Gaspusterne forsvandt

Kig efter Septoria
i næste uge

So-dødelighedem på Søndergård Landbrug syd
for Viborg er på bare et halvt år faldet med over
ﬁre procent - på grund af færre gaspustere. Ifølge
svineproducent Christian Søndergaard var løsningen
at tilsætte produktet Levucell SB.
aktuelt

I næste uge vil man måske kunne
se septoria-angreb i vinterhveden i
modtagelige sorter. Årsagen
er regnvejret omkring 1. maj.
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Det er påfaldende,
hvor let det i disse
tider er at bruge
løs af andre folks
penge

NR. 93 16. MAJ 2020
51. ÅRGANG

Weekend
LANDBRUGETS ERHVERVSAVIS

HVER DAG

Sensorer skal
spotte skadelige
insekter
Firmaet Faunaphotonics udfører i samarbejde med Seges, Teknologisk Institut og VKST forsøg i marker med sensorer, der ved hjælp
af LED-lys og kunstig intelligens kan fortælle landmanden, hvornår
og hvor på marken forskellige insekter beﬁnder sig.
På sigt er det meningen at montere sensorerne på en drone eller
direkte på sprøjtebommen og kun sprøjte målrettet der, hvor de
skadelige insekter beﬁnder sig.
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Salena Helmreich, feltbiolog hos Faunaphotonics, viser her sensorerne frem. Deres registreringer
af insekterne sammenlignes med opsatte fælders fangster. Foto: Majbritt Christensen
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LØRDAG DEN 16. MAJ 2020

PLANTEFOKUS
Der faldt en enkelt skulpesnudebille ned i bakken, da
planteavlskonsulent Irene Skovby Rasmussen fra VKST tirsdag
bankede 20 rapsplanter for at se, hvilke insekter der kunne ﬁndes.

Elektronisk
overvågning
af insekter
Forskningssamarbejde videreudvikler sensor-monitorering af insekter i
rapsmarker.

SKADEDYR

hjælp af fangbakker og limplader,
fortæller Irene Skovby Rasmussen,
der er planteavlskonsulent hos VKST.
Det er hende og feltbiolog Salena
Helmreich fra Faunaphotonics, der
hver uge tager turen ud i marken for
at registrere hvilke insekter, der henholdsvis er registreret af sensorerne
og er fanget i de opsatte fælder.

AF MAJBRITT CHRISTENSEN

Sæsonens insekter

På rapsmarker ved Bromme nær Sorø på Sjælland udfører Faunaphotonics i samarbejde
med Seges, Teknologisk Institut og
VKST markforsøg med infrarøde sensorer, der udvikles til monitorering af
indflyvende insekter.
Effektivt Landbrug var tirsdag formiddag med i marken, da der skulle
indsamles data. Manuelt, såvel som
fra sensorerne.
- Det, vi undersøger lige nu og her
er, om sensorerne kan erstatte og
forbedre traditionel monitorering
af insekter, hvor man indfanger ved

I dag tjekker Irene Skovby Rasmussen
fangbakkerne for skulpesnudebiller,
og hun indsamler de limplader, der
blev sat op i sidste uge.
- Det, vi leder efter på limpladerne i
øjeblikket, er skulpegalmyg, og de er
så små, at de ikke så godt kan identificeres med det blotte øje, forklarer
Irene Skovby Rasmussen.
Derfor sender hun hver uge de indsamlede plader videre til Seges, der
har mikroskopudstyr, der passer til
opgaven.
- Vi startede forsøget i efteråret med
overvågning af rapsjordlopper, forklarer hun.

Der måles på vingeslagsfrekvens, kroppens
størrelse i forhold til vingerne, og insekternes
farve, forklarer Salena Helmreich.

- Dengang var sensorerne ikke udviklet helt så godt som nu. I 2020-sæsonen startede vi med at indsamle
data i slutningen af marts, da glimmerbøssesæsonen startede. Nu er det
skulpesnudebiller og skulpegalmyg,
vi registrerer, og senere, i efteråret,
kommer tiden igen til rapsjordlopperne.
Der er dog ikke mange skulpesnudebiller at registrere på dagen. Der
er kun en enkelt, der er gået i fangbakken.

