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Dyrk selv
dit protein!

Større indtjening
med godt græs
2017 var et godt græsår.
De rigelige nedbørsmængder
medførte store udbytter, og selv på tørre
jordarealer blev der opnået flotte høstresultater.
Jeg håber, at dine ensilageanalyser er, som de skal
være, så dine køer producerer masser af mælk på
det høstede grovfoder.
Vi står allerede nu på tærsklen til græssæsonen
2018. Det er nødvendigt at forberede sig godt til
den nye sæson, for godt græs er lig med større
indtjening. Græs er nu engang det proteinholdige
grovfoder, som giver den højeste proteinproduktion
pr. hektar. Og det er vel at mærke protein, som
er mange gange billigere end et hvilket som helst
produkt, du kan købe.
I de seneste år har vi med de lave mælkepriser
måttet se kendsgerningerne i øjnene: Det
altoverskyggende tema hos mælkeproducenterne
har været besparelser. Nu er der igen blevet plads
til at arbejde for en højere indtjening, og her kan
dine græsarealer bidrage i væsentlig grad. Ved at
gøre brug af den nyeste genetik kan du øge både
dit udbytte og din proteinproduktion og således
reducere dit indkøb af dyre proteinråvarer.

Fire trin til en bedre proteinudnyttelse

Dyrk mest muligt protein på egne marker
Det er ikke altid rentabelt at indkøbe proteinrige råvarer. De er
forholdsvist dyre, og da køers proteineffektivitet samtidig er lav,
er det en økonomisk mere attraktiv løsning at dyrke proteinet selv.
Barenbrug har derfor opstillet en enkel 4-trins-plan til dig.

Bastiaan Barenbrug
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sukker til MPG (monopropylenglykol), som er en effektiv og
skånsom energikilde til koen. Bonsilage Fit G bruges til græs
med 28-50 % TS, er græsset derimod vådt eller forurenet med
smørsyrebakterier, er Bonsilage FORTE det ideelle produkt.

D

et er forholdsvist dyrt at indkøbe protein. Kun 30% af proteinet
i foderet udnyttes reelt af koen til produktion af mælk/kød og
vedligeholdelse af kroppen. Det øvrige (dyre) protein forsvinder med
gødningen og urinen ned i gyllekanalen eller med ammoniakken op
i den blå luft. Det er derfor økonomisk fordelagtigt og attraktivt at
dyrke dit protein selv. Som mælkeproducent er du dog nødt til at
vælge den rigtige afgrøde. Her har græs vist sig at være et godt valg.
Græs har flere fordele sammenlignet med f.eks. foderærter eller
hestebønner. For det første er græs en flerårig afgrøde. De årlige
dyrkningsomkostninger er derfor lave. For det andet giver græs et
højere udbytte pr. hektar af både tørstof og fordøjeligt protein. For
det tredje er græs mindre følsomt over for skadedyr og tørke. Vil du
dyrke masser af protein på en nem måde og med lave omkostninger,
er græs derfor et godt valg. Nedenfor har vi beskrevet fire trin, som
kan hjælpe dig som mælkeproducent til at øge din proteinproduktion
gennem græsdyrkning.

I dette nummer giver vi dig nogle praktiske tips
til, hvordan du kan optimere proteinproduktionen
på din bedrift. Her hjælper GreenSpiritblandingerne, som indeholder de nyeste græs- og
kløversorter. Med disse blandinger kan du opnå
det højeste tørstof- og proteinudbytte pr. hektar.
Fremtidsudsigterne er således lyse, med muligheder
for at indfri målsætningerne for din bedrift.
Jeg ønsker dig et godt nyt græsår!

vandbindingsevne, hvorved mineralerne udnyttes bedre. Det sætter
yderligere skub i (protein)produktionen.

Når jorden er, som den skal være, kan der med de rigtige
afgrøder dyrkes mere protein. Her er ny genetik nøgleordet.

Med topsorter som bl.a. Dunluce og Barflip har Barenbrug
anvendt nogle meget produktive sorter af alm. rajgræs i
GreenSpirit-blandingerne. Disse græssorter sætter dybe
rødder, optager mange mineraler og giver derfor en høj
(protein)produktion. De ideelle blandinger til dette formål er
GreenSpirit•Kombi og GreenSpirit•Effekt.
Ud over traditionel græsdyrkning kan du som mælkeproducent
også vælge græs specifikt til slæt med den nye NutriFibreteknologi, f.eks. GreenSpirit•Struktur. Denne blanding er baseret
på blødbladet strandsvingel, som har et enormt stort rodnet og
giver det største proteinudbytte pr. hektar (+30%).
Vigtigt for al dyrkning er, at der gødes for at opnå det
ønskede høstudbytte. Afvigelser i gødningsmængden og/eller
høsttidspunktet medfører en forringelse af proteineffektiviteten.

