Gold: Vannprosent ved høsting (VPH), 
HL-vekt og Tusenkorn-vekt (TKV) 

(Presisjonsspr. = usprøyta for alle høsterutene)



Resultater/Express Gold: Avlingsnivå (15 % vann)

(Presisjonsspr. = usprøyta for alle høsterutene)

Gj.snittlig avling per strategi
Gj.snittlig avling per strategi og spr. drag

A A



Langjordet 9. august 2022. Foto: T W Berge, NIBIO. 

Delfeltet med Express Gold; Konklusjon så langt

Basert på ugrasmengde etter 
sprøyting (og avrensprosent), 
skal terskelverdi basert på 
RWC settes lavere (enn 0.042) 
for vårsprøyting i høsthvete

Resultatet er samsvar med to 
tidligere forsøk i høsthvete 
(Berge et al. 2012/Comp. & 
Electr in Agric)



Potensiell reduksjon i 
ugrasmiddel (Express 
Gold) hvis «hele» 
Langjordet ble 
presisjonssprøytet

Illustrasjon: «Sprøytekart» hvis terskelverdi RWC = 0.027

Terskel-
RWC

Antall 
bilder over 
terskel

Sprøyta,
%

Usprøyta, 
%

0.042 4 623* 8 92

0.027 7 786* 14 86

0.020 10 708* 19 81

0.010 20 887* 37 63
*) 55 937 bilder totalt



Aktivitet innen sensor-basert sprøyting av frøugras 
i korn fremover

• Prosjekt «PresiHøstkorn» (eid av NIBIO): 
Nytt/nye feltforsøk i høstkorn i 2023

• IPN-prosjektet «DAT GreenPatch»* (eid av 
DAT AS): 

– AI-basert maskinsyn for å skille mellom 
relevante klasser av ugrasarter/ugrasgrupper 

– Teste beslutningsmodell bestående av 
terskelverdier for hver klasse

*) Fullt prosjektnavn: Precision Agriculture Sensor for Weed Species Recognition and 
Targeted Weed Control



Takk
• Prosjekt PresiHøstkorn finansiert av Handlingsplan for bærekraftig bruk av 

plantevernmidler 

• Dimensions Agri Technologies AS Erlend K. M., Magnus V. med flere

• Kornprodusent H. Gundersen

• NLR Øst/Hvam Stine V., Ola H., Roger K., Rolf E. K., Sigurd E.

• NIBIO Avd. skadedyr og ugras Marta B. F., Marit H., Jaffar, Torfinn T. med flere

• NMBU-student Jørgen Ødegaard

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Prosjektetene SMARTCROP (eid av NIBIO) og Innovationer för hållbar
växtodling (eid av NIBIO med flere)

• Adigo AS, Frode U.


