
Baggrund
Foderroer er et eftertragtet grovfoder, fordi det 
giver mindre kvælstofudvaskning og betydeligt 
flere foderenheder ha-1 end eksempelvis majs. 
Roerne kan også påvirke mælkens fedtsyresa-
mmensætning i gunstig retning, og flere roer i 
grovfoderet vil kunne nedsætte den nuværende 
høje mængde stivelse, primært fra korn og majs. 
Men flere øko-roer vil kræve automatisering af 
både ukrudtsbekæmpelsen og den tilsvaren-
de, arbejdstunge udtynding af roer. I dag udsås 
der betydeligt flere roer end nødvendigt for at 
kompensere for tab af roeplanter forårsaget af 
sygdomme, dårlig spiring og insektangreb.
   

Formål
CROPCUT har til formål at udvikle ny teknologi til 
automatisering af udtyndingen af roer. Udtynd-
ing af roer udføres i dag manuelt og er en bar-
riere for dyrkningen af flere øko-roer. Firmaet 
Frank Poulsen Engineering deltager i projektet 
med maskinen Robovator, som er udviklet til 
automatisk lugning af ukrudt i roerækkerne. 
CROPCUT vil udvide maskinens funktioner med 
evnen til at kunne udtynde roer automatisk; en 
forbedring som kan øge de nuværende arealer 
med foder- og sukkeroer. Teknologien forventes 
også at have store muligheder for udtyndingen 
af udsåede grøntsager.

Projektet trin for trin

• Forbedret software til genkendelse af roer 
baseret på kunstig intelligens og maskin-
læring

• Beslutningsalgoritmer til automatisk udtynd-
ing af roer

• Optimerede roeplantebestande som forener 
kravet om et højt udbytte med muligheden 
for at kunne gennemføre en effektiv og auto- 
matiseret udtynding og ukrudtsbekæmpelse

• Lugerobotten Robovator fra Frank Poulsen 
Engineering udvides med nye funktioner til 
automatisk udtynding af roer

• Evaluering og fremvisning af udtyndings- 
teknologien under praktiske forhold i samar-
bejde med ØkologiRådgivning Danmark og en 
økologisk mælkeproducent
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