
Kære MaksiGrass bruger 

 

Godt nytår. Så er lyset på vej tilbage og dagene længes.  

I dette nyheds-/infomationsbrev fra MaksiGrass  vil jeg gerne orientere lidt om de tiltag og erfaringer som 

forhåbentlig kan være med til at optimere jeres hverdag ift. frisk græs fodringen.  

Maj måned 2019 var en meget fustrende tid. En væsentlig fejl (fra Grass Tech) i monteringen af de nye PZ 

skårlæggere gav anledning til store ærgrelser hos både jer og MaksiGrass.  En dårlig klippe kvalitet og stort slid på 

knivene var resultatet på alle 5 vogne der kom hjem i løbet af efterår/vinter 2018/2019. Da fejlen blev konstateret 

og rettet, blev forventningerne til den Hollansk produceret PZ skårlægger indfriet og hverdagen lettere. 

Græskvalitet. Efter en noget tør forsommer hvor minder fra 2018 blev genopfrisket, kom der for alvor gang i 

græsset. Det er min oplevelse, at alle har oplevet store græsudbytter. 10-13.000 kg ts./HA er opnået mange steder, 

hvor der kan vandes. Husk, at jeres frisk græsudbytter er nettoudbytter. Marktab og ensileringstab kan nemt udgøre 

15-25% af tørstoffet og endnu mere for proteinudbyttet.  Nettoudbytterne i ensilage ligger i gennemsnit på 5000-

6000 kg ts. og 7000-8000 kg ts/HA for henholdsvis økologer og konventionelle kvægbrug.  Ved konceptet 

MaksiGrass, giver det ikke mening, at tage hyppige græsanalyser for at følge udviklingen. Prøv derimod at ”lagre” 

vedlagte bilag over de typiske variationer for forskellige kvalitetsparameter for frisk græs.  Justér i tilskudsfoder ift. 

disse periodiske udsving.  

Mælkeydelsen. Den generelle oplevelse er: Høj mælkeydelse i maj og juni. Problemer med at leve op til den 

forventede ydelse i august. Tilfredsstillende ydelse i efteråret.  Dette viser stort sammenfald med energiindholdet i 

frisk græs hen over sommeren. En forklaring på udfordringerne i august, kan meget nemt ligge i årets store 

græsvækst. Tilvæksten har typisk lagt 15-20% over det normale. Dette kan resultere i at man i perioder kommer 

bagud ift. at høste græsset før gennemskridning. Det kan være nødvendigt at springe 5 dage frem i høst rotationen 

og wappe det overskydende græs ind.   

Vedligehold og reservedele.  MaksiGrass er meget tilfreds med at have indgået en samarbejdsaftale med Poulsens 

Maskinservice  (Mogens Poulsen, Bredebro) Her er der etableret et reservedelslager og med firmaets engagerede 

medarbejder samt veludrustede servicebiler er den fremtidige backup i særdeles gode hænder.  2 medarbejdere har 

været på træning/innovations ophold på Grass Tech i Irland. Et uvurderligt godt udbytte for alle. MaksiGrass 

opfordre til, at I gør brug af Poulsens Maskinservice for at koncentrere viden opsamling og erfaringerne i en snæver 

kreds. Kontakt derfor som udgangspunkt  MP på 60178187. Herefter  vurderes det om en nærliggende smed bliver 

bestilt til jobbet. Selvom MP er bosiddende i den ene ende af landet, kommer det ikke til ulempe for brugere i det 

nordlige. Vi har lavet en aftale der udligner udgifterne til kørsel.  

Vinterservice. Brug de nærmeste uger til at vurdere behovet for et servicebesøg. Nogle vogne har kørt over 1.200 

læs, og nogle kan have behov for mere end blot en smørring og olieskifte.  Kan elevatorkæden stadig strammes eller 

skal der snart et lad af. Der er i vinterperioden udviklet et nyt vedligeholdelses venligt cover til skårlæggeren. Når 

den har bestået under danske forhold vil jeg vende tilbage ift. jer 5 bruger som fik lavet nogle midlertidige tiltag i maj 

2019. Til den kommende sæson vil der pt være 18 vogne i gang og ca 22 besætninger vil gøre brug af MaksiGrass 

konceptet.  Kvægkongressen d. 25. og 26. feb. i Herning, har også fundet det relevant at sætte emnet på 

programmet.  Jeg ved,  jeg ofte henviser potentielle købere til nogen af jer. Mange vil gerne høre erfaringerne fra 

”koens egen mule”  Tak fordi I har taget godt imod dette. Endnu engang godt nytår til jer alle. 

Mvh Mogens Poulsen og Jørgen Søndergaard Madsen

 