Den allerbedste måde at optimere proteinbalancen på er at
udnytte koens vom

Med den rigtige mængde fermenterbart organisk materiale
omdanner vombakterierne ammoniak til mikrobielt protein
af høj kvalitet. For at opnå dette skal der være en balance i
rationen mellem protein og energi, udtrykt i PVB20. Koen kan
i så fald optage overskydende kvælstof i tarmen og genbruge
det via spyttet. Det reducerer i væsentlig grad behovet for at
indkøbe protein.
Det er også vigtigt at lave et ideelt mix af det tilgængelige
grovfoder. Med et optimalt grovfodermix skal der ikke
indkøbes flere (proteinrige) råvarer end højst nødvendigt, og
som mælkeproducent udnytter du proteinproduktionen fra
egen jord optimalt.

Foderærter med undersået græs
For at kunne dyrke mere protein kan du som mælkeproducent
forbedre jordforholdene. Den rigtige pH i jorden får rødderne til at gro
hurtigere. Dermed vokser der mere græs, og det giver mere protein.

Arealer med for lav pH (< 4,8) kan med fordel kalkes i foråret, så den
optimale pH på 5,2 opnås. Det er også vigtigt, at jorden indeholder
tilstrækkeligt med svovl, som er en afgørende byggesten for dannelse
af protein i græsset. Jordens indhold af organisk materiale skal svare
til mindst 150 kg plante tilgængelig kvælstof pr hektar. 50 kg plante
tilgængelig kvælstof giver 1.000 kg ekstra tørstof pr. hektar med et
gennemsnit på 17% protein i det friske græs. Desuden sørger det
organiske materiale for midlertidig lagring af gødningsstoffer og en bedre

At fremstille en god ensilage af græs (og majs) er i sig selv en
stor udfordring. En yderligere udfordring er at sørge for, at
den forbliver god, uden varmedannelse. Brug derfor altid et
ensileringsmiddel.

En anden god metode til proteindyrkning
er en kombination af semibladløse foderærter og
undersået græs. Dette produkt er velegnet til ensilering og
giver gode høstresultater. En sådan kombinationsdyrkning
giver bedre resultater end monokultur af ærter eller
hestebønner, hvad angår både dyrkning og konservering.

I år introducerer Linds Bonsilage FIT G som efterfølgeren til
den kendte Bonsilage PLUS. Bonsilage FIT er næste generation
af ensileringsmidler og ligesom PLUS har den en sikker høj
effekt på ensileringsprocessen og stakkens stabilitet. Det
nye er, at Bonsilage FIT G kan omdanne en del af græssets
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Egenproduktion afgørende for maksimal proteinudnyttelse

‘Balance i fodringen

hæver protein
udnyttelsen’

Proteineffektiviteten ligger hos mælkeproducenter i gennemsnit på 30%. Med en
optimal anvendelse af protein fra egne marker kan den øges til 40%. Ronald Zom,
der forsker i drøvtyggere på Wageningen University & Research i Holland, forklarer,
hvordan det fungerer.

Hvorfor er proteineffektiviteten hos
mælkeproducenterne så lav?

Ifølge nogle rådgivere skal der altid være
ekstra protein i foderrationen.

“Protein omsættes i koens krop
ved en række forskellige processer.
Ved hver af disse processer sker
der et omsætningstab. Tabet kan
begrænses. Mængden af protein i
koen er ikke nogen fast størrelse. Der
opbygges og nedbrydes protein hele
tiden i forbindelse med forskellige
kropsfunktioner. Og der sker hele
tiden et tab. Dette standardproteintab
udmønter sig i vedligeholdelsesbehovet
for protein. Det protein, som ender
med at blive nedbrudt i tarmen, har
en ret god effektivitet, da 67% heraf
indgår i mælken. Af den samlede
mængde protein, koen får tilbudt, er den
maksimalt opnåelige proteineffektivitet
40%.”

“Rådgivere mener sommetider, at når
optagelsen af protein og energi varierer i
løbet af dagen, skal koen tilbydes ekstra
kvælstof. Undersøgelser viser imidlertid, at
koen hele tiden har en buffer. Kvælstoffet
genbruges, f.eks. via spyttet. Når der er
en god balance mellem det protein og
den energi, vommen har til rådighed, er
det derfor ikke nødvendigt at give ekstra
protein.”

Hvad er den mest afgørende faktor for en
høj proteineffektivitet?

“Mælkeproducenterne skal stræbe
efter en optimal udnyttelig mængde
fermenterbart organisk materiale i
vommen samt tilstrækkeligt med
energi til, at kvælstof kan omdannes
til mikrobielt protein. I så fald kan
vombakterierne omsætte kvælstoffet til
tarmfordøjeligt protein. Protein i græs
udnyttes således bedst, når koen tilbydes
tilstrækkeligt med energi.”
Nøgletallet PVB20 angiver balancen
mellem det protein og den energi, som
vommen har til rådighed. Hvad er ifølge
dig en optimal PVB20?

