ANNONCE

Nemmere høst, flere penge og
bedre foder med gastætte siloer
Hans Gejl var træt af de udgifter
til tørring og rensning af korn
han fik på foderstoffen. Derfor
investerede han i to gastætte
siloer. I tilgift kan han nu selv
lave en større del af sit foder.

”Jeg var så træt af det. Vi skulle
vente med at læsse af fordi der
ikke var plads ved brovægten og
vi fik fradrag fordi kornet ikke
var under 15 procents vandindhold og fordi det skulle renses.”
Hans Gejl fra Rødding driver
en mælkeproduktion med 300
køer og med omkring 350 hektar jord. I gennemsnit sælger
han omkring 600 tons korn om
året.
”Vi kunne jo se fradraget i
afregningen allerede inden vi
var nået hjem,” fortsætter Hans
Gejl, der i 2017 bestilte to gastætte siloer fra Assentoft Silo.

I høsten gør foderlageret det
hurtigere at høste fordi der ikke
er ventetid på at få læsset af.
Uden for høsttiden kan området
bruges til oplagring. Det er
alt sammen med til at skabe
fleksibilitet.

I dag sælger han kornet direkte
til en svineproducent. Det er en
fordel begge parter: Hans Gejl
får en højere afregningspris
og sparer penge til tørring og
rensning og svineproducenten
får billigere foder. For ham er
det ikke afgørende, at kornet er
tørret ned.
Men Hans Gejl har fået flere
fordele ud af sin investering.

TO GANGE 800 TONS
• De to siloer rummer hver
800 tons korn.
• Fra siloen med byg kan kornet ledes direkte til valsen.
• Systemet er opbygget, så der
senere eventuelt kan valses
hestebønner.

MERE SELVFORSYNING
Højtiplageret er der, hvor
kornet tippes af. Hans
Gejl har valgt en løsning,
hvor der kan lægges
plader over ristene, så
området kan bruges for
eksempel til oplagring af
halm uden for høsttiden.

• For Hans Gejl betyder det nye
anlæg, at han har fået en høj grad
af selvforsyning med foder. Det
reducerer omkostningerne og gør
foderblandingen mere stabil.
• Hans Gejl sælger selv sit korn.
Aftageren er en slagtesvineproducent i nærheden.
• Det har været nemt at finde
køber til kornet.

Muligheden for selv at valse kornet betyder, at Hans Gejl hver dag fodrer køerne med omkring 1.200 kilo af sit
eget korn. Det er planen også at bruge valset byg som lokkemiddel i malkerobotterne.

vi bliver færdige inden aksene
bøjer så langt ned, at vi får for
stort spild,” er det Hans Gejls
erfaring.
Bedre og mere hjemmelavet
foder
I forbindelse med de to nye siloer er der monteret en valse, som
gør det nemt for Hans Gejl selv
at producere kalvefoder. På lidt
længere sigt er det meningen
også at lave valset korn, der skal
lokke køerne ind i malkerobotterne.
”Det ved vi virker og det er
uhyggeligt så meget, det betyder, at det foder, vi kommer i
robotterne, er af en god kvalitet,” understreger Hans Gejl.
Kalvefoderet virker perfekt og

er af en høj, ensartet kvalitet.
Det er dog endnu for tidligt at
sige, om det har påvirket, hvor
hurtigt kalvene vokser.
Mere effektiv høst
I høsttiden betyder de gastætte
siloer, at man kan arbejde mere
effektivt og høste, når kornet er
modent frem for den dag, det
er tørt.
”Vi kan starte lidt tidligere om
morgenen fordi vi ikke skal
vente på, at kornet tørrer. Og
vi kan bedre udnytte det lille
vindue, der ofte er i høsten, så

Bedre korn
Tidligere opbevarede han en del
af sit korn i en lade på en anden
gård.
”Vi var aldrig sikre på, at der
ikke havde været katte eller rotter i kornet. Det skete også tit,
at et lille hjørne korn mugnede,
fordi det ikke var tørret ordentligt. Alt det er vi ovre fordi
kornet er i et lukket system
samtidig med, at vi sparer mandetimer på både håndteringen
og transport,” konstaterer Hans
Gejl tilfreds.

