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DLF har masser af data om udbytter, frøkvaliteter og afregninger. Det 
stiller vi til rådighed i AvlerLOGIN, så du kan sammenligne dine resul-
tater op mod en større gruppe. Du kan tjekke din egen frøavl og finde 
ud af, hvor du ligger placeret på de enkelte udbytteparametre. 
Du kan benchmarke på disse nøgletal:

 Renvare, kg. pr. ha
 Normalkvalitet, kg. pr. ha 
 Bruttoindtægt, kr. pr. ha. 
 Rensesvind, pct.
 Rent frø i renvaren, pct.
 Spireevne, pct.

Mulighed for at sammenligne på geografisk afgrænsede områder
Dine egne nøgletal kan du måle op mod avlerne af samme sort i din 
region, på landsplan og i forhold til sortens fem års gennemsnit. På 
kvalitetsparametrene kan du også vurdere dine tal op mod artens 
gennemsnit.  Du har også mulighed for at afgrænse yderligere og fil-
trere data på postnummerniveau. Denne funktion er mest aktuel i  
de større sorter, da der skal være mindst fem avlere i gruppen for  
at undgå, at man kan kigge naboen over skulderen.

Kend din placering i gruppen, og udnyt det til at blive bedre
Så snart der er renset 30 pct. af en sort, kan du gå ind og se gennem-
snitstallene på de partier der er renset. Her kan du danne dig et bille-
de af hvordan mængder og kvaliteter ser ud for sæsonen. Når du har 
fået din egen renseopgørelse, indgår dine egne data i benchmark, og 
så kan du gå i gang med at analysere. Du får også din placering at 
vide, så du kan se om du ligger godt eller mindre godt i feltet. Eksem-
pelvis betyder 2 (6) at du er den næstbedste af seks avlere i gruppen.
Det er dejlig at få bekræftet, hvis man har gjort det godt på eksempel-
vis kr. pr. hektar. Det er mindre tilfredsstillende, hvis man har gjort det 
dårlige end dem man sammenligner sig med, men så kan benchmark-
værktøjet udnyttes til at hjælpe med til at give en forklaring på, hvor 
det er gået galt. Det kunne være noget med at rensesvind er stort, 
eller at spireevnen er lav – og disse informationer er jo noget, man 
kan lære af.
Så klø på med at lære af denne funktion – og kontakt eventuelt din 
frøavlskonsulent så I i fællesskab kan løfte niveauet for de kommen-
de sæsoner.

Benchmark – selvhjælp til 
at optimere dit udbytte
Som frøavler til DLF kan du via AvlerLOGIN udnytte vores database til at benchmarke dine egne udbytter og kvaliteter. 
Resultatet kan du bruge til at sikre dig endnu bedre resultater fra mark og tørringsproces

Benchmark på spireevne: I både engrapgræs Geisha og rødsvingel Reverent har 
denne avler opnået en spireevne på henholdsvis 96,2 og 94,1 pct.  Det ligger et 
godt stykke over gennemsnittet og tyder på, at avleren ved, hvad han har med 
at gøre i forhold til høst og efterbehandling

Benchmark på udbytte: I engrapgræs Miracle og hvidkløver Rivendel har denne 
avler opnået et udbytte på henholdsvis 1248 og 331 kg pr. ha i 2017.  Resultatet i 
engrapgræs placerer avleren på en 5. plads ud af 15 avlere i regionen og som 
nummer 9 ud af 42 avlere på landsplan. I hvidkløver er avleren i top tre i sin 
region, mens han ligger midt i feltet på landsplan