“Det optimale er en PVB20 på 0. Da
er energi- og proteinkilderne i balance
på rationsniveau. Ved denne balance
skal koen dog tilbydes tilstrækkeligt
med tarmfordøjeligt protein. Når det
tarmfordøjelige protein følger normen,
og PVB20 er i balance, så fodrer du
optimalt.”
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“Den ideelle
foderration
består af
70% græs og
30% majs.”

Hvordan kan man som mælkeproducent
opnå en proteinudnyttelse på 40%?

“Den enkelte mælkeproducent skal først
se på sin driftssituation. En landmand,
der fodrer med meget græs, skal træffe
andre forholdsregler end en, der fodrer
med meget majs. På en bedrift, hvor
man har meget græs i foderrationen, vil
man i den samlede ration kunne gå over
til et lidt lavere proteinindhold. Det får
effektiviteten til at stige. Hvis man som
standard holder sig på 19% råprotein,
kan man overveje at reducere det til f.eks.
18%. Mælkeproducenterne skal dog passe
på, at vejret ikke kommer bag på dem.
Sol, skyer og regn har stor indflydelse på
græssets kvalitet, i langt højere grad end

det er tilfældet med majs. Man kan godt
nøjes med et lidt lavere proteinindhold
i den samlede foderration, hvis man om
sommeren og efteråret holder godt øje med
den samlede tilbudte proteinmængde. Hvis
proteinindholdet i græsrationen er lavere
end forventet, er det hensigtsmæssigt at
supplere med proteinrige råvarer.”
Og på majsbedrifter?

“Indholdet af næringsstoffer i majs er mere
stabilt end i græs. Det er derfor nemmere
at gå efter maksimal proteineffektivitet ved
denne ration. Den ideelle foderration består
af ca. 70% græs(ensilage) og 30% majs. Da
er egenproduktionen af protein maksimal,
og man behøver ikke købe flere proteinrige
råvarer ind end højst nødvendigt.
Man nærmer sig således den optimale
driftsstruktur. Med forholdet 70/30 kan
mælkeproducenterne optimere yderligere
ved at give lavtydende køer mindre majs og
højtydende køer mere. Sådan arbejder man
sig hen imod en proteineffektivitet, der
nærmer sig de 40%.”
Er foderet den vigtigste faktor for
proteinudnyttelsen?

“Med det rigtige foder kommer man
tættere på den optimale udnyttelse
for koen eller besætningen. Her er det
afgørende med den rigtige mængde
energi og protein. Måske kan man
bidrage yderligere gennem opdræt. Ved
at opdrætte køer, der omsætter proteinet
endnu mere effektivt til mælk og kød,
kan proteineffektiviteten øges yderligere.
Den genetiske mangfoldighed er stor, så
her kan der måske opnås endnu mere.”

Hvad er PVB20?
PBV 20 kg tørstof (g/kg TS) er
protein balancen i vommen ved et
foderniveau på 20 kg tørstof. PBV
20 kg tørstof forkortes til PBV20.
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Maksimal omsætning

af kvælstof til
græsprotein
1 kg kvælstof kan omsættes til 6,25 kg protein. I hvert fald i teorien. I praksis er det
ikke helt så ligetil. Når proteinproduktionen fra egen bedrift skal optimeres, har jordens
tilstand, gødskning og den rette genetik afgørende betydning.

O

msætning af en maksimal mængde
kvælstof i jorden til protein er
kun muligt med planter, der udnytter
mineraler og vand effektivt. Og her er der
stor forskel på græsarterne. Strandsvingel
udnytter 95% af de tilstedeværende
mineraler. Alm. rajgræs udnytter 80%.
Alm. rapgræs og enårig rapgræs når kun
op på 40% på grund af det ringe og
overfladiske rodnet.
Der er også tydelige sortsforskelle inden
for de enkelte arter. Den bedste sort på
sortslisten producerer mere end den
gennemsnitlige sort ved samme mængde
kvælstof. Mælkeproducenterne kan
naturligvis også benytte bælgplanter, som
optager kvælstof fra luften. Her er kløver
og lucerne de bedste eksempler. De øger
mineraleffektiviteten, så der selv med
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udviklet en strandsvingel type med bløde
blade, som køerne finder velsmagende.
Denne blødbladede strandsvingel findes
i GreenSpirit•Struktur. Intet græs kan
udnytte kvælstoffet mere effektivt end
denne græsblanding. Proteinproduktionen
er således også den højeste under danske
forhold med GreenSpirit•Struktur
(+30% sammenlignet med alm. rajgræs).
Blødbladet strandsvingel er en græsart,
der kun egner sig til slæt. På mange
bedrifter er det derfor logisk at dyrke alm.
rajgræs ud over GreenSpirit•Struktur.
Kvælstofudnyttelsen i alm. rajgræs varierer
Forskellige græsarter
dog enormt og ligger imellem 40% og
Takket være de lange rødder, der stikker
85%. Det skyldes genetik og jordforhold.
dybere end en meter, optager strandsvingel På grund af en forkert pH i jorden,
praktisk talt alle mineraler og bukker
tungt materiale (jordkomprimering) og
ikke under for tørke. Barenbrug har
meget lidt organisk materiale forringes

mindre kvælstof i jorden kan produceres
masser af protein. Den sidste kilde, der kan
benyttes til at omsætte kvælstof til protein,
er jorden. Med et godt jordbundsliv, den
rigtige pH og en lav jordkomprimering
nedbrydes en konstant strøm af organisk
materiale. Herved frigives kvælstof, som
planterne kan udnytte til vækst. Det er
imidlertid vigtigt, at beholdningen af
organisk materiale bevares, f.eks. gennem
tilførsel af organisk gødning/gylle. Jordens
indhold af organisk materiale skal som
minimum være 4%.

