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Bergmann professionelle bundkædevogne til professionelle brugere
Hydraulisk affjedret undervogn. Kraftige drivlinier

Størrelser op til 65 m3

Mulighed for montering af righoldigt udstyr, 
også doseringsvalser

Tysk 
topkvalitet

Ung mælkeproducent  
sværger til ensileringsmiddel
- Min oplevelse er, at 
brug af ensileringsmid-
del løfter udnyttelsen 
af både proteinet og 
energien, siger Morten 
Dalby Jensen, Sunds.

aktuelt En dårlig afgrøde kan 
ikke blive til en god en-

silage ved at tilsætte ensile-
ringsmiddel. Men ensilerings-
middel kan gøre et godt foder 
endnu bedre.

Det er ræsonnementet hos 
Morten Dalby Jensen, 23-årig 
mælkeproducent på Dalby-
gaard ved Sunds i Midtjylland. 
Den unge landmand har til 
fulde bevist, at han ved, hvad 

han taler om, for hans 130 
økologiske jerseykøer yder 
ikke mindre end 10.600 kilo 
EKM pr. årsko.

Morten Dalby Jensen over-
tog bedriften i 2010, og året 
efter begyndte han at bruge 
ensileringsmiddel. I dag er 
han ikke i tvivl om, at det er 
en god forretning.

Sprang et slæt over
- Sidste år sprang jeg over en-
sileringsmiddel til andet slæt 
kløvergræs, for at finde ud af, 
hvad der skete ved det. Det er 
jo trods alt en udgift, siger han.

- Da jeg begyndte at fodre 
med den ubehandlede en-
silage, steg ureatallet, der 
havde ligget på 3,2-3,5, op til 
4,5-4,7, hvor det også lå, inden 
jeg begyndte at bruge ensile-
ringsmiddel i 2011. Samtidig 
med stigningen i ureatallet fik 
køerne tynd mave, og ydelsen 
faldt et par kilo mælk pr. ko 
om dagen. Ligegyldigt hvad 
jeg gjorde, var det ikke til at 
få tingende rigtigt i balance, 
fortæller han. 

- Hændelsesforløbet lærte 
mig, at højtydende køer er me-
get følsomme for ændringer i 
fodringen, så det skal jeg altså 
undgå i videst muligt omfang, 
tilføjer Morten Dalby Jensen.

Tingene fungerer igen
Først da han havde fodret den 
ubehandlede ensilage op og 
igen begyndte at fodre med 
ensilage, der var tilsat ensi-
leringsmiddel, kom tingene 
atter til at fungere. Ureatallet 
faldt straks, og i løbet af en 
uges tid steg ydelsen igen med 
de par kilo mælk pr. ko dagligt, 
som den tidligere var faldet.

- Min oplevelse er, at brug 
af ensileringsmiddel løfter 
udnyttelsen af både proteinet 
og energien. Den beregnede 
foderudnyttelse ligger da også 
oppe på 105-110 procent. Den 
høje foderudnyttelse bekræf-
tes også af, at køerne ikke ta-
ber sig trods den høje ydelse, 
påpeger den midtjyske mæl-
keproducent.

Han har bestilt ensilerings-
midlet Topsil Max fra firmaet 
SH Ensilering til al sin ensi-
lage.

Sparer indkøbt protein
- Det koster mig cirka to øre 
pr. foderenhed at bruge en-
sileringsmiddel, og det beløb 

får man jo ikke meget sojaskrå 
for, konstaterer Morten Dalby 
Jensen.

- Den høje udnyttelse af pro-
teinet i ensilagen betyder, at 
proteinniveauet i foderratio-
nen kan sænkes, og det gavner 
økonomien yderligere, da pro-
teinet jo er den dyreste del af 
foderrationen, uddyber han.

Vinterfoderplanen på Dal-
bygaard indeholder omkring 
5,5 foderenheder i kløvergræ-
sensilage pr. ko om dagen. 

Morten Dalby Jensen bru-
ger også ensileringsmiddel til 
såvel majshelsæd som ærter 
med græsudlæg.
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- Det koster mig cirka to øre pr. foderenhed at bruge ensilerings-
middel, og det beløb får man jo ikke meget sojaskrå for, konstate-
rer Morten Dalby Jensen. 

Morten Dalby Jensen overtog Dalbygaard i 2010, og året efter begyndte han at bruge ensileringsmid-
del. I dag er han ikke i tvivl om, at det er en god forretning.

De 130 økologiske jerseykøer på Dalbygaard yder ikke mindre end 
10.600 kilo EKM pr. årsko. Her er medhjælper Viktoriia Osadcha i 
gang med malkningen.


