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Smarte net minimerer spild i siloen
Siden majsen blev lagt i siloerne, er nettene over stakkene strammet 120-130 cm ind over de ni meter 
brede siloer hos Ingrid van den Hengel. 

Stregerne viser, hvor meget nettene er blevet strammet op, siden majsen blev snittet: Ca. 120-130 cm.

Ingrid van den Hengel og Philip Martensen har foreløbig intet spild set.



Valget faldt på Silage Safe
Med markerne liggende lige omkring siloerne går det ofte stærkt, når der ensileres majs på bedriften Lend-
emark ved Bylderup-Bov. Selv om der køres en god times tid efter, at sidste læs er lagt ind, gør de relativt 
smalle siloer og de skrå sider på stakken det til en udfordring at sikre tilstrækkelig komprimering. Derfor er 
der ofte et alt for stort spild i majsen som følge af mug og varmedannelse, synes Ingrid van den Hengel, og 
det er den vigtigste årsag til, at hun har valgt Silage Safe-dækkesystemet til sine to majssiloer fra og med 
denne sæson. 

»Når vi ligger på 12.000 kg mælk leveret, så giver det bare så meget bøvl, hvis vi fodrer med noget majs, 
der ikke er for godt«, forklarer hun. Majs udgør halvdelen af grovfoderet.

Kort tilbagebetalingstid
Ingrid van den Hengel var ret grundig i sin undersøgelse af systemet, der kun har få år på markedet, 
før hun besluttede sig. Bl.a. havde hun gennem sit netværk i EDF kontakt med mælkeproducenter med 
samme eller lignede systemer.

Hun forventer en tilbagebetalingstid på omkring to år, hvis investeringen i Silage Safe til de to ni meter bre-
de og 32 meter lange siloer på tilsammen ca. 40.000 kroner kan reducere spildet med fem procent.

Siloerne er målt op med LandboSyds drone, og de udfodrede mængder til bedriftens 140 DH-årskøer samt 
opdrættet registreres meget nøjagtigt med CowConnect.

En mand kan dække
Philip Martensen, der er fodermester hos Ingrid van den Hengel, står for opspændingen af nettene.
De er strammet op straks efter dækningen. Fem dage senere kunne de strammes yderligere en god halv 
meter op. Efter 14 dage blev der strammet yderligere 30-40 cm ind, og efter 30 dage var der 15-20 cm 
mere at stramme ind. Da brugen af spændenøglen demonstreres for LandbrugsAvisen, er der yderligere 
10-15 cm at hente.

»120-130 cm på ni meter – det er altså meget«, konstaterer Philip Martensen.
»At nettene er så hårdt spændt til, er det, der gør forskellen i forhold til mug og spild«, supplerer Ingrid van 
den Hengel.

Philip Martensen synes, at systemet er ret enkelt at arbejde med. Når først nettene og folien er hængt på 
siderne, kan to mand hurtigt dække ensilagen til. »Man kan også godt være alene om det«, vurderer han.
Når de 2,2 meter brede netstykker tages af i takt med, at majsen fodres op, rulles de sammen og gemmes 
i en opbevaringskurv til formålet.

Gengivet med tilladelse fra LandbrugsAvisen, 23.11.2019, Claus Solhøj

Silage Safe:

√  Dækkesystem med 2,2 meter brede net med spænder, der erstatter dæk og fuglenet.

√  Afdræner også vand langs silovæggene med rør i enden af nettene.   

√  Forhandles af EMKO Handel.





 NOVEMBER 201936

Af SIMONE BALTHZERSEN

Mindre arbejde med til- og 
afdækning af ensilagen 

På Vestergaard ved Løkken har de investeret i et system til forsegling af ensilagen, der har betydet færre 
tunge løft og mindre besvær med håndtering af silonet. 

Da Rasmus Jensen skulle bygge to nye plansiloer i foråret, stod 
valget mellem at købe flere dæksider eller investere i nyt forseg-
lingssystem som erstatning for dæksiderne.

Valget faldt på Silage Safe, som er navnet på et system, der 
gør det muligt at forsegle grovfoderet uden at skulle bruge dæksi-
der eller sandsække til at holde folie og net på plads. 

- Den største fordel er, at der ikke er så mange dæk, som skal hånd-
teres, siger Rasmus Jensen, der driver Vestergaard sammen med 
sin far Jens Jensen. 

Forhandleren af systemet, Ole Vad Hansen, demonstrerede 
Silage Safe i en silo på Fauerby på grovfoderekskursionen midt i 
juni måned i år. Han indgik en forhandlerkontrakt med Silage Safe i 

På billedet ses Rasmus Jensen (t.v.), der driver Vester-
gaard sammed med sin far, Jens Jensen. Ved siden af 
står Martin Andreasen, der er blandemester på gården. 
Foto: Simone Balthzersen.
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Silonettet er slidstærkt og tåler nemt, at der køres tæt på siloens væg, når der udtages foder 
fra stakken. Foto: Simone Balthzersen.

Holland i januar måned, og han forhandler nu forseglingssystemet 
via sit firma, EMKO Handel. 

Rasmus Jensen deltog ikke selv i grovfoderekskursionen, 
men han så forseglingssystemet til landbrugsmessen EuroTier i 
Hannover i 2018. Han er en ud af de i alt seks købere i Danmark, 
der indtil videre har valgt at prøve Silage Safe på deres bedrift.  

