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   Nye mål i Landbrug og Fødevarer kvægs strategi 2020

Specifikke mål for Grovfoderproduktion
• Konkurrencedygtig produktion og rentable investeringer

• 75 % af kvægbrugerne kender deres fremstillingspris

• Grovfoderudbytter hæves 2 % årligt
• (opfodret FEN/ha) (løbende 5 års gennemsnit)

• Tabet fra høstet til opfodret udbytte reduceres til 5 %



  

     
    

   Produktionsstyring på basis af udbytteregistreringer

• Erfaringer og resultater fra udbytteregistrering i 2017

• Få effekt af udbytteregistreringerne



  

     
    

   Udbytteregistrering i 2017
• Udbyttemåling uden registrering

• Antal marker med udbytteregistreringer ……

• FarmTracking

• John Deere - Indlæses i MarkOnline

• Claas Telematics og Datamanagement

• 8 abonnementer

• Vesterbølle, Allestrup, Agerbæk, Tjele, 
Rostgaard, Kløv, Varde, Bjolderupgaard

• Brovægte – en del nye er etableret
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   Hvordan gik 2017 i praksis

• OK start i slætgræs

• Udfordringer: 
• NIR målinger

• Regnfuldt vejr i efteråret

• Manglende fokus på udbytteregistreringer

• Maskinstationers manglende forståelse for systemet

• Landmænd ser ikke effekten

• Fælles indsats 2018



  

     
    

   Automatisk udbytteregistrering i 2017
Plan for 2018

Krone 
Bigtool

New Holland 
FarmWorks

John Deere
MyJohnDeere

1. Fuldmagt fra landmanden
2. Markkort skal være opdateret



  

     
    

   Finsnitter kommunikation med Datamangement og MarkOnline



  

     
    

   Udbytter behandles via DMS SEGES Lager



  

     
    

   Hvor præcis er den automatiske udbyttemåling?

• Test af flowmåler, vægt på frakørselsvogn samt NIR sensor

• Høst ved kunde med brovægt og tørreskab

• Test udført over 3 dage med meget skiftende vejr

• Registrering af alle vognlæs – vægt frakørselsvogn + brovægt

• Prøver fra 9 læs udtaget med hånd under aflæsning

• Tørreskab



  

     
    

   Vægt frakørselsvogn kontra Brovægt

y = 0,9978x + 0,2778
R² = 0,9913
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Resultat af 44 vejninger



  

     
    

   Finsnitter kontra Brovægt

y = 0,9661x + 16,516
R² = 0,9955
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   Tørstofmåling - Laboratorie kontra NIR-sensor

28

29

30

31

32

33

34

28 29 30 31 32 33 34

N
IR

-S
EN

SO
R

Tørreskab

Tørstofmålinger



  

     
    

   Stil krav til maskinstationen

• 1. Finsnitterens flowmåler kalibreres jf. anbefalinger fra Farmtest

• 2. Frakørselsvogn med vejeudstyr

• 3. Frakørselsvognen kalibreres via brovægt

• 4. NIR-sensor er kalibreret, men skal tjekkes 2-3 gange årligt

• 5. Registrer udbytterne



  

     
    

   Indsats i 2018

• Den Digitale Motorvej har 1. prioritet

• Holde gang i den nuværende flåde

• Samarbejde med Grovfoderrådgivere

• 50 – 100 nye bedrifter

• Skal have en positiv oplevelse

• 10 nye maskinstationer

• Task Force

- At nå vores mål, kræver handling



Derfor gik vi i gang med udbytteregistrering –
Baunehøjgaard v. Søren Andersen



Baunehøjgaard – hvem er vi

• Hvem  er vi

Ny kostald 2006 Ny kvie- og goldko
stald 2010+2013

Nyt maskinhus 2014

Ny foderlade 2017
Velfærdsafd. 
kostald 2018



Baunehøjgaard i tal

• 4 ansatte

• 400 køer m 
opdræt

• 256 ha



Derfor gik vi i gang med udbytteregistrering

• Mulighed for at se hvad den enkelte mark 
præsterer.

• Mere nøjagtig gødskning efter den enkelte marks 
behov.



Derfor gik vi i gang med udbytteregistrering

• Den årlige opgørelse af grovfoderet var for unøjagtig i forhold til reel opfodring.
• Tilretning af grovfoderlager med mulighed for andre afgrøder markplanen



Derfor gik vi i gang med udbytteregistrering

• Mulighed for at se 1. slæt græs 
på 4. års mark med majs 
umiddelbart bagefter.

• Mulighed for at tilrette marker, 
f.eks. til brak for at undgå MFO 
i majs.

