
GROVFODERTEKNIK 

Maskinkonsulent Christian Rabølle 



- EGNE MASKINER 
- MASKINSTATION 
- KVALITETSARBEJDE 
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Det betaler sig at udføre 
opgaverne rettidigt! 



Hvilke opgaver skal vi selv udføre? 
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- Mandskab,  

 har vi tid i overskud?  

 100% markmand, halvtids markmand, 100% overarbejde?  

 forsømmer vi noget i stalden? 

 

- Viden, 

 er vi ligeså dygtige som maskinstationens folk? 

 ensartet sådybde, rettidig sprøjtning, korrekt skårlæggerhøjde 



Rentabilitet – kan det betale sig? 
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Maskinsæt Behov Enheder Enhedsomk. Maskinstationspris Økonomisk gevinst Årlig gevinst Indeks

Slåmaskine Kuhn 313 172           ha 176               kr. pr. ha 450          kr. pr. ha 274                       kr. pr. ha 47.175                   kr. pr. år 39

Foderblander Siloking 24 m3 vertikalblander 548           time 246               kr. pr. time 600          kr. pr. time 354                       kr. pr. time 193.989                 kr. pr. år 41

Rundballepresser Welger RP 535 3.075        stk 24                 kr. pr. stk 50             kr. pr. stk 26                         kr. pr. stk 80.230                   kr. pr. år 48

Andel i majssåmask Kverneland/Accord 6 rk, gød. 51              ha 347               kr. pr. ha 715          kr. pr. ha 368                       kr. pr. ha 18.767                   kr. pr. år 49

Trailersprøjte Hardi LTZ 2400 l, 16 m 390           ha 90                 kr. pr. ha 160          kr. pr. ha 70                         kr. pr. ha 27.131                   kr. pr. år 57

Rotorharvesæt Amazone AD 303, KE, skiveskær, 3 m 83              ha 415               kr. pr. ha 720          kr. pr. ha 305                       kr. pr. ha 25.174                   kr. pr. år 58

Boogievogn Tim/Thyregod 125/150, 600 dæk 152           time 386               kr. pr. time 650          kr. pr. time 264                       kr. pr. time 40.032                   kr. pr. år 59

Halmvogn 200           time 358               kr. pr. time 600          kr. pr. time 242                       kr. pr. time 48.489                   kr. pr. år 60

Vendeplov 4 furet Överum Xcelsior DX, riste, med pakker 136           ha 481               kr. pr. ha 725          kr. pr. ha 244                       kr. pr. ha 33.278                   kr. pr. år 66

Boogievogn stor Tim 180/230, grøntsider 100           time 438               kr. pr. time 650          kr. pr. time 212                       kr. pr. time 21.244                   kr. pr. år 67

Radsåmaskine Nordsten CLF 5 meter til græsudlæg 13              ha 193               kr. pr. ha 280          kr. pr. ha 87                         kr. pr. ha 1.122                     kr. pr. år 69

Gyllevogn Samson PG 15, 16m bom, nye dæk 40000 3.000        tons 17                 kr. pr. tons 21             kr. pr. tons 4                           kr. pr. tons 12.496                   kr. pr. år 80

Såbedsharve He-Va EuroDan 7 meter bugseret 165           ha 149               kr. pr. ha 160          kr. pr. ha 11                         kr. pr. ha 1.805                     kr. pr. år 93

Stationær wrapper Tanco 280 ARC 2.075        stk 48                 kr. pr. stk 50             kr. pr. stk 2                           kr. pr. stk 4.810                     kr. pr. år 95

Crosskill tromle He-Va 6,3 m med slæbeplanke 83              ha 182               kr. pr. ha 186          kr. pr. ha 4                           kr. pr. ha 305                         kr. pr. år 98

Bugs. rive Claas 2900, 9 meter 172           ha 150               kr. pr. ha 150          kr. pr. ha 0                           kr. pr. ha 27                           kr. pr. år 100

Tallerkenharve Amazone Catros 4001, 4m 101           ha 249               kr. pr. ha 200          kr. pr. ha -49                       kr. pr. ha -4.968                    kr. pr. år 125

Eksempel på maskinanalyse 



Turboanalyse – egen presser/wrapper 
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Forudsætninger:  Beregninger:  

Købspris  500.000 kr Slutværdi  139.250 kr  

Levetid  10 år Slutværdi i "Nu-kroner"  94.073 kr  

Værditab  12,00 % Nettoinvestering  405.927 kr  

Rente  4,00 % Faste omkostninger pr år  54.047 kr  

Inflation  0,00 % Faste omkostninger pr time  811 kr  

Realrente  4,00 % Faste omkostninger pr ha  27,0 kr  

Husleje  0 kr  

Forsikring  4.000 kr Variable omkostninger pr. år  100.000 kr  

Variable omkostninger pr time  1.500 kr

Traktoromkostninger  200 kr Variable omkostninger pr stk.  50,0 kr  

Arbejdsløn/time  200 kr  

Wrapplastik/time  1.050 kr Omkostninger i alt pr. år  154.047 kr  

Vedligehold pr. time  50 kr Omkostninger i alt pr. time  2.311 kr  

Omkostninger i alt pr. stk.  77,0 kr

Kapacitet, stk./time 30,00

stk./år 2000,0 Min. arbejdsgrundlag, stk. 1.351

Timer/år 66,7 Nulpunktsinvestering  0 kr

Maskinstation/stk.  90,0 kr Investeringens timelønsbidrag 589

Integreret presser/wrapper, eks. Lely Welger RPC 445 Tornado

Rentabelt, men….. 