omsætningen af kvælstof til protein.
I denne jord har rødderne svært ved at
gro, og derfor ses derkun rødder i de
øverste 5-10 centimeter af pløjelaget.
På grund af det overfladiske rodnet
optages der meget lidt kvælstof, og
forholdsmæssigt meget bliver udvasket,
så der kun kan produceres meget lidt
protein. Jordkomprimeringen bliver
desværre ofte undervurderet.
Omlægning af græsmarken

At omlægge græsmarken er såmænd
ikke nogen ny ide. Men ofte er vi mere
fokuserede på køernes ydeevne end
på jordens og græsmarkens. Selv om
der kan opnås store fortjenester ved at
forbedre jorden og græsarealerne, bliver
disse aktiviteter derfor ofte udsat. Det er
påfaldende, at en græsmark, som er 2-5
år gammel, giver det største udbytte. Det
kan derfor anbefales at vurdere markerne
hvert år for at se, om de med fordel kan
forbedres (ved i- eller eftersåning).
Fordelen er, at man efter en
græsmarkforbedring igen har den bedste
genetik stående på marken og således kan
dyrke den maksimale mængde protein.
Barenbrugs GreenSpirit-blandinger (se
boks) indeholder alle topscorerne fra
SEGES’ forsøg.
Differentieret gyllespredning

For at kunne udnytte kvælstoffet optimalt
og producere mest muligt protein er det
også vigtigt at tilføre gylle. Det laveste
kvælstoftab opnås ved at forsure og/eller
nedfælde gyllen. Så er kvælstofudbyttet
fra gyllen på sit højeste. Hvornår og hvor
ofte der køres gylle ud, er også vigtigt.
På arealer, der er følsomme over for
udvaskning, er det bedre at sprede mindre
mængder ad flere omgange. Det er også
bedre ikke at standardisere forholdet
mellem kunstgødning og gylle. Mager jord
skal helst have mere organisk gødning,
mens næringsrig jord har bedre af mere
kunstgødning.

Mere protein med den bedste genetik
GreenSpirit•Effekt: slæt og afgræsning Høj kvalitet
40% Dunluce			

alm. rajgræs - tetraploid

20% Barcampo			

alm. rajgræs - tetraploid

20% Barflip

alm. rajgræs - diploid

		

10% Barpenta			

timothe

5% Calimero

hvidkløver

		

5% Alice			 hvidkløve
GreenSpirit•Kombi: holdbar allround-blanding
20% Dunluce

		

alm. rajgræs - tetraploid

20% Bargizmo			

alm. rajgræs - diploid

10% Barcampo			

alm. rajgræs – tetraploid

25% Baraika

engsvingel

		

15% Barpenta			

timothe

5% Calimero

hvidkløver

		

5% Alice			 hvidkløver

*Sammensætningen kan ændres på grund af udsolgte sorter

Mere protein fra egne marker

GreenSpirit•Persistens: top afgræsningsblanding
40% Barcampo			

alm. rajgræs - tetraploid

30% Bargizmo			

alm. rajgræs - diploid

20% Barflip			 alm. rajgræs - diploid
5% Calimero			 hvidkløver
5% Alice			 hvidkløver
GreenSpirit•Struktur NutriFibre: øjt energi- og proteinudbytte
50% Barolex			 strandsvingel - sildig
15% Barelite			 strandsvingel - sildig
10% Bardoux			 strandsvingel – sildig
15% Barimero			

alm. rajgræs - diploid

5% Calimero

hvidkløver

		

5% Alice			 hvidkløver
Se de øvrige GreenSpirit-blandinger på vores hjemmeside:
www.barenbrug.dk/graesmarker/produkter
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NutriFibre-teknologi gør græsset bedre på 4 punkter

GreenSpirit •Struktur NutriFibre:
Et must for enhver mælkeproducent

Etablering

3

Tid for etablering

NutriFibre er længere om at etablere sig end andre
græsser.

Pleje efter udsåning (1)

Sprøjt mod bredbladet ukrudt, når græsset er > 5 cm.

Pleje efter udsåning (2)

Udkør ikke gylle eller husdyrgødning i perioden mellem
udsåning og første slåning.

Første slåning efter
udsåning

Græsset slås første gang efter udsåning, når det er højst
15 cm.