Mindre slæb med dæksider
Systemet består af to meter brede silonet med båndstrammere, 
som betyder, at nettet kan strammes til over plastikken, og ensila-
gen kan forsegles lufttæt uden brug af dæksider. 

- Det er nemt at have med at gøre og rarere for ryggen, når vi 
ikke skal slæbe på alle de dæksider, siger Martin Andreasen, der er 
blandemester på bedriften. 

Han åbnede forseglingen af den ene silo i starten af oktober 
måned. Nettet lægger han over siloens kant, hvor det holdes på 
plads af dæksider. Men denne løsning fungerer kun, hvis siloen ved 
siden af er fyldt. 

Derfor arbejder Ole Vad Hansen på at udarbejde et s-formet 
stykke rustfrit stål, som net-rullen kan lægges ned i, indtil man har 
fodret de to meter af stakken og kan fjerne nettet. Derudover arbej-

der han på at finde en løsning, der skal begrænse luftindtrængning 
under plastikken, når stakken er åbnet.

- Vi har lært at det er nødvendigt at have én enkelt række 
med dæk ovenpå plastikken langs snitfladen for at undgå, at der 
kommer luft ind i stakken, siger Rasmus Jensen. 

Han føjer til, at det er nemt flytte rækken med dæk, når der 
udtages foder fra stakken.

  
Små silonet er en fordel
Ifølge Martin Andreasen, så er en væsentlig fordel ved systemet 
størrelsen på silonettene, der er lige omkring to meter brede. 

- Det er nemmere at håndtere et to meter bredt net, i forhold 
til et net på 18 gange 16 meter, både når stakken skal åbnes, og når 
nettet skal ned igen og pakkes sammen, siger Martin Andreasen

Han forventer, at de smalle silonet især bliver en fordel i vin-
termånederne, hvor sne og is kan gøre det fysisk hårdt og tidskræ-
vende at åbne forseglingen af ensilagen. 

- Ikke nok med at man skal have dæksiderne fjernet. De store 
mængder sne skal også skovles væk, siger Martin Andreasen. 

Fordi rækken af silonet går ned til bunden af siloen, så 
vil en del af nettet hænge frit op ad siloens kant, indtil der er 

Ole Vad Hansen demonstrerede Silage Safe i en silo på Fauerby på Grovfoderekskursionen 
2019 midt i juni. Her viste han hvordan man, ved hjælp af båndtrammere, strammer silonettet 
til over plastikken. Foto: Simone Balthzersen.

Ole Vad Hansen fra EMKO Handel anbefaler at man lægger én række dæksider ovenpå stak-
ken langs snitfladen, så der ikke kommer luft ind under plastikken. Foto: Simone Balthzersen.



 NOVEMBER 201938

udtaget to meter af stakken og nettet kan fjernes. Men ifølge 
Martin Andreasen er det ikke noget problem, så længe man er 
opmærksom på at få foderet med i siderne af siloen, så det ikke 
ligger for længe.

To mand kan dække stak 
Rasmus Jensen har ikke tal på hvor lang tid det tager af forsegle 
grovfoderet med Silage Safe systemet i forhold til den type forseg-
ling, som de øvrige siloer er udstyret med. Men han er ikke i tvivl 
om, at metoden både er hurtigere og mere effektiv. 

- Da vi skulle dække stak nummer to, var vi kun to mand om 
det. Det kunne vi ikke have gjort med den anden type forsegling, 
siger Rasmus Jensen. 

Rækken af silonet blev strammet til, da ensilagen i de to siloer 
blev forseglet ved hjælp af de solide båndstrammere, og igen en 
uge efter tildækning af stakken. 

- Jeg tror, at vi skal være mere opmærksomme på at lave 
stakken mere rund næste år, så det er nemmere at stramme silo-
nettene ordentligt til, vurderer Rasmus Jensen. 

 
Regnvand ledes væk fra stakken 
En anden fordel ved systemet er de PVC-rør, der er integreret i si-
lonettet og placeret i bunden af siloen langs væggene. Når det reg-
ner, opsamler rørene regnvandet, som løber ned langs siloens væk, 
og leder det væk fra stakken. 

Overordnet er Rasmus Jensen og Martin Andreasen godt til-
fredse med systemet. 

- Det er væsentligt dyrene end det andet system, vi bru-
ger, men hvis det kan gøre træls arbejde lettere, og vi bliver ved 
med at være tilfredse, så vil vi overveje at lægge det på de an-
dre siloer efterhånden som nettene bliver slidte, siger Rasmus 
Jensen. 

Silonettene er omkring to meter brede og nemme at håndtere. Foto: Simone Balthzersen.

Ved afdækning af stakken, lægges silonettet over modsatte kant på siloen. Dæksider sikrer at 
at nettet holdes på plads. Foto: Simone balthzersen.

Når det regner ledes vandet væk ved hjælp af PVC-rør. Foto: Simone Balthzersen.

Silage Safe sikrer et jævnt tryk over hele stakken, også i kanterne. Foto: Simone Balthzersen.
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Med Silage Safe kan du forvente et større udbytte
 af dit grovfoder ved bl.a. at minimere tabet


