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LAVE OMKOSTNINGER OG RIGELIG KAPACITET, 
MASKINKONSULENT CHRISTIAN RABØLLE

Klik her for at skrive en underoverskrift

Indhold
Hvad er så en maskinstrategi? 

•Mål for egen maskinstrategi 

•Inveplan–dynamisk!

•Den snusfornuftige maskinpark til 274 ha og 752 ha

•Konklusion 
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Maskinstrategi

•”Langsigtet planlægning af sammenhængen mellem sædskifte, 
mandskab og maskinpark”.

•Lidt diffust, ukonkret og svært……. Derfor tager man ikke stilling

•Tænk lidt nærmere om dine mål – hvad ligger du vægt på? 

•Overkapacitet, fleksibelt sædskifte, ansvarlig jordpakning, 
præcisionslandbrug, rentable maskinopgaver 
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Optimal udnyttelse

•Er det når den faste traktorfører ikke kan mere?

•Er det når driftslederen ikke kan overskue mere?

•Er det udfra klimadata, maksimalt antal timer?

•Er det kørsel i døgndrift?
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Overkapacitet

•Undersøg spidsbelastningsperioder udfra sædskifte og maskiner

•Bevist overkapacitet giver:
Mindre stress
Færre rettidsomkostninger
Højere udbytter
Bedre kvalitet

•Men måske også højere omkostninger?

Gør det noget, hvis DB 2 også er højere? 
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Fleksibelt sædskifte

•DB2 på afgrødeniveau bør styre sædskiftet

DB2 tjek mark er et oplagt værktøj!

•Interesse -faglighed

ERFA grupper, planteavlsnyt

Tålmodighed, stresstærskel

•Sædskiftet skal ikke bestemmes udfra eksisterende maskinpark

Vil du dyrke spinat, så skaf en enkornssåmaskine..., 

Hvor svært kan det være? 
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Resultater DBII - Gennemsnit alle
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Skal vi længere ned i maskinomkostninger for at få økonomi i 
planteavlen?
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• Lavprismarked – foderhvede til 105 kr.

• Bruttoindtægt ved 90 hkg. foderhvede 9.450
Stykomkostninger 3.200
Tørring, rens, fradrag 800
Maskinomkostninger hvede 2.500
Diverse omk. 100
Øvrige maskinomkostninger 750
DBII i alt 2.100
+ EU 1.900
Nettoindtægt pr. ha i alt/Rest til jordleje.. 4.000

Ansvarlig jordpakning
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Forskerne er ikke i tvivl; vi laver varige skader på jorden!

•Så lette maskiner som muligt

•Så store og gode dæk som 

muligt (IF og VF teknologi)

•Kend det minimale dæktryk

•CTF –faste kørespor, især med græs og gylle, store mejetærskere 
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Præcisionslandbrug
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• GPS, autostyring – hvermandseje!, hvor længe kan man vente? 
• Sektionskontrol - hvermandseje!, hvor længe kan man vente? 
• Variable tildeling – spændende, er du pioner eller afventende? 

Rentable maskinopgaver

• Rentabel = kan det betale sig? – i forhold til hvad? 

• I maskinanalyser sammenlignes med nabopriser, eks. sprøjning til 150 kr./ha 

• Indekstal, under 80?, under gns. i VKST’s statistik? 

0-200 ha: indeks 56; altså under 84 kr./ha 

200-400 ha: indeks 48; altså under 72 kr./ha 

400-600 ha: indeks 44; altså under 66 kr./ha 

600-1000 ha: indeks 40; altså under 60 kr./ha 

1000+ ha: indeks 34; altså under 51 kr./ha 
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Maskinpark til 274 ha, 20% frø
5 furet plov 2012 100.000       

4 m såmaskine gødningsplac, frøså 2016 400.000       

24 m sprøjte 4000 l, sektionskontrol 2017 450.000       

Gødningsspreder 2500 l, 2012 60.000         

Såbedsharve Rolmako 6 m lift, bærevalser for og bag 2016 65.000         

Tipvogn 18 tons, med Cargo X bib 2010 60.000         

Lejet 12 m tromle
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Maskinstation til afpudsning af frø, 200 kr./ha på i alt 110 ha/år

180 hk 2014 500.000       

180 hk med frontlæsser 2008 300.000       

25 fods mejetærsker 1200 høsttimer 2012 800.000       

Statistiktal versus ”Snusfornuftig”

Ha 274 gennemsnit (58 stk) 274 optimal, eksempel

Kr./ha, 1 ha hvede 2545 2409

Maskinsaldo, kr./ha 11.291 9.982

Maskinomk., kr./ha 5289 2669

Kr./hk/time 1,09 1,01

Pløjning 72 72

Såning 62 62

Sprøjtning 48 60

Mejetærskning 64 56
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Maskinpark til 752 ha, 20% frø
5 furet plov 2012 100.000       

4 m såmaskine gødningsplac, frøså 2017 550.000       

36 m sprøjte 6000 l, sektionskontrol 2017 650.000       

Gødningsspreder 4000 l, sektionskontrol 2015 100.000       

Såbedsharve Rolmako 6 m lift, bærevalser for og bag 2016 65.000         

Tipvogn 18 tons, med Cargo X bib 2010 60.000         

12 m tromle 2008 70.000         

7 furet plov 2012 140.000       

Tipvogn 1 18 tons, med Cargo X bib 2010 60.000         

Afpudser Front + side slagleafpudser 2014 120.000       
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Maskinstation til Fokus TD såning af 125 ha raps, 750 kr./ha, 
Bemærk egen pris er 450 + 318 kr./ha = 768 kr./ha – og vi har ikke 
tid før 25/8!

240 hk 2014 600.000       

180 hk med frontlæsser 2008 300.000       

240 hk 2008 400.000       

35 fods mejetærsker 400 høsttimer 2014 2.000.000    

Statistiktal versus ”Snusfornuftig”

Ha 752 gennemsnit (35 stk) 752 optimal, eksempel

Kr./ha, 1 ha hvede 2210 1878

Maskinsaldo, kr./ha 8900 6935

Maskinomk., kr./ha 4118 2109

Kr./hk/time 1,01 0,75

Pløjning 69 64

Såning 55 51

Sprøjtning 40 33

Mejetærskning 59 50
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Spidsbelastninger

Opgave 274 ha optimal eks. 752 ha optimal eks.

Såning forår 26 timer
(3 dage)

80 timer
(8 dage)

Såning sep 62 timer
(7 dage)

110 timer
(11 dage)

Hvedesprøjtning 12,5 timer
(2 dage)

18,5 timer
(3 dage)

Hovedhøst, incl. raps? 84 timer
(10 dage)

167 timer
(21 dage)
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For lille mejetærsker?

Jordbehandling er IKKE religion – det er et håndværk!
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Den dygtige planteavler tilpasser maskiner 
efter kapacitet, sædskifte, ukrudt og klima.

Den pløjefrie kirke Den dygtige håndværker!
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Opsamling

•Maskinanalyse hvert 2-3 år
- Løbende sparing til maskininvestering
- Info fra det hemmelige regneark, rabat %
- Login til www.maskinbasen.dk
- 5 års investeringsplan
- Gøre bankmand og økonomirådgiver glade

•DB2 tjek
- Hvor tjenes pengene i marken
- Sparring til optimalt sædskifte
- Nye øjne på dit markbrug 
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Men husk – det skal også være sjovt!