3200
9500



Udbytteregistrering grovfoder – effekt på bundlinjen
Planteavlskonsulent Anders Vestergaard, LMO Viborg



Hvorfor udbytteregistrering?

• Udbytte den enkeltfaktor der har størst indflydelse på fremstillingsprisen og dermed bundlinjen
• Udbytteregistrering giver overblik over grovfoderproduktionen og grundlag for faglig- og økonomisk analyse og 

handling
• Aktuelt nu fordi teknikken er ved at være udbredt og på plads, så det er nemt at håndtere data.

5000 Fen/ha, 1,2 mio kr v. 200 ha



Udbytteregistering bruges på 4 niveauer:



Udbytteregistrering, Positionsbestemt indenfor marken

For ringe afdræning i lavning? Udbyttetab indtræder langt før man kan 
se det. Op til halvering af udbytte afhængig af grundvandsspejlet. 

Udbyttekortene kan bruges til visuelt at spotte 
problem områder i marken som skal undersøges 
nærmere



Udbytteregistrering, Positionsbestemt inden for marken

20 m markbræmmer langs skovkant, 
tæller 1,5 gange MFO brak 

Undergrundsløsning lige før såning 
majs på sammenkørte arealer ved 
gyllebeholder og forager. 
Merudbyttepotentiale op til 800 Fen. 
Vigtigt af vide hvor man skal køre.
Kan også være hele marker



Udbytteregistrering på markniveau, Majs

• Er der marker som skiller sig ud 
udbyttemæssigt? 

• Er der tendens til gennem-gående
dyrkningsmæssige faktorer (gødning, 
ukrudt, jordbehandling mv)

• I 2018 overveje øget N-tildeling til 
majs efter majs.

• Gennemsnitlig produktionspris majs 
78 øre/fen

• I 2018 mark 42 vårbyg, mark 51-1 
brak i delareal m lavt udbytte. 

116 øre/fen

1 års majs, forfrugt kløvergræs eller ekstra gylle

66 øre/fen

96 øre/fen



Udbytteregistrering på markniveau, kløvergræs

• Udbytte 1.- 2.- og 3. års marker

• Udbytte eng i forhold til hjemme.

3. års 

1. års 

2. års 

3. års 

EngHjemme



Grundlag for produktionsøkonomi på markniveau

• Stykomkostninger på markniveau i 
markonline

• Maskinhandlinger via Farm Tracking, 
priser tilpasses let hvis maskinanalyse.

• 4200 kr/ha i forskel DB fra ringeste til 
bedste majsmark

• Vurdering om forpagtninger er for dyre, 
genforhandles eller opsiges

• Skal mark skal overgå til anden afgrøde 
eller helt braklægges



Udbytteopgørelse på afgrødeniveau

• Udbytteregistrering giver hurtigt og løbende oplysninger om udbytter på afgrødeniveau. 

• Mulighed for tilpasninger i løbet af sæsonen, f.eks , salg af 5. slæt eller udlægge ekstra græs i aug. 
Øge stubhøjden i majs eller lade delareal stå  til kolbemajs.



Grundlag for produktionsøkonomi på afgrødeniveau

• Svaret findes v.hj.a. FMS-analyse 

• kræver først og fremmest at vi kender 
udbytterne.

• Hvilke grovfoderafgrøder giver det bedste 
resultat.

• Intern grovfoderpris bruges normalt 

Græs 1,25 kr/fen
Majs 1,01 kr/fen

Græs 1,01 kr/fen
Majs 1,01 kr/fen

• men hvad vil køerne reelt betale for hhv. græs 
og majs i økonomisk optimeret foderplan? 



• Udbytteregistrering er grundlaget for beregning af produktionspris på de enkelte grovfoderafgrøder på den 
enkelte bedrift. Absolut nødvendig for at kunne lave økonomisk optimeret mark og foderplan.

• Strategiske beslutninger om forpagtninger, ændringer markplan/foderplan bør tages på baggrund af flere 
års udbytteregistreringer.

• Udbytteregistrering med finsnitter er et godt redskab økonomisk optimering af grovfoderproduktion både på 
mark- og afgrødeniveau. Vigtigt med automatisk overførsel af udbytte data til Mark Online / Farmtracking

• Positionsbestemt udbyttemåling er et godt værktøj til hurtigt at spotte arealer med lavt udbytte og dermed 
potentiale for forbedring. Ønske om positionsbestemt udbyttedata overføres til markkort i Mark Online / 
Farm Tracking

Opsummering, Erfaringer med udbytteregistrering og grovfoder 
økonomi 2017
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