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Danish Agro lancerer nu en 
helt ny digital løsning 
»SiloInsite« til monitorering 
af foder- og råvaresiloer. 
Foto: Danish Agro

Spar tid med  
online overblik 
over dine siloer
Der er sparet tid og 
en hurtig genvej til 
overblik med den 
nye digitale løsning, 
som Danish Agro nu 
lancerer. Det nye 
digitale værktøj, gi-
ver online adgang til 
siloernes forbrug og 
beholdninger. Det 
oplever blandt andre 
Kjær Knudsen Land-
brug.

Af Camilla Bønløkke
61 20 96 65 - cab@effektivtlandbrug.dk

- Det gør det let for mig 
at være kunde – jeg kan 

hurtigt få mig et overblik over 
mine siloer og mængde af fo-
der. Jeg kan både anvende min 
telefon og PC til at se data, 
hvor jeg blandt andet kan se, 
hvor mange dage der går, før 
systemet har beregnet siloen 
til at gå tom. Det er helt perfekt 
til at bestille efter.

Sådan lyder det fra Kim 

Kjær Knudsen, Kjær Knudsen 
Landbrug ved Allindemagle 
ved Ringsted. Svineproducen-
ten er en af de allerførste bru-
gere af Danish Agros nye digi-
tale løsning til monitorering af 
foder- og råvaresiloer »SiloIn-
site«. Et værktøj der fungerer 
som en abonnementsløsning 

pr. silo, med dertilhørende 
service og vedligehold.

Ved brug af en sensor mon-
teret øverst på siloen dannes 
et 3D-billede af siloens ind-
hold. Da sensoren er kalibreret 
med siloens mål og udform-
ning kan den beregne indhol-
dets rumfang og vægt med 

en præcision på omkring 95 
procent.

Overblik og  
tidsbesparelser
Overblikket over restmæng-
den i siloen leveres dermed 
online, så data kan aflæses i 
en app eller på hjemmeside, 
og man slipper for at skulle ud 
og banke på siloen for at få en 
status. Ikke mindst en lettelse 
for de bedrifter, der har siloer 
placeret på flere ejendomme, 
så man skal ud at køre for at 
kontrollere råvareniveauet.

- Jeg ved præcis, hvad der er 
i siloen af foder, hvor meget 
der er tilbage, og hvornår der 
skal suppleres op. En nem le-
veringsform der er effektiv. Jeg 
tænker på sigt, at Danish Agro 
selv kan foreslå mig, hvornår 
de vil fylde foder i siloen, såle-
des at de kan planlægge deres 
kørsel mere effektivt, lyder det 
endvidere fra Kim Kjær Knud-
sen, der fortsætter:

- Via kamera kan jeg se, 
hvordan foderet ligger inde i 
siloen og dermed minimere 
mine sædvanlige inspektioner 
af siloen – jeg får den simpelt-
hen som visuel inspektion og 

- Jeg er generelt glad for digitale løsninger. Det gør det nemt 
for mig at have et generelt overblik i min hverdag. Et godt system 
jeg er glad for at bruge i det daglige, lyder det fra Kim Kjær Knud-
sen om den nye digitale løsning, som Danish Agro nu lancerer. 
Arkivfoto

kan nemt se om den er ren, 
eller om vi har noget til at sid-
de i hjørnerne.

Sensoren, der er drevet af 
et batteri, som oplades med 
solceller, måler også tempe-
ratur og luftfugtighed øverst i 
siloen, hvilket dermed hjælper 
til at give en indikation om de 
forhold, som foderet opbeva-
res under. Desuden kan syste-
met give data på foderforbrug, 
som kan bruges i den løbende 
overvågning af stalden samt til 
at opnå mere præcise e-kon-
troller.

Hos Kjær Knudsen Land-
brug ved de nu præcis, hvor 
meget grisene æder om da-
gen, og om forbruget ligger på 
det forventede, og Kim Kjær 
Knudsen lægger ikke skjul på, 
at han er blevet glad for det 
nye værktøj.

- Jeg er generelt glad for di-
gitale løsninger. Det gør det 
nemt for mig at have et gene-
relt overblik i min hverdag. Et 
godt system jeg er glad for at 
bruge i det daglige.


