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HVORDAN GØR CARSTEN RØNDE?

Kundecase: Carsten Rønde, Økologisk Griseproducent - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=qEjv9gUmr6M


HVAD ER DASHBOARD?

Samarbejde mellem Danish Crown og Danish Agro omkring Crown Data

Danish Agro indsender data på fodertype og -mængde samt leveringsadresse 
mens Danish Crown indsender slagtedata

• Sammenkørt med indsatte grise dannes effektivitetskontrol løbende

• Datakontrol er vigtigt for at få retvisende resultater

Danish Agro har spejl af disse data via eget Dashboard



INDBLIK I DASHBOARD – TILVÆKST OG FCR



INDBLIK I DASHBOARD – FODERLEVERING OG SLAGTEDATA



MERVÆRDI
653 - 8,0 - 122 651 - 8,7 - 130





Dashboard overview



COMPUTERVISNING - DASHBOARD



COMPUTERVISNING 



MOBILVISNING  



DATA FRA KAMERA OG BEREGNINGER



KVALITET – CHECK AF BROER



KVALITET – TEMPERATUR OG FUGT



PROGROW



DAGLIGT OVERBLIK

Hurtigt og nemt overblik:

• Ingen farve = alt ok 

• Gul = lille afvigelse til det ønskede

• Rød = stor afvigelse til det ønskede



PROBLEMER MED TEMPERATUR



PROBLEMER MED VAND- OG FODERFORBRUG



VANDFORBRUGS EFFEKT PÅ TILVÆKST



MERVÆRDI VED PROGROW

Der kan lægges kurver af ældre hold ind også så holdene kan sammenlignes

• Klarer de sig bedre eller dårligere?

Vi som konsulenter kan sammenligne på tværs af de ejendomme der er med

Der kan dannes erfagrupper som kan sammenligne tal





MARKEDSINFORMATION

V/ALLAN H. HANSEN – PRODUKTSPECIALIST ØKOLOGI



RÅVAREMARKEDET

Majs

Høsten i Italien og Rumænien har været meget dårlig, og med meget lavt udbytte. På 
høst 2022 er der kun høstet ca. 50% af forventet mængde.

Der er høstet mængder i Ukraine, men pt. er det svært at få varerne ud.

Solsikkekager

Stort aftræk på solsikkeolie gør masser af kager tilgængelige pt. 

Rapskager

Det er i øjeblikket svært at købe øko rapskager, da møllerne ikke kan afsætte olien.

Der forventes at blive en mangel på rapskager frem mod ny høst.

Prisen på rapskager er meget fast med pil op.



Sojabønner

Vi ser nu sojabønner ud af både Kina og Togo som gør at der er store mængder tilgængelige. 

Prisen på sojabønner er vigende

Sojakager

Containerne fra Kina er igen begyndt at gå mod EU, da containerfragten er faldet. Ikke til 
samme niveau som før 
Corona i 2020, men alligevel på vej ned på et fornuftigt niveau. Der er fyldt på EU lagre hvilket 
gør at prisen bliver presset ned pt. 

Korn

Der er pt godt med korn på lager, og der begynder at være salg indenlands.

Der er ikke noget eksport af betydning. 

Pt. peger prisen mere ned end op. 



HØST 23

Stor interesse for at fastsætte priser, men ikke nogen købere. 

Møllere og malterier er meget afventende pt, da de ikke ved hvor øko markedet 
går hen, så de tør ikke dække sig langt. 

Ingen interesse fra husdyrbrugere endnu for at dække sig langt frem, da 
afsætningspriser er meget usikre. 



AFSÆTNING AF ØKOLOGI



ORGANIC PLANT PROTEIN OG DAVA FOODS INGREDIENTS



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

Spørgsmål?