Rentabelt, men…… 
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- Bedre økonomi i finsnitning af 1. slæt? 

- Skal vi fortsat have samme græsandel i foderplanen? 

- Vi skal kunne rive sammen, presse/wrappe og samle wrapballer 
samtidigt – har vi mandskab og traktorer til det? 



Samarbejde med maskinstationen 
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Desværre mindre konkurrence på øerne: højere priser 

 

Store afstande: startgebyr 

 

Totalaftaler ikke udbredt – indhent et par tilbud 

 

Samarbejde og tillid! 

 

Kombineret samarbejde med planteavler og maskinstation 

 

 



Planlægning og klare aftaler 
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- Bestil maskinstationen i god tid 

- Jævne markveje, vigepladser, klippede hegn 

- Eks. kan der spares 2 minutter/læs? – 100 læs, 70 kr./minut 

 - Her kan spares 14.000 kr./år! på et snitterhold 

 

- Driftslederen skal IKKE køre med på holdet med sin 16 tons vogn! 

- Gå en tur i marken, kør med i snitteren, i vognene,  

- Er snitlængden OK, er gummigedføreren tilfreds eller skal noget 
rettes?  
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Pas på fugten – ikke for tidligt/ikke for sent!  

Tandsporafstand, 5-8-10 cm?, bærehjul, pakvalser 

Ensartet og korrekt harvedybde.  

Har du en træt gammel såbedsharve, skal den måske blive stående! 

 

 

 

 

 
Farmtest 128, Etablering af såbed til majs 

Kvalitetsarbejde – såbedsharvning 



Lemken Compact-Solitair (12,5 og 16,7 cm rækkeafstand) HE-VA Combi Seeder (7,0 / 5,5 cm rækkeafstand) 

Kvalitetsarbejde – såning af græs 



Procentvis dækning af jorden 

7,0 / 5,5 cm 16,7 cm 12,5 cm 



● Korrekt og ensartet sådybde på 1-1,5 cm 

  

● Frøene skal sås på pakket jord og placeres på fugtig 

bund 

 

● Kløvergræs skal sås på så lille rækkeafstand som 

muligt 

 (og højst på 12,5 cm rækkeafstand) 

 

● Såning af frø skal ske rettidig 

● Forårssåning uden dæksæd → Så snart jorden er tjenlig 

● Forårssåning med dæksæd → Sammen med eller lige efter 

såning af dæksæden 

● Efterårssåning → Første halvdel af august og ikke senere 

end første uge af september. 

Sådan skal kløvergræs sås! 



Konklusioner, gylleforsøg 

● Nedfældning og forsuring er ligeværdige 

● Større udbytte ved øget afstand mellem 

nedfælderskær  

● Forsuring og nedfældning påvirker kløveren 

● Hurtig kvælstofvirkning ved forsuring af gylle 

● Langsom, men sikker kvælstofvirkning ved 

nedfældning af gylle 

● Jo mere kløver og jo ældre græsmark, des 

mindre betyder udbringningsmetode og 

gyllemængde 

 

 

...| 

Kvalitetsarbejde – gyllekørsel 



Udbyttetab (%) fra 2010 til 2013 
og i 2014 for alle forsøg 

Antal overkørsel Maks. hjullast Gennemsnit2
010-2013 

2014 

Led 2 1 (2010) 7.2 tons -3.6 % 0 % 

Led 5 4 (2010-2013) 7.2 tons -19.5 % -6.3 % 

Led 4 4 (2010-2013) 5.8 tons -17.7 % -4.5 % 
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Foreløbige resultater ”Oversigt over Landsforsøgene, 2014”, J. A. Nielsen 



Faste kørespor i græs 

Danny Bonn Pedersen | Mosegaardens Maskinstation 



Jordpakning og maskinstationen 
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Vælg gylleudlægger, hvis du kan – merpris 4-5 kr./m3. 

Undgå færdsel når det er vådt. 

Spørg til dæktrykket – eller mål det sammen med traktorføreren. 

Efterspørg dæktryksregulerings systemer – ellers køber han det ikke. 



 Grundlæggende forudsætninger 

 

 

Jævne marker 

• Korrekt jordbehandling 

• Kør kun når marken kan bære 

• God og bred dæk montering  

 

Minimere muldvarpeskud 

• Agerslæb  

• Strigle med slæbeplanke 

 

Maskinindstilling 

• Skårlægger 

• Rive 

• Finsnitter / snittevogn 

 



Skårlægning af græs 

- Crimper eller stængelbryder bevirker, at vandet fordamper 

nemmere 

- Bredspredning giver en mere ensartet fortørring af materialet 

- Stubhøjde 6-8 cm: bedste genvækst 

 



Rivning  

Jordfølgningsevne 

• 3D ophæng 

• Antal hjul pr. rotor 

• Næsehjul 

 

 

Maskinindstilling 

• 1/3 nede i stubben 

svarende til 2 cm  

 



Konklusion 
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Hav en strategi for marken, grovfoder og maskiner 

Eget arbejde eller maskinstation?. 

Hvilke opgaver er vi dygtige til og tjener penge på? 

Lav klare aftale med maskinstationen, stil krav og indhent tilbud 

Egne opgaver skal kunne udføres ligeså godt, som maskinstationen 

Der må ikke forsømmes noget i stalden, når mandskabet er i 
marken. 