Vedligeholdelse om
efteråret

Græssets optimale stublængde på 9-10 cm skal være
nået før vinteren.

Gødskning Gennemsnitligt gødningsbehov* pr. slåning pr. hektar:
GRASS TECHNOLOGY, BY BARENBRUG

GreenSpirit•Struktur NutriFibre med NutriFibre-teknologi har
mange fordele: Græsblandingen giver 30 % mere græs, er
særdeles tørkeresistent, forebygger vomacidose, da køerne
tygger længere på det, og udnytter mineralerne effektivt. Den
er kort sagt et must for enhver mælkeproducent

For at give de bedste resultater skal en mark med
GreenSpirit•Struktur NutriFibre passes anderledes end marker,
hvor der udelukkende gror rajgræs. GreenSpirit•Struktur NutriFibre
indeholder nemlig blødbladet strandsvingel, som har meget dybe
rødder. Rødderne bliver derfor allerede det første år fyldt med masser
af energi. I de efterfølgende år tjener græsblandingen sig således
flere gange ind igen med enormt høje udbytter. I nedenstående
dyrknings- og pasningsvejledning finder du alt, hvad du skal vide for
at få det bedste ud af dette unikke græs.
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Etablering af ny mark: krav til marken

1

Ukrudtspres

Vælg en mark med lavt ukrudtspres, eller anlæg et falsk
såbed.

Jordbundsstruktur (1)

Løsn jordbunden i dybden, så rødderne har mulighed for
at vokse dybt.

Jordbundsstruktur (2)

Anlæg et fint, fast såbed.
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90 kg

Phosphat (PO4)

30 kg

Kalium (K2O)

96 kg

Magnesiumoxid (MgO)

10-28 kg

Calciumcarbonat (CaCO3)

320 kg årligt

*	De præcise mængder afhænger af land og landsdel. Analysér jordbunden,
og udarbejd en gødskningsplan.

Udbytte*

5

Udsåning

2

Nitrogen (N)

Tørstofudbytte første år

2-12 t/ha

Tørstofudbytte andet og efterfølgende år

Op til 18 t/ha

*	Afhængigt af pleje og gødskning

Høst

Udsåningsperiode

Marts-april og august-september

Jordbundstemperatur

> 12 °C

Såtæthed*

25-30 kg/ha forår & 30-35 kg efterår

Sådybde

0,5-1,5 cm

Rækkeafstand

< 8 cm

*H
 vis ikke blandingen indeholder kløver, kan der tilsættes 6-8 kg rødkløver eller
2-3 kg hvidkløver.
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Høsttidspunkt

3 000-3 500 kg tørstof/ha

Slåhøjde

> 8 cm

Slåinterval

4-5 uger

Markperiode

NutriFibre kræver en kortere forvejring end almindelig rajgræs
(Lolium perenne). Det anbefales at slå NutriFibre-markerne
sidst, men bjærge dem først.

Ensilering

< 30-35 % tørstof for at forebygge svampevækst.

Inokula

Det anbefales at tilsætte ensilagen ensileringsmiddel.
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Barenbrug anvender synkroniseret skridning
i GreenSpirit-blandinger

Synkroniseret
skridning
giver bedre grovfoder
og mere mælk

Intet udbyttetab som følge af begyndende skridning i græsset og et forudsigeligt
udbytte, man altid kan regne med, hvad angår både mængde og kvalitet – det er
fordelene ved at så en græsblanding med synkroniseret skridning. Barenbrug gør
brug af synkroniseret skridning i alle sine GreenSpirit-blandinger.

N

år græs går i skridning, holder det
op med at vokse og bliver tungere
fordøjeligt, og blomsterstandene har
et ringe indhold af protein og sukker
(se boks). Dette græs virker som en
“støjsender”, der gør det vanskeligt at
opnå en ensartet græskvalitet og forudsige
udbyttemængden og indholdet af
næringsstoffer.

Struktur, energi, proteinindhold i græs*
protein

sukker

cellevægge (NDF)

Blade

22-30%

5-8%

45-55%

Pseudostængler

11-12%

20-25%

48-52%

Blomsterstængler

10-12%

11-12%

65-68%

10% lavere fordøjelighed efter skridning

At foderværdien i græsset er lavere efter
skridning, kan også ses af analyser.
Græsset indeholder 10% lavere
fordøjelighed i forhold til græs uden
begyndende skridning. Ved en optagelse
på 10 kg tørstof pr. dag giver det en
forskel i mælkeydelsen på mellem 7 og
8 liter pr. dag. I praksis kompenserer
mælkeproducenterne for dette ved
at give køerne mere kraftfoder. Det
betyder imidlertid ekstra udgifter, og
mælkeproducenterne skal samtidig sikre,
at køerne får ekstra struktur. Det er
således en mindre attraktiv løsning.
En blomstrende eng egner sig heller ikke
til slæt. Bladmassen er på sit højeste, 10
dage før blomsterstandene bliver synlige
over græsset, og her er foderværdien
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og udbyttet i ton således størst. Hvis
græsset slås efter skridning, er resultatet
derfor altid en mindre stak med en
ringere foderværdi. Græsset er desuden
meget længere om at retablere sig, når
det bliver slået efter skridning, så det
samlede årlige udbytte bliver lavere. Og
som om det ikke var nok, har græsset
også mindre smag, fordi de nederste blade
visner bort, når græsset skrider. Det giver

mug og svampe mulighed for at formere
sig, hvilket forringer foderoptagelsen og
ensilagens holdbarhed.
Forudsigelig skridning

