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TEMA: GRÆSENSILERING

Ensileringsmiddel
tjener sig rigeligt ind
Nordsjællandsk mælkeproducent med 300
årskøer bruger Topsil
Max-ensileringsmiddel til majshelsæden
samt til de gode 1.
og 3. slæt græs, som
bruges til køerne. Til
kolbemajsen bruger
han Topsil Stabil-ensileringsmiddel.
Jan Larsen tager typisk 1. slæt
græs i den første uge i juni. Det
er af en høj kvalitet, så her bruger han Topsil Max for at passe
på den værdifulde ensilage.

Da kvægrådgiver Ida
Ringgaard fra Vestjysk
Landboforening for nogle år
siden anbefalede ham det,
fulgte Jan Larsen hendes råd
og begyndte at bruge ensileringsmiddel – både til græsset
og majsen.
Jan Larsen driver Kurregaard
ved Helsinge i Nordsjælland
med 300 Holstein-malkekøer
og hundyropdræt. Han bruger
normalt ikke penge på noget,
hvis det ikke på forhånd kan
dokumenteres, at det vil gavne
bundlinjen.
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Det betaler sig
- Når Ida Ringgaard ud fra
de erfaringer, hun har gjort,
råder til at bruge ensileringsmiddel, så har jeg fuld tillid
til, at det kan betale sig, siger
den nordsjællandske mælkeproducent, der fremstiller
omkring 2,2 millioner foderenheder ensilage om året til
sin besætning.
- Hvis der eksempelvis er
blot fem øre at hente pr. foderenhed ved at gøre det – og
det er jeg nu ikke i tvivl om, at
der er – så tjener udgiften til

Majshelsæden

Da kvægrådgiver Ida Ringgaard fra Vestjysk Landboforening for nogle år siden anbefalede ham det, fulgte Jan Larsen hendes råd og begyndte at bruge ensileringsmiddel – både til græsset og majsen. Og han tror på, at udgiften tjener sig rigeligt ind.
ensileringsmiddel sig rigeligt
ind, fastslår Jan Larsen.
- Vi har brugt Topsil Max-ensileringsmiddel til græsset i fire
år, og til majshelsæden i tre år.
Og i de fire år, vi har fremstillet
kolbemajs, har vi brugt Topsil
Stabil-ensileringsmiddel til det,
fortæller han.

To typer Topsil
Topsil-ensileringsmidlerne
markedsføres af SH Ensile-
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ring. Topsil Max reducerer
tørstoftabet i forbindelse med
ensileringsprocessen og øger
ensilagens fordøjelighed og
proteinindhold.
Topsil Stabil øger ensilagens
stabilitet, så varmedannelsen
i forbindelse med, at der tages hul på stakken, mindskes
markant.
- Med hensyn til kolbemajsen, så tør jeg slet ikke lade
være med at bruge Topsil Sta-

bil. Kolbemajsen kan meget
let begynde at tage varme, når
man tager hul på stakken, forklarer Jan Larsen.
- Vi kører med faste kørespor
i græsmarkerne, da det jo giver
et dokumenteret merudbytte.
På den måde undgår vi også at
få jord i ensilagen, fortsætter
han.
- Set med mine øjne giver
det ingen mening at tage alt
for mange slæt i græs. Her på
stedet tager vi typisk fire slæt,
og sidste år blev det kun til
tre, siger den nordsjællandske
mælkeproducent og tilføjer:

Behandler 1. og 3. slæt
- Vi tager typisk 1. slæt i den
første uge i juni. Det er af en
høj kvalitet, så her bruger vi

Topsil Max for at passe på den
værdifulde ensilage.
- 2. slæt bliver ofte ikke særligt godt, fordi der tit kommer
en tør periode i juni. Derfor
lader vi mange gange 2. slæt
stå i 6-8 uger, indtil det er skredet igennem og er blevet noget
groft. Derfor bruger vi ikke ensileringsmiddel til 2. slæt, som
vi oftest bruger til ungdyrene,
fortæller Jan Larsen.
- Vi tager så vidt muligt 2.
slæt, når der er udsigt til regn,
så der kommer en hurtig genvækst i 3. slæt. Det bliver ofte
godt, så her bruger vi også
Topsil Max, fortsætter han.
Derimod bruges der ikke ensileringsmiddel til 4. og sidste
slæt, som normalt også bruges
til ungdyrene.
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- Hvis der eksempelvis er
blot fem øre at hente pr.
foderenhed ved at gøre
det, så tjener udgiften til
ensileringsmiddel sig
rigeligt ind
JAN LARSEN, EJER, KURREGAARD
VED HELSINGE I NORDSJÆLLAND

Som nævnt bruger Jan Larsen
også Topsil Max til majshelsæden.
- Vi stiler efter at tage majshelsæden ved maksimalt 30
procent tørstof. Bliver det for
tørt, går det ud over ædelysten. Så hellere have lidt saftafløb, da det alligevel er nogle
sukkerarter, som køerne ikke
kan optage, der forsvinden på
denne måde, siger han.
Jan Larsen køber selv Topsil-ensileringsmidlet hjem og
blander det op i koldt vand,
når det skal bruges.
- Vi har en maskinstation til
at finsnitte, og hjælper dem
med at hælde det opløste ensileringsmiddel op i den store
tank på finsnitteren. Det er
hurtigt og nemt at arbejde
med, siger den nordsjællandske kvægbruger.

Underlagsfolie
- For et par år siden begyndte
vi også at bruge SH Ensilering’s underlagsfolie til vore
ensilagestakke. Underlagsfolien er af en højere kvalitet
end dem andre steder fra. Den
er meget smidig og elastisk,
så der går ikke hul i den. Når
folien er lagt på, suges den
hurtigt ind til stakken, så alle
luftlommerne forsvinder, fortæller Jan Larsen.
Besætningen på Kurregård
er steget markant i ydelse over
de seneste 5-6 år til nu 11.400
kg EKM pr. årsko.
- Vi arbejder hele tiden på at
optimere produktionen for at
udnytte køernes ydelsespotentiale bedst muligt. Der er
gennemført forskellige tiltag.
Et af disse er, at vi er begyndt
at bruge ensileringsmiddel,
slutter Jan Larsen.
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