Oplærer sensorerne
Salena Helmreich, feltbiolog hos
Faunaphotonics, tager sig af sensorerne. Hun indfanger også insekter,
men i levende tilstand. De suges op
med en lille, håndholdt insektstøvsuger, eller med en lille beholder påsat
to slanger, hvor Salena simpelthen
suger dem op ved hjælp af munden.
- Bare rolig, ler hun, der er et filter
på, så insekterne ikke ender inde i
munden.
Når insekterne er indfanget, sen-

Salena Helmreich viser Faunaphotonics-sensorerne frem. Deres registreringer sammenlignes med de opsatte fælders fangster.

des de videre til Aarhus Universitet,
Flakkebjerg, hvor man træner den
kunstige intelligens bag sensorerne
til at kunne genkende de forskellige
arter.
- Der måles på vingeslagsfrekvens,
kroppens størrelse i forhold til vingerne, og insekternes farve, forklarer
Salena Helmreich.
- Det er unikke karakteristika for
hver art, der kodes ind i databanken,
så insekterne med større og større
sikkerhed kan identificeres, når de
flyver ind foran sensorerne, efterhånden som der indsamles og lagres
flere data.

Tidspunkt og retning
De opsatte sensorer kan ikke kun
artsbestemme de forskellige, flyvende insekter, men også fortælle hvor-

når de er aktive, og hvilken retning
de kommer fra.
- Det er jo en stor forskel fra de
traditionelle monitoreringsmetoder, fortæller Salena. Hun vurderer,
at det vil give langt bedre mulighed
for at finde ud af nøjagtigt, hvornår
en sprøjtning optimalt skal foretages,
og på længere sigt måske også hvordan midlet skal fordeles i marken, så
man sparer unødigt brug af midler.
- Det konkrete forsøg her går ud på
at bestemme, om metoden kan afløse
de traditionelle monitoreringsformer
og bedømmelsemetoder. Men der
er potentielt et væld af andre muligheder.
- Man vil kunne finde nye oplysninger om flyvetidspunkter samt ved
hvilke vindforhold og temperaturer,
indflyvningen sker og hvornår de for-

Salena Helmreich viser den lille, håndholdte
insektstøvsuger. De indsamlede insekter sendes i
levende tilstand videre til Aarhus Universitet, Flakkebjerg, hvor man træner den kunstige intelligens bag
sensorerne til at kunne genkende de forskellige arter.
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Kontakt: Henriette Lemvig
henriette@eﬀektivtlandbrug.dk
40 21 97 57

Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@eﬀektivtlandbrug.dk
21 15 91 21

Figuren viser den
overordnede aktivitet
henover april og maj, hvor
man kan se insektaktiviteten
fordelt henover dagen.
Figuren er fra CropManager.

skellige insektarter er aktive. Og på
sigt vil man formentlig kunne bruge
metoden som værktøj til at vurdere
effekten af dufte, farver og temperaturforskelle i marken, så man kan
forudsige nøjagtigt, hvor og hvornår
skadedyr, og potentielt set også nyttedyr, er til stede.

det vil landmændene gerne vide, om
produktet virker, og hvordan de kan
bruge det.
Han fortæller, at der overordnet set
skal være sikkerhed for, at når en sensor registrerer et insekt, skal det være
den korrekte art. Det er derfor, man
sammenligner resultaterne fra sensorerne med dem, der findes i fælder
og på limplader og på planterne.
- For glimmerbøsser er der indtil
videre sammenfald, og man har kunnet følge glimmerbøssernes indflyvning med stor sikkerhed.