Det er således vigtigt ikke at lade græsset
gå i skridning efter anden slæt. Når
man ser efter, vil man opdage, at de
middeltidige sorter begynder at danne
blomsterstande nederst på stænglen
omkring 15. maj. Hvis græsset slås over
disse blomsterstande ved anden slæt,
vil der uden tvivl være dannet masser
af stængler ved tredje slæt. Det samme
gælder for de sildige sorter; her dannes
blomsterstandene dog først omkring 23.
maj. Standardgræsblandinger indeholder
både middeltidige og sildige sorter, og
derfor ender det ofte galt: Sidst i maj, i

juni og i juli står der blomstrende græs på
marken.
Standardblandingerne kan derfor være
vanskelige at styre. En kombination af
middeltidige og sildige sorter vil påvirke
udbyttet i negativ retning, hvad angår
både antal ton og kvalitet, ved anden,
tredje og fjerde slæt. Fra 1960’erne og op
til 1990’erne var dette ikke et problem.
Mælkeproduktionen var forholdsvist
lav, og de forskellige vækstrytmer blev
betragtet som noget positivt. I dag, hvor
græsset skal have den allerhøjeste kvalitet,
så køerne kan give mest muligt mælk, er
den spredte skridning blevet til noget,
der helst skal undgås.
Synkroniserede skridningsdatoer

Som følge af denne udvikling
har Barenbrug valgt at placere
skridningsdatoerne i alle GreenSpiritblandinger meget tæt på hinanden eller
synkronisere dem. Med GreenSpiritblandingerne er der således større chancer
for at kunne tage fire-fem årlige slæt og
opnå ensilage af topkvalitet. Den store
fordel ved synkroniseret skridning er, at
udbyttet bliver forudsigeligt og ensartet
både i mængde og kvalitet. Synkroniseret
skridning er derfor særlig velegnet til
moderne mælkeproducenter, hvor der
stilles krav om arbejdskraftbesparelser og
en konstant høj mælkeproduktion.

Ensilage uden aks har den
højeste foderværdi
Den ideelle græsensilage
indeholder 6,3 MJ/FEN, 18%
råprotein og 480 g NDF
(cellevægge). Denne foderværdi
kan kun opnås, hvis græsset ikke er
gået i skridning. Med godt græs kan
køerne uden problemer give 10.000
kg mælk. Da store mængder mælk
fra grovfoder giver en høj indtjening
(pga. lave foderomkostninger), er et
godt grovfoder også altafgørende for
mælkeproducenterne.
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Populariteten er støt stigende

Eftersåning

øger bedriftens
indtjening

dør. Det anbefales, at alm. rajgræs slås
til en stubhøjde på mindst 6 cm, og
at skårlæggeren indstilles, så ikke hele
arenbrug har igennem flere år arbejdet bladmassen tages af. Efter slæt skal der stadig
for optimering af græsudbyttet
stå et grønt græstæppe tilbage. Det optimale
gennem enkle tiltag. Et eksempel på sådan slættidspunkt er som oftest, når udbyttet
er imellem 3,5 og 4 ton tørstof pr. hektar.
et tiltag er eftersåning af græsmarkerne.
Når der tages højde for disse to kriterier, kan
Med forholdsvis lave omkostninger kan
man på årsbasis opnå et større udbytte pr.
en mælkeproducent producere mere
mælk med det samme jordareal og således hektar som følge af en bedre genvækst.
reducere sit indkøb af proteinrige råvarer.
Resultatet er en øget indtjening.
Korrekt afgræsning
Slætmarker er ikke det eneste sted,
Flere forskellige årsager
hvor det er vigtigt med god græsmarks
Årsagerne til et dårligt græstæppe er mange. management. Marker til afgræsning
Ofte opstår der slitage på grund af forkert
fortjener også at få opmærksomhed. Her
brug, herunder f.eks. lav klippehøjde,
kommer de uønskede græsarter primært
hvor planternes vækstpunkt klippes bort,
frem efter afgræsning samt på steder, hvor
og man risikerer udbyttetab. For sene
der har ligget kokasser og muldvarpeskud.
græsslæt er også stadig et stort problem.
Derfor er det vigtigt, at markerne
Det nederste græs bliver kvalt, og planterne agerslæbes eller strigles regelmæssigt, og at
Eftersåning af græsmarker er en billig
måde at øge bedriftens indtjening på.

