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Ensileringsmiddel til
første slæt græs gav bonus
Bedre proteinudnyt
telse og højere ydelse
blev resultatet, da
nordvestjysk mælke
producent for første
gang brugte ensile
ringsmiddel til græs.

- Ydelsesstigningen, der
kom, da vi tog hul på
græsensilagen af første
slæt, har holdt sig lige
siden. Derfor er det
meningen, at vi vil bruge
Topsil max til første slæt
græs igen i år. Første slæt
er jo vigtigt, fordi det
giver op til 50 procent af
årets udbytte

Indtil sidste år hørte Per
Hauskov Kristiansen til
de mælkeproducenter, der
konsekvent fravalgte at bruge
ensileringsmiddel, fordi han
aldrig har haft problemer med
ensilagekvaliteten.
Sidste år valgte han så for
første gang at bruge ensileringsmiddel til det første slæt
græs.
- Jeg har gennem årene hørt
så meget om ensileringsmidler, både for og imod. Sidste
år besluttede jeg mig så for at
prøve med ensileringsmidlet
Topsil max til det vigtige første slæt græs for at gøre mine
egne erfaringer med at bruge
ensileringsmiddel, fortæller
Per Hauskov Kristiansen.
Han er syvende generation
på slægtsgården Sdr. Byskov
ved Nørre Nissum i Nordvestjylland og er opkøber for
Bovi Denmark. Besætningen
er på 340 årskøer plus hundyropdræt af stor, blandet
race.

Per Hauskov Kristiansen

Et kg EKM ekstra pr. ko
Da der blev taget hul på
græsensilagen fra første slæt
omkring den 1. februar, steg
ureatallet i mælken fra 4 til 5.
Samtidig steg gennemsnitsydelsen med et kg EKM pr. ko
dagligt.
- Set med mine øjne er forklaringen på både det højere
ureatal og den højere ydelse,
at græsensilagen indeholder
mere tilgængeligt protein, end
analyserne viser. For at få ureatallet ned igen, tog vi et halvt
kg sojaskrå ud af foderrationen og erstattede det med en
halv foderenhed valset korn af
egen avl fra en gastæt silo. Så
udover at have opnået en lidt
højere ydelse sparer vi nu også
lidt på fodringen, forklarer Per
Hauskov Kristiansen.

Mere græs end majs
På grovfodersiden indeholder
foderrationen 8,5 foderenheder græsensilage og 3,5 foderenheder majshelsæd dagligt
pr. ko.
Den lidt usædvanlige balance mellem græs og majs i
foderrationen skyldes, at majsen har skuffet flere år i træk

- Det er meningen, at vi vil bruge Topsil max til første slæt græs igen i år. Første slæt er jo vigtigt,
fordi det giver op til 50 procent af årets udbytte, siger Per Hauskov Kristiansen.
med et udbytte på kun 7.000
til 8.000 foderenheder pr. hektar på grund af kølige vækstsæsoner. Græsset, derimod,
ligger typisk tæt på 12.000
foderenheder pr. hektar, og
så er proteinindholdet tilmed
betydeligt højere.
- Ydelsesstigningen, der
kom, da vi tog hul på græsensilagen af første slæt, har
holdt sig lige siden. Derfor er
det meningen, at vi vil bruge
Topsil max til første slæt græs
igen i år. Første slæt er jo vigtigt, fordi det giver op til 50
procent af årets udbytte, påpeger den nordvestjyske mælkeproducent.
Han vil nu også bruge ensileringsmiddel til majsen.

Bedre proteinudnyttelse
- Tidligere tilrettelagde vi fodringen, så der var 15-20 gram
PBV pr. foderenhed. Det er nu
sænket til 10-15 gram PBV pr.
foderenhed, uden at det koster
på ydelsen. Forklaringen er, at

græsset og tilsætte ensileringsmidlet.
- Jeg betaler ikke ekstra for
at få tilsat ensileringsmiddel, og det fungerer uden
problemer. Med hensyn til
doseringen følger vi den
medfølgende vejledning.
Den eneste udfordring er at
vurdere mængden af grønmasse, siger han.
En række forsøg med Topsil
max, blandt andet ved University of Glasgow, bekræfter
Per Hauskov Kristiansens erfaring med et højere proteinindhold i ensilagen og en højere mælkeydelse. Desuden

viser forsøgene en reduktion
i tørstoftabet fra 9,7 procent
til 5,8 procent samt en forbedret fordøjelighed.
Topsil max markedsføres af
SH Ensilering og distribueres
via en række forhandlere. I
dette tilfælde er ensileringsmidlet købt hos Vestjysk Specialfoder.
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proteinudnyttelsen er forbedret, og det er positivt med de
høje proteinpriser. Desuden
kommer der nu mindre uudnyttet protein ud med gyllen,
forklarer Per Hauskov Kristiansen.
- Vi bruger ofte biprodukter
i foderrationen. I øjeblikket
fodrer vi med knap halvanden foderenhed frasorterede
spisekartofler. Det giver måske nok ikke den allerhøjeste
ydelse, men derimod et godt
dækningsbidrag fra køerne,
konstaterer han.
Gennemsnitsydelsen pr.
årsko ligger på 10.000 kg EKM
pr. årsko og er svagt stigende.
At der er en god balance i fodringen af de 340 køer på Sdr.
Byskov, illustreres af, at celletallet i besætningen ligger
på kun 102.000.

Maskinstation klarer
snitning og tilsætning
Per Hauskov Kristiansen har
en maskinstation til at snitte

Da der blev taget hul på græsensilagen fra første slæt omkring den 1. februar, steg gennemsnitsydelsen
med et kg EKM pr. ko dagligt i Per Hauskov Kristiansens besætning.

