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Opdatering af kendt prisberegner:

Aarhus, 9/2 2018

Hedegaard gik fra bund til top
En opdatering af AgroMarkets’ prisberegner gør, at foderstoffirmaet Hedegaard a/s går fra at have ligget i
bund mht. nettoafregning af maltbyg til at ligge i top.
- Efter at have hørt AgroMarkets’ indlæg om prisberegneren på plantekongressen, undrede vi os over, at vi
var blandt dem, der afregnede dårligst for maltbyg. Herefter gravede vores ekspert sig langt ned i tallene, og
vi fandt ud af, at der var fejl i programmet, siger Mads Kristensen, Indkøbsdirektør hos Hedegaard a/s.
Da Hedegaard gjorde AgroMarkets opmærksom på fejlene, gik analytikere og IT-udviklere straks i gang med
at undersøge programmet bag. En af årsagerne til den forkerte afregning af maltbyg hos Hedegaard, skyldtes at de knækkede maltbygkerner trækkes som fradrag, hvorimod Hedegaard lægger dem til i sorteringen.
Desuden har der været tekniske udfordringer mht. faktoren, som maltbygs endelige nettopris udregnes fra.
- Det er en kombination af flere ting, der går galt i en meget kompleks afregningsmodel, siger analytiker hos
AgroMarkets, John Jensen, der har været med til at udvikle prisberegneren. - Så vi er glade for, at samarbejdet med Hedegaard er så godt, at vi har kunnet reagere hurtigt og sammen få opdateret prisberegneren for
maltbyg, så den nu også stemmer 100%.
Ekstremt kompleks udregning
Det har taget AgroMarkets flere måneder at udvikle den meget omfattende prisberegner for gødning, foderbyg, foderhavre, foderhvede, foderrug, raps og maltbyg. Formålet er at skabe gennemsigtighed i et afregningsunivers, der er så kompliceret, at selv eksperter har svært ved at finde ud af det.
Indtil videre er beregneren kun baseret på 8 foderstoffirmaers høstinformationer, men det er planen, at den
udvides til at omfatte samtlige danske foderstoffirmaer. Prisberegneren er flittigt brugt og er nu kendt som et
ekstremt effektivt værktøj til at finde frem til den bedste afregningspris.
- Det er godt gået. at AgroMarkets formår at grave så mange tal frem og har fået lavet så godt et redskab til
landmændene. Men den slags forpligter, og så er det selvfølgelig ekstra farligt, når der laves fejl. Vores sælgere har virkelig været ramt af dette her, så vi er glade for, at AgroMarkets reagerer så hurtigt og får opdateret systemet, siger Mads Kristensen.
- Vi har lavet rigtig mange stikprøver og tests, inden vi gik i luften med vores prisberegner. Men vi må konstatere, at det ikke er nok med stikprøver i denne situation, fordi det er så komplekst og derfor svært at ramme
alle kombinationer. Så fremover laver vi en slavisk systematisk gennemgang af alle udregninger, bla. når vi
skal lægge tal for høst 2018 ind. Også selvom det kan komme til at tage flere dage, siger John Jensen.
Prisberegneren for maltbyg på www.agromarkets.dk har været lukket et par dage pga. opdateringen, men i
starten af denne uge kører den igen. Så du også kan finde frem til den bedste afregningspris på maltbyg.
John Jensen kan kontaktes på mobil 4073 0189, Mads Kristensen på mobil 2373 1703.
Venlig hilsen
Torben Aamand, direktør
T 2331 8417 | M toa@agromarkets.dk

Dansk landbrugs vigtigste analyseinstitut med daglige anbefalinger om køb og salg og oversigt over priser.