B

de eventuelt eftersås for at undgå, at bare
pletter fyldes ud med uønskede græsarter.
Når der på græsmarken ligger tørre, brune
planter oven på græsset efter afgræsning,
er det tegn på, at græsbestanden består af
for meget alm. rapgræs. Denne græsart
har overfladiske rødder og sidder ikke
særlig godt fast. Derfor får køerne også
jordrester med op, når de græsser. Køerne
spytter planter med jord- og rodrester ud
igen, så planteresterne efterlades på jorden,
hvor de tørrer ind. Her er strigling og
eftersåning en god løsning.
Svært bearbejdelig jord

Eftersåning er en særdeles attraktiv
løsning, hvis græsmarken skal fornys uden
jordbearbejdning. Selv svært bearbejdelig
jord og tung lerjord egner sig fortrinligt til
eftersåning.

‘Nem reparation af skader i
græsmarken med eftersåning’
Tom Lauridsen, medejer af Rejsby
Maskinstation I/S i Skærbæk ved Ribe,
købte sin Vredo-eftersåningsmaskine
for to år siden og er meget tilfreds med
maskinens kvalitet og ydeevne.
Eftersåning af græsmarker er ikke
særlig udbredt i Danmark, fordi der
sædvanligvis ikke er mangel på
jordarealer og derfor er rigeligt med
tilgængeligt grovfoder. Men kvaliteten
af græsset kan forbedres væsentligt med
en bedre pleje af græsmarken. En måde
at forbedre græsmarken på er at efterså
med de rigtige blandinger på det rigtige
tidspunkt.
Vedligeholdelse og reparation
Tom fortæller, at Vredoeftersåningsmaskinen hovedsagelig

bruges til vedligeholdelse og
reparation af græsarealer. “Vi
eftersår mest på markerne i august
og september eller i det tidlige forår.
Det dårlige vejr om efteråret og i
vintermånederne kan få græsbestanden
til at gå tilbage, og der kan opstå store
skader. Her er eftersåning med gode
græsblandinger den rigtige løsning.”
Græs og kløver
Dårlige græsmarker bliver også
lagt helt om, og her bruger
Tom eftersåningsmaskinen som
græssåmaskine. Til dette bruger han
blandinger af græsfrø og kløver i
mængder på 30-35 kg pr. hektar.
Sommetider iblandes græsblandingen
en kornart for at opfylde EU-kravet om
tre afgrøder pr. sæson.

Tom Lauridsen. medejer af Rejsby
Maskinstation I/S i Skærbæk ved Ribe
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‘Kvalitetsforbedring
af græsmarker er
en løbende proces’

af de rigtige blandinger for at nå hurtigere i mål kan gøres
mere strategisk, så du får det størst mulige udbytte af din
jord. Indholdet af protein, energi og effektive fibre afhænger
i stor udstrækning af de valg, du træffer. Protein er altid den
dyreste foderkomponent, hvis du skal ud og købe det. Mange
landmænd tjener flere penge når de fokuserer på at opnå
mere protein fra egne marker.”
Hvorfor er der ikke så stor fokus på en strategisk tilgang?

“I mange tilfælde tænker landmændene kun på kvantitet,
dvs. udbyttet af tørstof. Hvis dette er tilfredsstillende, og
ensilagestakken stadig er fuld, er interessen for at investere i
forbedringer af græsmarken ikke så stor. Det er en skam, da
selv små ændringer kan have stor økonomisk betydning for
bedriften som helhed. Man er nødt til at se alle tallene for at
forstå, hvor stor en effekt det kan have.”
Hvad ser du ellers på de danske græsmarker?

“Selv om der er kommet større fokus på de økonomiske
fordele ved en god græsmark, er der stadig masser af plads til
forbedring,” siger Christiaan Heijink, ekspert i fodergræs hos
Barenbrug.
Hvordan ser det ud med græsmarkerne i Danmark?

“Progressive mælkeproducenter ønsker at få mere ud af deres
egen jord, og derfor oplever vi et øget fokus på græsmarkernes
kvalitet. Men der er stadig masser af plads til forbedring. Valget

“Noget, der bekymrer mig, er jordkomprimeringen. Vi ser
jo, at maskinerne bliver tungere og tungere. Når maskinerne,
der bruges til markarbejdet, er tunge og kører med et forkert
dæktryk, kan de gøre stor skade på jordstrukturen. Vi ser,
at nogle bruger faste kørespor i deres marker, men det
begrænser kun symptomet i stedet for at løse det egentlige
problem. Desuden kan brugen af disse spor føre til endnu
tungere udstyr, og så går det jo i den forkerte retning. Det
er vanskeligt at rette op på jordstrukturen, når skaden først
er sket. Det har en langsigtet negativ virkning på jordens
produktivitet.”
Hvordan undersøger man kvaliteten af græsset på marken?

