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Fuld gang i majshøsten og snitningen fredag hos 
Torben Meier Bro i Ådum ved Tarm, hvor de første 30 

hektar majs kom i hus. (Fotos: John Ankersen)

Så er majshøsten i gang i Vestjylland
Fredag blev de første 
30 hektar majs af den 
tidlige sort Kaspian 
høstet hos mælkepro-
ducent Torben Meier 
Bro i Ådum ved Tarm i 
Vestjylland. Lang snit-
længde, høj stub og 
lav plantetæthed, giver 
tidlig høst, og sammen 
med ensileringsmid-
del mange kilo ekstra 
mælk.

AF JOHN ANKERSEN

n Mælkeproducent Torben 
Meier Bro i Ådum ved Tarm i 
Vestjylland gik fredag i gang 
med årets majshøst. I alt 130 
hektar med blandt andet sor-
terne Kaspian og Ambition, 
hvoraf de første 30 hektar med 

Kaspian kom i hus i løbet af 
fredagen. Mandag følger yder-
ligere 30 hektar, mens resten 
ventes at være høstet og snittet 
i løbet af torsdag og fredag i 
næste uge.

- Med udsigten til at det gode 
vejr slår om, turde vi ikke ven-
te længere. I forvejen er jorden 
visse steder meget blød, så der 
skal ikke meget regn til, for-
klarer Torben Meier Bro, der 
stadig har 2012 i erindring, 
hvor der skulle høstes med 
bælter en stor del af tiden. En 
både dyrere og mere langsom 
proces. 

Og trods optimering af snit-
ning og ensilering, erkender 
Torben Meier Bro, at 2015 ikke 
bliver noget stort majs-år.

- Normalt ligger vi med en 
gennemsnit på 14.000 fode-
renheder pr. hektar. I år når 
vi nok NED omkring 10.000 
foderenheder. 

Et tal, der i løbet af fredagen 

kunne bekræftes af indehaver 
af virksomheden SH Ensile-
ring, Søren Hertzum, der i fre-
dags var til stede under høsten 
at måle tørstofprocenten. 

Tørstofprocenten var 33 
(ifølge Seges tørstofprognose 
skulle 32 procent tørstof først 
være nået den 21. oktober) 
Udbyttemåleren på snitteren 
sagde 35 tons pr. hektar

- Det giver 9.500 - 10.000 fo-
derenheder ved en tørstofpro-
cent på 33, konstaterede han.

Enkel formel
Tidlige sorter med lav plan-
tetæthed, høj stub og længe-
re snitlængde – med benefit 
af ensileringsmiddel, der for 
Torben Meier Bros vedkom-
mende er Topsil Max fra SH 
Ensilering.

Det er den enkle formel, som 
Torben Meier Bro har fundet 
frem til er den optimale vej til 
en både kvalitetsmæssig sund 

og holdbar ensilage, hvor der 
ikke går vigtige næringsstoffer 
tabt undervejs. 

Mælkeydelsen er gået mar-
kant op fra 9.600 til nu 11.600 
kg EKM pr. årsko, og Torben 
Meier Bro regner med allerede 
næste år at runde 12.000 kg 
EKM pr. årsko.

Søren Hertzum vurderer, at 
omkring en fjerdedel, eller de 
500 kg af stigningen på 2.000 
kg kan henføres til ensilerings-
midlet. Resten kommer fra 
den tidligt snittede majs med 
større kolbeandel.

Og stigningen i mælkeydel-
sen er noget, der batter i en 
besætning, der tæller 280 køer. 

Som nævnt blev de første 
30 hektar majs høstet fredag. 
I øvrigt samtidig med, at der 
blev skårlagt 16 hektar græs 
med en selvbygget 16 meter 
skårlægger fra Benno Gosvig.  
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MAJSHØST Mælkeproducent Torben Meier Bro, (tv), og indehaver af SH Ensi-
lering, Søren Hertzum, (th), i majsstakken, hvor den første majs 
fredag blev høstet og placeret. 

Torben Meier Bro har to sorter blandt flere – Kaspian og hér Ambition, der om få dage skal høstes og snittes. 

Køerne kvitterer for den groftsnittede majsensilage.

Torben Meier Bro har en besætning på 280 køer


