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TEMA

KVÆG

Ensileringsekspert på fuld tid
Søren Hertzum, SH
Ensilering, har både
praktisk erfaring med
mælkeproduktion og
en stor viden om ensileringsmidler.

Det er ingen
overdrivelse af
hæfte betegnelsen ensileringsekspert på Søren Hertzum, der
ejer og driver firmaet SH Ensilering ved Højslev nær Skive.
Søren Hertzum er så vidt
vides den eneste person her i
landet, der har ensilering som
100 procents levebrød. Han er
uddannet landmand og drev en
malkekvægbedrift, indtil han i
2004 begyndte at arbejde med
rådgivning om ensilering.
- Jeg medvirkede i en række
ensileringsforsøg. På den måde
kom jeg i besiddelse af en masse viden om en række forskellige ensileringsmidler på markedet, fortæller Søren Hertzum.
- At jeg valgte at markedsføre
netop Topsil ensileringsmidler-

- Det drejer sig om at optimere alle led i foderkæden, så både mængden
og kvaliteten af ensilagen
ligger i top. På denne
måde holdes omkostningerne pr. foderenhed
ensilage nede, lyder det
fra SH Ensilering.

TEMA

Endelig tilbydes græsblandingen Topmix Kløver, som er lidt
mere langsomtvoksende end diverse moderne græsblandinger.
Til gengæld giver Topmix Kløver
græsensilage af en mærkbart
bedre kvalitet, mener Søren
Hertzum.
ankj
ne, da jeg etablerede eget firma
i 2011, skyldtes, at denne serie
af ensileringsmidler hører til de
absolut bedst dokumenterede
på markedet, forklarer han.

Praktisk erfaring

Som tidligere mælkeproducent
har Søren Hertzum både prak-

tisk erfaring samt stor viden
om, hvor stor økonomisk betydning mængden og kvaliteten
af det grovfoder, der produceres, har på den enkelte malkekvægbedrift.
- Det drejer sig om at optimere alle led i foderkæden, så
både mængden og kvaliteten af
ensilagen ligger i top. På denne
måde holdes omkostningerne
pr. foderenhed ensilage nede,
siger den nordjyske ensileringsekspert.
En vigtig del af hans virksomhed består i at rådgive kunderne om ensilering.
Topsil, der er SH Ensilerings
eget varemærke, omfatter tre
typer ensileringsmiddel.

Tre varianter

Søren Hertzum er så vidt vides den eneste person her i landet, der
har ensilering som 100 procents levebrød. Han er uddannet landmand og drev en malkekvægbedrift, indtil han i 2004 begyndte
at arbejde med rådgivning om ensilering.

Ordningen er på 100 millioner kroner og skal støtte op om
indfasningen af kravene i »Lov
om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg«.
- Det er en rigtig god chance for
mange mælkeproducenter til at
overveje, om man vil i gang med
forbedringer i stalden. Enten ved
at udvide eller ved at bygge nyt.
Vi skal hjælpe den enkelte mælkeproducent til en ydelsesstigning,
og der er velfærdsforholdene i
stalden et vigtigt parameter ligesom en eventuel udvidelse, så
landmanden kan huse flere dyr,
siger chefkonsulent Tom Vestergaard fra LMO Kvæg.

20 procent til nye og 40 procent
til eksisterende

Der ydes 20 procent i tilskud til
investeringer i tilbygninger og

nye stalde, og ved renovering af
eksisterende stalde kan man få
40 procent i tilskud.
Ved etablering af sengebåse
til lakterende køer beregnes
tilskuddet på 20 procent ud
fra en fast pris på 20.035 kroner pr plads til nybyggeri og
tilbygning, og til renovering af
eksisterende anlæg er der maksimalt afsat et beregningsbeløb
på 11.940 kroner pr. koplads,
hvoraf de 40 procent beregnes.
Der er flere forskellige krav til
et byggeri eller renovering, som
skal være på plads, inden man
overvejer at søge. Projektet
kræver en samlet investering på
mindst 300.000 kroner, og finansieringen skal være på plads,
inden ansøgningen bliver sendt
afsted. Ansøgningsperioden varer frem til den 19. maj 2015.

Det homofermentative ensileringsmiddel Topsil max reducerer tørstoftabet og forbedrer
ensilagens fordøjelighed. Topsil
stabil er et heterofermentativt
ensileringsmiddel, der forbedrer
holdbarheden af ensilagen, når
stakken er åbnet. Det kemiske
ensileringsmiddel Topsil fresh
reducerer dannelsen af toksiner
og alkohol i ensilagen og gør

- Det er en rigtig god chance
for mange mælkeproducenter
til at overveje, om man vil i
gang med forbedringer i stalden, siger chefkonsulent Tom
Vestergaard fra LMO Kvæg.

den mere stabil efter åbning af
stakken.
Udover Topsil ensileringsmidlerne tilbyder SH Ensilering
også doseringsudstyr til henholdsvis flydende og granuleret
ensileringsmiddel.
Produktprogrammet omfatter også en
tørstofmåler samt den iltblokerende ensilagefolie Suprastop
Black.
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...når det drejer sig om:
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