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TEMA: GRÆSENSILERING 

Ensileringsmiddel er  
også relevant for økologer
Vestjysk økologisk 
mælkeproducent med 
en gennemsnitsydelse 
på over 11.000 kg EKM 
bruger ensileringsmid-
del til kløvergræsset 
og sparer protein.

aktuelt Karl Nielsen, økologisk 
mælkeproducent med 

knap 250 sortbrogede køer på 
Havbjerg ved Ørnhøj, har 
brugt ensileringsmiddel til al 
kløvergræsensilagen i fem år, 
og det har han tænkt sig at bli-
ve ved med.

- Hvis bare halvdelen af den 
forbedring af proteinudnyt-
telsen, der bliver stillet i ud-
sigt med ensileringsmiddel, 
holder stik, mener jeg det kan 
betale sig. Specielt, når man 
som jeg er økolog og må betale 
den dobbelte pris for indkøbt 
protein, siger Karl Nielsen.

- Jeg bruger ensileringsmidlet 
Topsil max til græsensilagen, 
som kvægrådgivningen ved 
Vestjysk Landboforening an-
befaler, og jeg er godt tilfreds, 
tilføjer den vestjyske økolog.

Lavere tørstoftab
- Min oplevelse er helt be-
stemt, at ensileringsmidlet 
giver en hurtigere ensilerings-

proces og dermed et lavere 
tørstoftab. Ammoniaktallet 
er også lavere, fortæller han.

- Som en direkte konsekvens 
af, at vi bruger ensilerings-
middel til kløvergræsensila-
gen, som udgør omkring 85 
procent af grovfoderet, har vi 
reduceret proteintildelingen 

med mindst 0,25 kg pr. ko dag-
ligt, fortæller Karl Nielsen.

Gennemsnitsydelsen i hans 
besætning ligger på over 
11.000 kg EKM pr. årsko.

Topsil max-ensileringsmid-
let markedsføres af SH Ensile-
ring. Firmaets indehaver, Sø-
ren Hertzum, slår fast, at det er 
ekstra relevant for økologiske 
kvægbrugere at anvende ensi-
leringsmiddel.

Kløver giver trægere 
ensileringsproces
- Økologerne har jo generelt 
en større andel af kløver i klø-
vergræsserne. Det betyder, at 
der er mindre sukker og mere 
protein i afgrøden, hvilket 
giver en trægere ensilerings-
proces. Det gør det ekstra for-
målstjenligt at hjælpe ensile-
ringsprocessen på vej ved at 
tilsætte et homofermentativt 
ensileringsmiddel som Topsil 
max, forklarer Søren Hertzum.

- Ved at bruge et ensilerings-
middel sker der en hurtig 
sænkning af pH i afgrøden. 
Herved opnås den hurtigst 
mulige ensileringsproces, 
hvor mest mulig energi og 

næringsstoffer i ensilagen 
bevares, forklarer han.

- Ved at anvende et ensile-
ringsmiddel til al ensilagen i 
foderrationen vil man kunne 
spare en væsentlig mængde 
protein, siger Søren Hertzum.

Pæn ydelsesstigning
Forsøg viser, ifølge SH Ensile-
ring, at tørstofoptagelsen gen-
nemsnitligt stiger med 0,5 kg 
pr. ko dagligt, når der er tilsat 
Topsil max i forbindelse med 
ensileringen. 

Resultatet er, ifølge syv offi-
cielle forsøg, en gennemsnit-
lig ydelsesstigning på 1,17 kg 
mælk pr. ko dagligt.
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- Som en direkte konsekvens af, at vi bruger ensileringsmiddel til kløvergræsensilagen, som udgør omkring 85 procent af grovfoderet, har vi reduceret proteintildelingen med 
mindst 0,25 kg pr. ko dagligt, fortæller Karl Nielsen. (Privatfoto)

- Min oplevelse er helt bestemt, 
at ensileringsmidlet giver en 

hurtigere ensileringsproces og 
dermed et lavere tørstoftab. 

Ammoniaktallet er også lavere, 
lyder det fra Karl Nielsen, der har 
knap 250 sortbrogede økologiske 

malkekøer med en gennemsnit-
sydelse på over 11.000 kg EKM 

pr. årsko. (Privatfoto)

- maximerer udbyttet af 
din ensilage

- stabiliserer din 
ensilage
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