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Kom til demo-dage og hør om det er muligt at øge 
bundlinien med 1000 kr/årsko.
Hvilke erfaringer har MaksiGrass-brugere oplevet.
Øg græsmarkernes udbytte og reducere regninger-
ne på tilskudsfoder. 

Kom til gård-demo 
på en gård nær dig 

- 4 muligheder
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24. sept.  Kl. 10.00-12.00
Hans Skovgaard, Horsbjergvej 1, Loudal, 8653 Them.
500 konventionelle køer. Moderate mængder frisk græs blandes i fuldfoder 
og udfodres i hængebane anlæg.  
Græsset høstes af Ejstrupholm Maskinstation til fast pris.
Focus på: Frisk græs, maskinstations samarbejde, resultater i mark og stald. 
v/ Hans Skovgaard og Thomas Friis. 
Slætstrategi, græsblandinger og stubhøjder v/ Gurli Klitgaard, DLF

3. oktober kl. 13.00-15.00
Frank Jessen, Sejstrupvej 13, 7840 Højslev
260 øko-køer i traditionel løsdrift og malkestald. 70 køer på naboejendom 
med malkerobot. Begge besætninger fodres med store mængder frisk græs. 
Focus på: MaksiGrass som koncept i 2 forskellige systemer. Resultater og 
observationer i mark og stald.
Indlæg ved Bjarne Offersgaard, LMO og Jørgen Søndergaard Madsen,  
MaksiGrass ApS

8. oktober kl. 13.00-15.00
Joost Oppers, Lyngholmsvej 10, 7280 Sønder Felding
600 køer fordelt på 2 ejendomme. 3 akslet MaksiGrass vogn søger for daglig 
høst af ca. 40 tons frisk græs. Hvad er tilbagebetalingstiden, hvilke effekter 
og resultater har frisk græs fodringen medført? Kan urter i græsmarken 
bidrage til noget godt?
Focus på: Resultater i stald og mark med MaksiGrass. v/Joost Oppers
Se også ny installeret mælkeautomat med stalddørs salg af frisk mælk.  

9. oktober kl. 13.00-15.00 
Filip Friis, Hellevadvej 17, 6240 Løgumkloster
Store mængder frisk græs om natten og afgræsning om dagen. 130 øko-kø-
er og 2 nye A5 Lely malkerobotter. Hvordan fungerer denne kombination. 
17-18 kg ts. i frisk græs/ko/dag. 
Focus på: Meget græs i robotbesætninger, resultater i mark og stald,  
restbeløb mm. v/Filip Friis og Aase Holmgaard, Syddansk Økologi

MaksiGrass ApS takker alle for deres medvirken:


