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TEMA: GRÆSENSILERING  

Ensileringsmiddel holder 
græsensilagen stabil
- Vi kunne ikke 
drømme om at spare 
ensileringsmidlet til 
slætgræsset væk. 
Det er en lille udgift 
i forhold til, hvor sto-
re værdier, der er på 
spil, siger sydsjæl-
landsk mælkeprodu-
cent.

AF JACOB LUND-LARSEN

aktuelt Den kendte sjællandske 
jersey-mand Lars Sten-

bek, Skovgård ved Lov syd for 
Næstved, bruger konsekvent 
ensileringsmiddel til al ensila-
gen til sine cirka 200 jersey-kø-
er.

- Vi har brugt ensilerings-
middel til både slætgræsset 
og majshelsæden i en del år. I 
2018 skiftede vi så, som et for-
søg, over til ensileringsmidlet 
Topsil max til græsset, fortæl-
ler Lars Stenbek.

- Det blev vi så godt tilfredse 
med, at vi fortsatte med Topsil 
max sidste år og gør det igen i 
år, siger den sydsjællandske 
kvægbruger. 

- Vi har en del tør jord og har 
ikke mulighed for at vande. 
Derfor bruger vi en græsblan-
ding med 75 procent lucerne. 
Lucerne er nemlig stabil, når 
det bliver tørt. Det oplevede vi 
ikke mindst under den hårde 
tørke i 2018, fortæller han.

Ensileringsmiddel holder 

Lucerne giver højt 
proteinindhold
- Udover at være tørke-stabil 
giver den høje andel af lucerne 
også et højere proteinindhold 
i ensilagen. Lucerne indehol-
der mange stængler. Derfor 
får vi afgrøden snittet så fi nt 
som muligt, hvilket i praksis 
vil sige omkring 10 millime-
ter, supplerer sønnen Rasmus 
Stenbek, der er daglig ansvar-
lig for sin fars malkekøer.

Han har en gård i nabolaget, 
hvor opdrættet opstaldes.

- Topsil max virker rigtig 
godt. Det fremskynder ensi-
leringsprocessen. Desuden 
holder græsensilagen sig ty-
deligvis meget bedre, når vi 
begynder at tage af den - også 
selv om det er midt på somme-
ren, påpeger Rasmus Stenbek.

Det med holdbarheden er 
vigtig. Græsensilagen udgør 
kun cirka 20 procent af grov-
foderrationen til køerne på 
Skovgård. Derfor gås der kun 
4-5 centimeter frem dagligt i 
plansiloen, hvor stakken er ni 
meter bred og omkring 1,70 
meter høj.

Lille udgift i forhold 
til ensilagens værdi
- Vi kunne ikke drømme om 
at spare ensileringsmidlet til 
slætgræsset væk. Det er trods 
alt en lille udgift, når man ta-
ger i betragtning, hvor store 
værdier, der er på spil, lyder 
det fra Rasmus Stenbek.

- Men selvfølgelig kan brug 

af ensileringsmiddel aldrig er-
statte god ensileringspraksis, 
tilføjer han.

Ensilering af slætgræs med 
75 procent lucerne er i øvrigt 
et kapitel for sig på Skovgård.

- Lucerne er en forholdsvis 
sen afgrøde. 1. slæt bliver der-
for aldrig taget før efter den 
20. maj. Vi tager så fire slæt 
henover sæsonen, det sidste 
hen i oktober, fortæller Lars 
Stenbek.

Skår eller 
bredspredning
- Hvis det er tørt, og udbyttet 
ikke er så stort, når vi tager 
2. og 3. slæt, så får vi nogen 
gang det hele samlet i ét skår 
efter skårlæggeren. Vælger 
vi at få det bredspredt med 
skårlæggeren, river vi det al-
tid hurtigt sammen, fortæller 
den sydsjællandske mælke-
producent.

- Uanset hvilken fremgangs-
måde, vi benytter os af, så skal 

det hele foregå, inden de små 
lucerneblade bliver for tørre, 
falder til bunds og går til spil-
de. Det må ikke ske, for lucer-
nebladene er meget proteinri-
ge, forklarer han.  

I plansiloen lægges hvert nyt 
slæt ind ovenpå de tidligere.

Alle slæt i 
samme stak
- Når vi tager 2., 3. og 4. slæt, 
tager vi plastfolien af, lægger 
det nye slæt ovenpå, kører det 
godt sammen og lægger den 
samme plastfolie på igen, for-
tæller Lars Stenbek.

- Når vi tager plastfolien af, 
er vi meget omhyggelige med 
at undgå, at den bliver forure-
net med jord og snavs, inden 
den skal lægges på igen. Syste-
met fungerer fi nt, siger han og 
fortsætter:

- Ved at ensilere alle græs-
slættene sammen på denne 
måde får vi en mere ensartet 
fodring igennem sæsonen - i 
stedet for de foderskift, der vil-
le blive tale om, hvis vi fodre-
de de forskellige slæt op efter 
hinanden.

- For at gøre det nemmere 
at køre afgrøden ordentligt 

sammen i siloen styrer vi ef-
ter et tørstofi ndhold på blot 30 
procent i den færdige ensilage. 
Den indeholder typisk 19-20 
procent råprotein, siger Lars 
Stenbek.

Lucernen fylder mere 
fra slæt til slæt
Han fortæller videre, at lu-
cernen tit kommer til at fylde 
mere og mere fra slæt til slæt, 
alt efter vækstsæsonen.

- Skal man ensilere græs-
slættene sammen, sådan som 
vi gør, kræver det, at der er 
rigeligt med grovfoder til rå-
dighed. Man kan jo først be-
gynde at bruge af ensilagen, 
når det sidste slæt er bjærget 
og lagt på, og stakken herefter 
har ligget i mindst 10 uger, un-
derstreger Lars Stenbek.

Hans jersey-besætning lig-
ger på 10.700 kg EKM i gen-
nemsnit pr. årsko, og ydelsen 
er stigende.

Topsil max markedsføres 
af SH Ensilering. På den syd-
sjællandske bedrift bruger 
man også et andet af firma-
ets produkter, Topsil stabil, til 
majshelsæden.

l-l

Lars og Rasmus Stenbek 
(til højre) kunne ikke 
drømme om at spare 
ensileringsmidlet til 
slætgræsset væk. Det er en 
lille udgift i betragtning af, 
hvor store værdier, der er 
på spil, mener de.

- Ved at ensilere alle græsslættene sammen får vi en mere ensartet fodring igennem sæsonen - i stedet for de foderskift, der ville 
blive tale om, hvis vi fodrede de forskellige slæt op efter hinanden, forklarer Lars Stenbek, der her ses til højre sammen med sønnen 
Rasmus Stenbek. Fotos: Erik Kjærgaard Christensen
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Leverandører til den professionelle landmand:
Rengøring

Stillinger

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk

Ukrainske praktikanter, EU-farmassistenter.
www.ab-farms.dk / 40288060 / 0037120216718
»East-West - AB-Farms the best« - 3td decade

AB Farms 2x15.indd   1 30-01-2017   10:49:09

Rengøring af stalde og desinfektion
Facaderengøring/tagrengøring

Mobil 21 22 79 64
Viborgs tagrengøring og malerservice

Staldudstyr

Et stærkt produkt til  
renovering af gulve i svine-
stalde plansilo og industri

Forhandler i Danmark
Nordic Total Byg
Industriparken 15,Skodborg 
6630 Rødding
ntb@nordictotalbyg.dk
Tlf. 74848706, mobil. 40148705

Håndværkervej 25 • 4160 Herlufmagle • www. topbeton
Ole P. Jørgensen • Tlf. 24628015 • opj@oplogistik.dk

TopBeton 2x60.indd   1 03-09-2018   11:33:10

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Protectos Syrefast slidlag NutriFair 2017.pdf   1 13-01-2017   08:24:54

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Protectos Syrefast slidlag NutriFair 2017.pdf   1 13-01-2017   08:24:54

Hvorfor PROTECTOS Flydemørtel
• Syrefast • Slidstærk • God vedhæftning 
• 1 produkt til det hele
• Enkelt gør-det-selv produkt
Attraktiv pris - ring allerede i dag!

Untitled-3   1 29-05-2018   15:16:15

Forskelligt

Staldudstyr

ANNONCER - tlf.  70 15 12 37

EXPORT AF 
SMÅGRISE

WWW.PORC-MERCATUS.DK

 Kontraktgrise
 Puljegrise Tage Vig

20 54 95 80

RINGRING

Porc Mercatus 1x41.indd   1 22-05-2018   12:51:32

Husdyr

Land-
brug på 
nettet:

www.effektivtlandbrug.dk

GSG tilbyder STALDVASK
Staldvask af alle staldtyper og industribygninger.

Kontakt Richard Nielsen på 24210670

GSG tilbyder Staldvask - 2 x 15.indd   1 27-05-2019   09:20:31

Nedslidt beton?
Få rengøringsvenlig overfl ade 
og nyt slidlag på det gamle 
beton med højstyrkemørtler 
S 105-2.
Lang holdbarhed, 
hurtigtørrende.
Let bearbejdlig, slidstærk 
- og økonomisk.

Tlf. 86 60 18 99 - kemtek.dk

Kem-tek

- og økonomisk.

Kemtek - Nedslidt beton - 2x60.indd   1Kemtek - Nedslidt beton - 2x60.indd   1 14-11-2019   13:56:3114-11-2019   13:56:31

Klovshoppen

Alt til klovpleje
www.klovshoppen.dk

Tlf. 20434230

www.lb-boks.dk - www.klovshoppen.dk

38 års 
praktisk 
erfaring

  Klovbeskæringsbokse
  Klovlim & Klovsko
  DD Delete med honning   
 og salicylsyre

  Værktøj til klovbeskæring 
  Konkurrencedygtige priser
  Troværdighed og 
 tilfredse kunder

KLOVSHOPPEN
- de professionelles produkter!

Klovshoppen - leverandør 2 x 60.indd   1Klovshoppen - leverandør 2 x 60.indd   1 10-03-2020   10:48:0310-03-2020   10:48:03

Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Øster Gesten Special Danko Oil LOGO 2x30.indd   1 27-05-2019   09:12:27

HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG
Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Øster Gesten Special Danko Oil.indd   2 27-05-2019   09:14:53

Indbygningsspær 
og stålkonstruktioner 
til landbruget

hygind.dk

Indbygningsspær 
og stålkonstruktioner 
til landbruget

hygind.dk | tlf. 66 18 96 00

Hygind smedie - Indbygningsspær og stålkonstruktioner - 2x34.indd   1Hygind smedie - Indbygningsspær og stålkonstruktioner - 2x34.indd   1 03-12-2019   12:55:2003-12-2019   12:55:20

KØLETANKE 
KØBES!

2.000-35.000 ltr. 
Også silotanke.

A-Z- TRADING
Tlf. 74 43 00 55

Mobil 40 15 50 48

AZ Trading - 1x40 - Køletanke købes.indd   104-01-2019   08:39:16Mejetærskere, 
traktorer og 

andre maskiner  
købes fra ophør  

- skadede - eller skal du 
bare have en anden og 

sælge den gamle.

Telefon 20 26 11 18

poul nielsen 1 sp - mejetærskere - traktorer og andre.indd   112-12-2018   08:50:28

Diverse

Udskiftning af tag
• På driftsbygninger
• Effektivt og godt
•   Kontakt landbrugets 

foretrukne taglægger
Tlf. 5118 3555
baagoeknudsen@mail.dk

www.landbrugets-taglægger.dk

baagoeknudsen@mail.dk
Skiftet 

200.000 m2

Baagø Knudsen APS -1x50.indd   208-01-2019   11:07:26

aktueltTEMA: GRÆSENSILERING  
FAGLIGE TEMAER
Kontakt: Jacob Lund-Larsen
jll@eff ektivtlandbrug.dk
63 38 25 48 

På Skovgård bruges en 
græsblanding med 75 procent 
lucerne, fordi lucerne er 
tørke-stabil. Der styres efter 
30 procent tørstof i den 
færdige ensilage, hvor 
indholdet af råprotein typisk 
ligger på 19-20 procent. 

Lars og Rasmus Stenbek (til højre) i stalden på Skovgård, der rummer bedriftens cirka 200 jer-
sey-køer. Gennemsnitsydelsen er 10.700 kg EKM pr. årsko og er stigende. 

Få avisen 
hver dag
Bestil abonnement på tlf. 63 38 25 49
www.effektivtlandbrug.dk

ANNONCER
RING

tlf.  70 15 12 37


