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15 meter plads 

til rense/læsser
Max. 9,5 meter

Max. 6 meter

3 meter arbejdsfelt til kuledækker

Et godt stykke arbejde giver det bedste resultat

Roekuleplacering



Billeder fra marken – tænk over din placering og bredde, og hvis du tager dugen af, så pas på den

Roekuler
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Leveringsplan sendt fra Agricentret

Vognmændenes leveringsplaner
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Vognmand 1 Vognmand 2 Vognmand 3

Hybrider Selvkørere Fabriks behov

Agricentret sender en fast mængde 

pr dag, fx 2000 tons rene roer til 

vognmanden/selvkøreren. 

Mængderne er fastsat efter kapacitet og 

fabrikkens behov.



Hvis fabrikken stopper eller må reducere

Ændring i leveringsplanen
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Uge 45

Vognmanden laver en 

leveringsrækkefølge for alle marker. 

Markens størrelse og ønsket 

leveringsmængde fastsætter 

leveringsdagen.

Hvis fabrikken stopper fx 2 dage, så 

skubbes hele planen to dage frem. 

Vist med rød linje på figur. 
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Hvis du tager en anden mark op end planlagt

Ændring i leveringsplan
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A

B

A

B

Hvis Dyrkeren vælger at leverer mark B i steder 

for Mark A, så flyttes planen for alle, da 

mængderne i de to marker ikke er ens. 

Du må gerne som dyrker ændre i din 

leveringsrækkefølge, men kontakt 

vognmanden, så snart du ved det, og før du 

tager roerne op. Det kan være, at han bliver 

nødt til at tilpasse planen mere for at få en 

bedre rute rundt og dermed flytte din 

leveringsdag. 

Det påvirker alle, når der laves ændringer. 

Vi opfordre til at du i august forsøger at give dit 

bedste bud på leveringsrækkefølge, og gennem 

kampagnen holder sin vognmand orienteret, 

hvis man laver ændringer. 

Vognmanden forsøger at lave den mest 

optimale rute mellem markerne. 



Fordeling af vognmænd, hybrider og selvkørere gennem kampagnen

Leveringer gennem kampagnen
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Hybrid

Selvkører

Vognmand

Aftalt at hybrider skal leverer først i 

kampagnen, pga. besværlige marker. 

Vognmænd og selvkørere fordelt 

igennem kampagnen. 

Det lykkes godt i 2019, og vi håber det 

kam lykkes i 2020 også. 
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Op til 4 billeder pr prøve

Billeder fra prøvetager og -vask
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Et nyt billede system

Der er ikke taget 4 

billeder af hvert læs. 

Nogle billeder er ikke 

blevet gode, og kan 

derfor ikke bruges. Vi 

har øvet os i 2019. 



Vi viser gerne prøvevasken frem

Flere billeder fra prøvetager og –vask…
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Vi ved godt, at det ikke er Jeres...

Eksempler på sten og jordklumper fra 

prøver. Der er heldigvis rigtig mange 

prøver uden sten. 



 Fast faktor på 3,0 % fra 

kampagnen 2020 

 Høj andel af blade får en ekstra 

reduktion på 3,0 %

 Alle roedele bliver analyseret

Foreløbig aftale

Fast topskive
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Hvad er en høj andel 

af blade? 

Synlige bladstilke 

(længere end 1 cm) 

mindst tre pr roe



Prøven opdeles i 2, evt jord og sten fjernes først

I prøvevasken
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Hvis 20% af prøvens vægt består af roer med 3 

eller flere bladstilke på over 1 cm, kommer der 

en yderligere reduktion på 3,0% i renheden.
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o Aftopning med kniv og med slagler godkendes

o Undgå eller lav mindst mulige sår på roerne 

o Lav et grundlæggende godt stykke arbejde

Skal jeg så holde op med at aftoppe mine roer? 

Betydningen af fast topskive
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Uge 46

Forskellige Rh% fra samme renser i uge 46, forskellige optagere.

Det gode grundlag
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Rh%

Vognmandens

gennemsnit for 

ugen
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