
ET SPADESTIK DYBERE
- i grovfoderproduktionen

Deltagerpris pr. år: 8.500 kr. ekskl. moms

Deltagelse i projektet vil kræve følgende (ikke inkl. i ovennævnte pris)

•	 Udbyttemåling på markniveau. Kan maskinstationen ikke tilbyde udbyttemå-
ling, kan der vejes og tælles læs pr. mark. 

•	 Evt. friskanalyser
•	 Grovfoderanalyse af alt grovfoder. 
•	 Endagsfoderkontroller mindst hver tredje måned. 
•	 Forbrug af gødning og kemi registreres pr. afgrøde.
•	 Vedligeholdsomkostninger markredskaber skal konteres pr. maskine.
•	 Dieselforbrug pr. traktor registreres.

Tid
Projektet kører over de næste to år, hvor 2015 er referenceåret. I 2016 og 2017 
laves registreringer, forbedringer og opgørelser. 

Ved at sætte fokus på de største udfordringer, er der mulighed for at gøre 
noget ved dem og på den måde forbedre bundlinjen.  

Kontakt
Har du spørgsmål til projektet, så kontakt tovholder 
Mette Thorhauge, mth@landbothy.dk, T: 51 19 55 03

•	 Kender du produktionsprisen på dit grovfoder?
•	 Ved du, hvad det koster dig at producere græs 

i forhold til majs?
•	 Hvor stor er forskellen mellem markerne 

med største og mindste udbytter? 
•	 Hvad koster en traktortime hos dig?

Kan du ikke svare på ovenstående spørgsmål med sikkerhed i stem-
men, så er LandboThys nye tiltag  ET SPADESTIK DYBERE noget for 
dig.

I en treårig periode arbejder du med målrettet optimering af 
grovfoderproduktionen, hvor samspillet mellem mark og stald er i fokus 

Tlf. 9618 5700  
landbothy.dk

  

Silstrupparken 2  
7700  Thisted vi gør en forskel for digvi gør en forskel for dig

Tilmelding: Hurtigst muligt, men senest mandag 22. februar 2016
  på tlf. 9618 5700 eller mail til mth@landbothy.dk



DIT udbytte af deltagelse i gruppen:

 Vi ved, 
 - at variationen på produktionsprisen på grovfoder var 0,80-2,40 kr./fe i 2014.
 - at kvaliteten af det grovfoder, der produceres, er meget varierende. 
 Derfor er der brug for dette tiltag!

BEREGNING AF 
PRODUKTIONSPRIS 

PR. AFGRØDE 
• Er den ene afgrøde mere 
fordelagtig end den anden
•	Hvad	gør	en	afgrøde	dy-

rere end en anden
BEREGNING 

AF MASKINØKO-
NOMI

• Hvad det koster at køre med 
de forskellige maskiner
•	Træf	kvalificeret	afgørelse	

om evt. udskiftning eller 
afskaffelse

UDBYTTE-
MÅLING

• Ud fra udbytteniveauet på 
forskellige marker kan du lave 

korrigerende handling 
•	Spot	evt.	spild,	når	indholdet	i	
grovfoderlageret kendes præcist

4 x 1 TIMES 
RÅDGIVERBESØG I 
VÆKSTSÆSONEN

• DIN grovfoderproduktion i fokus
•	Sparring	til	dine	beslutninger	i	forhold	til	

den aktuelle situation i marken 

TO ÅRLIGE 
MØDER MED LANDMÆND I GRUPPEN

• Lær af andres erfaringer, 
udfordringer og sammenlign tal

•	Stil	spørgsmål	til	andre	landmænd	med	samme	
fokus

•	Bliv	dygtigere	sammen

Mulighed for at vinde 
fin	PRÆMIE i konkurrence: 

Hvem kommer tættest på sine mål 
for sæsonens 

grovfoderproduktion

FORLØBER I 
2016 og 2017 

hvor du kan følge 
effekten 

af dine tiltag

Fælles opstartsmøde
•	 Præsentation af pro-

jektgruppen 
•	 Gennemgang af 

produktionsprisen på 
grovfoder i 2015

1. besøg (marts)
Fokus på:
•	 Fastsætte mål for grov-

foderproduktion 
•	 Overvintring
•	 Gødskningsstrategi
•	 Udlægsmetoder

2. besøg (maj)
Fokus på:
•	 Slættidspunkt
•	 Ensilering
•	 Ukrudsbekæmpelse 

i majs

4. besøg (september)
Fokus på:
•	 Evaluering 2. og 3. 

slæt
•	 Høsttidspunkt for 4. 

slæt og majs

3. besøg (juni)
Fokus på:
•	 Slættidspunkt
•	 Evaluere 1. slæt
•	 Tjek af majsmarker
•	 Grønkorn/helsæd

Erfa-møde
Erfaringsudveksling 
mellem gruppens 
deltagere