Christiaan Heijink, ekspert fodergræs hos Barenbrug

“Man starter med en visuel inspektion. Er der bare pletter,
hvor der kan gro ukrudt? Er der mange ukrudtsgræsser? De
fleste ukrudtsgræsser har hvide fødder. Hvor alm. rajgræs
har røde. Det er derfor nemt at tjekke det visuelt i marker,
hvor man har sået blandinger med alm. rajgræs. Bagefter
er der en række kvalitetsparametre, der kan undersøges
ved en ensilageanalyse. En anden metode er at bruge et
penetrometer, som måler jordkomprimeringen. Rødder
gror fint ved op til 21 bar. Vi bruger dette udstyr mere og
mere på grund af det nævnte problem med tunge maskiner.
Mange marker har faktisk allerede problemer med kompakte
jordlag.”
Hvad kan vi gøre for at forbedre græsmarkernes kvalitet?

“Kvalitetsforbedring af græsmarker er en løbende proces, som
aldrig slutter. Situationen er forskellig fra bedrift til bedrift,
så start med at lægge en plan! Hvordan er mit sædskifte, hvor
længe har jeg planer om at bruge en given mark, hvad forventer
jeg et høste osv. Markstyring før, under og efter en fornyelse
er lige så vigtigt. Det kan vi også rådgive om. Noget så simpelt
som den rigtige timing og styring af høsten kan gøre en stor
forskel for kvaliteten. I sidste ende er det det, der hjælper dig
med at få et større økonomisk udbytte af din egen jord. Sidst,
men ikke mindst: Pas på med tunge maskiner, og kør kun ud
på marken med mindre end 1 bars tryk på alle dæk!”
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Husk svovl
Græsvækst danner grundlag for
en enkel proces: Jo større kvælstoftilførsel, jo
mere græs gror der, og jo mere protein kan der
høstes. Kemisk kan der af 1 kg kvælstof produceres 6,25
kg protein. Ved tilførsel af 80 kg N pr. hektar og et udbytte
på 2500-3000 kg tørstof ved første slæt indeholder
græsset 17-20 % råprotein.
En forudsætning for en god proteinproduktion er en høj
kvælstofudnyttelse og tilstedeværelse af svovl. Sidstnævnte
kan netop være et problem. Tidligere blev der tilført svovl
via nedbøren. Årligt var der tale om 25-40 kg. pr. hektar,
som faldt ned på markerne som følge af udledninger fra
industri og trafik. Svovludledningerne er imidlertid faldet
drastisk i de seneste årtier, og mange marker mangler
derfor svovl.
Denne udvikling medfører et lavere proteinudbytte og en
lavere kvælstofudnyttelse. Svovl spiller nemlig en vigtig rolle
for proteinproduktionen i planterne. Det udgør en del af
de svovlholdige aminosyrer (methionin og cystein). Er der
ikke tilstrækkeligt med svovl til stede, går det ud over både
mælkeydelsen og indholdet af mælkeprotein.
Den billigste måde at udnytte kvælstoffet optimalt på er
at sikre, at marken tilføres en tilstrækkelig mængde svovl.
Som følge af udvaskning om vinteren og en langsom
mineralisering i foråret er risikoen for svovlmangel størst
ved første og andet slæt. Gødning indeholder meget svovl,
men det frigøres langsomt og dermed først sent i processen.
Ekstra tilførsel er derfor den bedste løsning. Der fås
udmærkede svovlholdige gødningsstoffer i handlen. Disse
NS-gødningsstoffer er ganske vist lidt dyrere, men hvis
man regner ud, hvor meget ekstra protein man kan købe
for 36-72 kroner pr. hektar, så er konklusionen klar:
Hjemmeavlet protein er billigst!
Hvis man derudover benytter den bedste græsgenetik,
er man sikker på at opnå et maksimalt protein- og
mælkeudbytte til en lav kostpris.
GreenSpirit-blandingerne fra
Barenbrug opfylder alt dette. De
indeholder sorter, som præsterer
maksimalt under danske forhold.
Få mere at vide på barenbrug.
dk/graesmarker/produkter/
froblandinger, og vælg den
blanding, der passer bedst til din
bedrift.
Bent Stræde
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Til produktion af græsensilage af høj kvalitet

UdbytteGræs

TørkeGræs

BæredygtigtGræs

FiberGræs

NutriFibre er græs med et stærkt og omfattende rodnet og letfordøjelige blade med et højt proteinindhold.
Det gør græsblandinger med NutriFibre bedre end de græsblandinger, mange mælkeproducenter bruger i
dag, på fire punkter.
NutriFibre er:
• UdbytteGræs, fordi NutriFibre giver et større energi- og proteinudbytte,
• TørkeGræs, fordi NutriFibre er mere tørketolerant på grund af de dybe rødder,
• BæredygtigtGræs, fordi NutriFibre udnytter næringsstofferne i jorden effektivt,
• FiberGræs, fordi NutriFibre har blade med masser af effektive fibre.
Du kan købe
GreenSpirit græsblandinger
med NutriFibre hos:

Great in Grass

www.linds.dk

Tlf: 9992 0233

