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EKSPERTEN

Af Henning Sjørslev Lyngvig, 
konsulent - DM&E Agro, hsl@
dmoge.dk

Stadig f lere maskinstatio-
ner investerer i udstyr til må-
ling af udbytte og tørstofi nd-
hold på fi nsnittere. DM&E, 
SEGES og maskinleverandø-
rerne samarbejder for at kun-
ne overføre data trådløst til 
Dansk Markdatabase/Mark 
Online på en sikker og eff ek-
tiv måde.

Udbyttemåling på fi nsnit-
tere er ikke nyt. Data har i 
en årrække kunnet overfø-
res manuelt via USB-stik el-
ler simpel udprintning. Flere 
maskinstationer tilbyder i dag 
udbytteregistrering i Mark 
Online via FarmTracking 

app’en. Det optimale er tråd-
løs overførsel af data. Det er 
nu muligt fra de John Deere- 
og Claas-fi nsnittere, der har 
det nødvendige udstyr mon-
teret. 

Der arbejdes på, at tråd-
løs overførsel af data bliver 

muligt fra Krone- og New 
Holland-f insnittere. Hvis 
alt går vel, kan udbyttedata 
overføres trådløst fra Krone-
fi nsnittere i 2018.

 
Hvad opnås der ved 
udbytteregistrering?

Udbytteregistrering: Merudgiften til 
udbytteregistering kan komme mangefold 
retur gennem øget udbytte, bedre foder-
kvalitet og optimeret markdrift.

Udbyttemåling ved fi nsnitning 
vinder fortsat frem

SEGES vurderer, at udbytteregistrering kan reducere 
omkostningerne med 500 til 1.000 kr. pr. ha. Foto: DM&E

 ● SEGES har opgjort gevinsten 
ved udbytteregistrering til 
500 til 1.000 kr. pr. ha.

 ● Maskinstationen har en 
direkte omkostning til 
forrentning af udstyr og 
abonnementer på 90 til 
120 kr. pr. time. Herudover 
kommer et tidsforbrug 
til administration.

 ● Samlet set er der derfor god 
økonomi i, at landmanden 
betaler maskinstationen 
et pristillæg for at få 
opgjort udbytte og tørstof 
ved høst af grovfoder.

 �
Økonomien



MAGASINET KVÆG   |   SEPTEMBER 2017   | 31

Udbytteregistrering er en 
meget vigtig del af produkti-
onsstyringen, og SEGES har 
lavet eff ektmålinger og be-
regnet den økonomiske ge-
vinst. Gevinsten opnås ved 
at fi nde de optimeringsmu-
ligheder i foderforsynin-

gen, der ligger i både stald- 
og markdriften. Større viden 
om markerne estimeres til at 
kunne hæve udbyttet med op 
til 1.000 FEN pr. ha. Bund-
linjeeff ekten vurderes op til 
1.500 kr. pr. årsko,

og udbyttedata på markni-

veau, opgjort over en årræk-
ke, giver landmanden mu-
lighed for at se variationen i 
udbytterne i forhold til mark-
forhold og dyrkningsstrategi.

Herudover kommer side-
gevinster som skærpet fokus 
på grovfoderproduktionen 
og kvalitet. Ved tidligere ef-
fektmålinger har SEGES be-
regnet, at hvis energikoncen-
trationen i slætgræs hæves, så 
er der op til 1.500 kr. yderlige-
re pr. årsko i bundlinjeeff ekt, 
fordi der ikke skal bruges så 
meget indkøbt foder, og for-
di foderoptagelsen generelt 
stiger. 

Der kan beregnes ret præ-
cise produktionsomkost-
ninger, og ved at bruge dis-
se beregninger optimalt kan 
omkostningerne som regel 
på sigt minimeres med 500 
til 1.000 kr. pr. ha.

Det er altså en god forret-
ning for landmanden at beta-
le maskinstationen for udbyt-
teregistrering.

Håndtering og da-
tasikkerhed
Som det er nu, skal maskin-
stationen have landmandens 
tilladelse, før data kan over-
føres til Dansk Markdata-
base, og overførslen af data 
skal godkendes for hver kun-
de. Der er altså et tidsforbrug 
forbundet med overførslen af 
udbyttedata. 

Desuden er der fokus på at 

sikre, at kun de relevante data 
for udbytte og tørstofi ndhold 
overføres. En moderne ma-
skine som en fi nsnitter log-
ger en hel række data som for 
eksempel brændstoff orbrug, 
drifts- og tomgangstimer. 
Der er ingen grund til, at alle 
disse data skal cirkulere uden 
kontrol. Ved nogle maskinfa-
brikater skal maskinejeren 
aktivt opsætte tilladelser til 
hver enkelt datatype, der øn-
skes overført – ellers overfø-
res intet. Det er den optima-
le løsning.

DM&E, SEGES og maskin-
leverandørerne samarbejder 
om at minimere tidsforbru-
get og om at sikre, at kun de 
relevante data overføres. 

Merinvesteringen 
skal forrentes
Investeringen i udstyr til ud-
bytteregistrering ligger i et 
niveau på ca. 200.000 kr. for 
fi nsnitteren plus vejeceller på 
én frakørselsvogn til at kali-
brere efter. Herudover kom-
mer abonnementer til SE-
GES og maskinleverandøren 
på ca. 12.000-15.000 kr. pr. 
år samt vedligeholdelsesom-
kostninger. 

Ved en simpel investe-
ringskalkule, hvor det for-
udsættes, at den nødvendi-
ge merinvestering i udstyr 
til udbytte- og tørstofmåling 
samt vejeceller på én frakør-
selsvogn ligger på et niveau 
på ca. 230.000 kr. og, at ud-
styret anvendes i 500 til 700 
timer pr. år, ligger den direkte 
meromkostning for maskin-
stationen i niveauet 90 til 120 
kr. pr. time inklusive de nød-
vendige abonnementer, men 
uden den tid, der bruges på 
administration af tilladelser 
og overførsler.

Det er fra i år muligt at 
overføre udbyttedata 
trådløst fra Claas’ 
fi nsnittere. Foto: DM&E
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