Databehandling

Står som garant

Det er seniorspecialist Philipp Trénel
fra division Agrotech hos Teknologisk
Institut, der står for behandlingen af
de indsamlede data.
- Selve formålet med forsøgene har
to dimensioner, forklarer han.
- Faunaphotonics har et produkt,
der fortsat skal udvikles på, så det
i fremtiden skal kunne sælges til
landmændene. Der er meget viden,
der skal akkumuleres. Samtidig med

Agrotech er ifølge Philipp Trénel en division under Teknologisk Institut, hvis
rolle er at understøtte innovative virksomheder i deres udvikling af udstyr.
- Innovationsprocesser i landbruget understøttes for eksempel i
omfattende markforsøg, fortæller
Philipp Trénel.
- Vi opsætter rammerne for forsøg
med moderne udstyr, og har de kritiske
briller på. Og vi står som garant for, at

forsøgene overholder visse standarder,
og at resultaterne er valide.
Han forklarer, at man i dette tilfælde er nået til, at de sensorer der står i
forsøgsmarken i dag, fylder og vejer
mindre, end dem man startede ud
med, samtidig med at de analyserer
indflyvende insekter med større sikkerhed, og er mere robuste i forhold
til vejrforhold og stød.

Forsøgsdesign
Der er ifølge Philipp Trénel mange
faktorer, der gør sig gældende, når
et forsøg som dette skal sættes op.
- Hvor mange sensorer skal der
op, for at man kan monitorere hele
marken? Skal de være stationære,
eller kan de potentielt monteres på
en traktor eller i fremtiden måske
på en drone? Hvordan nedsætter
sensorerne arbejdsindsatsen? Og
er det, når man ser, at insekterne er
aktive i luften, at de også gør skade
i afgrøden?
Han forklarer, at sensorernes placering i marken i forhold til verdens-

Faunaphotonics’
sensorer
Faunaphotonics har udviklet et apparat, der ved hjælp af LED-lys, sensorer
og kunstig intelligens kan fortælle landmanden, hvornår og hvor på marken
forskellige insekter befinder sig.
Et LED-modul udsender infrarødt lys i bølgelængder på henholdsvis 810
nm og 970 nm foran instrumentet. Når insekterne rammer lysstrålerne, vil
lyset enten absorberes eller kastes tilbage, og det kan af sensorerne bruges
til at bestemme det pågældende insekts forhold mellem vinger og krop, frekvens af vingeslag, samt deres farve, og således kan arten bestemmes.
I øjeblikket laves der forsøg med faste bokse, der er opsat i
marken. På sigt er det meningen, at man skal kunne montere sensorerne på en drone eller direkte på sprøjtebommen,
og kun sprøjte målrettet der, hvor insekterne befinder sig.
Indtil videre er der opsat ti sensorer på marker i Danmark
og England. Og de er foreløbigt testet i tre år, som afløsere
for de traditionelt benyttede fangstbakker.

VKST holder øje med fangbakkerne i marken. I
tirsdags var det skulpesnudebiller og skulpegalmyg,
der blev tjekket for. Der var dog ikke gevinst i
denne. Fotos: Majbritt Christensen

hjørner, vindretning og så videre kan
have stor betydning for resultaterne.
- Man har sat fangstfælder og limplader op med forskellige afstande
for at kunne hjælpe med at bestemme, om sensoren kan fortælle, hvad
der generelt er i marken, og hvor de
mest optimalt skal placeres og med
hvilken afstand, uddyber han.

Simpelhed
- I forsøgene støder man altid på udfordringer og problemstillinger, som
så løbende skal løses. Skal man i dette
tilfælde for eksempel kombinere en
stationær sensor, der bestemmer indflyvningstidspunktet, med en mobil
sensor, der er monteret på en traktor?
Og kan en enkelt, stationær sensor
dække overvågningen af en hel hektar?
Kunsten er også, forklarer han, at
holde forsøgene relativt simple, så
man med stor sikkerhed undersøger hver enkelt faktor, før man tager
andre ind.

Limplade med
insekter. De brugte
plader forsegles og
sendes videre til
Seges, der har
mikroskopudstyr til
formålet.

majbritt@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 60 40

Irene Skovby Rasmussen fra VKST
banker rapsplanter for at se hvilke insekter, der kravler rundt. Forrest en
ny-klargjort fangbakke med friskt sulfovand, og bag den anes en limplade.

