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Leverandører til den professionelle landmand:
Stillinger

LANDBRUGETS JOBSERVICE
Tlf. 62 80 00 91 - www.lajo.dk

Rengøring af stalde og desinfektion
Facaderengøring/tagrengøring

Mobil 21 22 79 64
Viborgs tagrengøring og malerservice

Nedslidt beton?
Få rengøringsvenlig overfl ade 
og nyt slidlag på det gamle 
beton med højstyrkemørtler 
S 105-2.
Lang holdbarhed, 
hurtigtørrende.
Let bearbejdlig, slidstærk 
- og økonomisk.

Tlf. 86 60 18 99 - kemtek.dk

Kem-tek

- og økonomisk.

Kemtek - Nedslidt beton - 2x60.indd   1Kemtek - Nedslidt beton - 2x60.indd   1 14-11-2019   13:56:3114-11-2019   13:56:31

Staldudstyr

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Protectos Syrefast slidlag NutriFair 2017.pdf   1 13-01-2017   08:24:54

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Hvorfor
PROTECTOS Flydemørtel

• Syrefast
• Slidstærk
• God vedhæftning
• 1 produkt til det hele
• Attraktiv pris

Ørrisvej 1 9500 Hobro  Tlf. 2021 3400
Jeskærvej 1 6630 Rødding  www.protectos.dk

Syrefast slidlag

Protectos Syrefast slidlag NutriFair 2017.pdf   1 13-01-2017   08:24:54

Hvorfor PROTECTOS Flydemørtel
• Syrefast • Slidstærk • God vedhæftning 
• 1 produkt til det hele
• Enkelt gør-det-selv produkt
Attraktiv pris - ring allerede i dag!

Untitled-3   1 29-05-2018   15:16:15

EXPORT AF 
SMÅGRISE

WWW.PORC-MERCATUS.DK

 Kontraktgrise
 Puljegrise Tage Vig

20 54 95 80

RINGRING

Porc Mercatus 1x41.indd   1 22-05-2018   12:51:32

Husdyr

Land-
brug på 
nettet:

www.effektivtlandbrug.dk

Din professionelle flue- og skadedyrsspecialist
Tlf. 75 75 63 48 - rovfluen@rovfluen.dk 

  Effektiv fl ue- og 

rottebekæmpelse 

Skab optimal 
velfærd og trivsel 
i dine staldeGratis 

vareprøve på 

rovfl uer

Skab optimal velfærd og trivsel i dine stalde - 2x60.indd   1Skab optimal velfærd og trivsel i dine stalde - 2x60.indd   1 22-10-2020   11:31:3422-10-2020   11:31:34

Rengøring

HØJTRYKSRENSERE / RØRANLÆG
Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

Øster Gesten Special Danko Oil.indd   2 27-05-2019   09:14:53Jeg rengør kostald, 
svinestald, facader, 
siloer osv.

Ring og få et 

uforpligtende 

tilbud

Jeg rengør kostald, 
svinestald, facader, 
siloer osv.

Tonny Industrirens - Jeg rengør kostald - 2x60.indd   1Tonny Industrirens - Jeg rengør kostald - 2x60.indd   1 09-11-2020   13:01:3209-11-2020   13:01:32Forskelligt

Klovshoppen

Alt til klovpleje
www.klovshoppen.dk

Tlf. 20434230

www.lb-boks.dk - www.klovshoppen.dk

38 års 
praktisk 
erfaring

  Klovbeskæringsbokse
  Klovlim & Klovsko
  DD Delete med honning   
 og salicylsyre

  Værktøj til klovbeskæring 
  Konkurrencedygtige priser
  Troværdighed og 
 tilfredse kunder

KLOVSHOPPEN
- de professionelles produkter!

Klovshoppen - leverandør 2 x 60.indd   1Klovshoppen - leverandør 2 x 60.indd   1 10-03-2020   10:48:0310-03-2020   10:48:03

Telefon 75 55 76 60
Mobil 40 82 56 60
www.og-special.dk

til Maskin/Bilvask

Øster Gesten Special Danko Oil LOGO 2x30.indd   1Øster Gesten Special Danko Oil LOGO 2x30.indd   1 09-12-2020   10:09:3409-12-2020   10:09:34AARESTRUP planteskole
natur- & skovdrift

Kvalitetsplanter - Totalløsninger
Entreprisearbejde

Egne maskiner 
og erfarne folk

Aarestrup Planteskole 2x50.indd   1Aarestrup Planteskole 2x50.indd   1 09-12-2020   11:13:2409-12-2020   11:13:24

Bedre dyrevelfærd og 
øget smågrise tilvækst

Et stærkt produkt 
til renovering af 

gulve i svinestalde, 
plansilo og industri

Kontakt for mere info!
Tlf. 2462 8015 / 2380 7420
mail@topproducts.dk
www.topbeton.dk Håndværkervej 25, 4160 Herlufmagle

Ukrainske og Vietnamesiske praktikanter
Arne 40288060 / ab-farms@mail.dk

»East-West - AB-Farm’s the best« > 25 år

Nordic Total Byg ApS 
Industriparken 15, Skodborg, 6630 Rødding, 

Tlf. 23 23 29 88

� Alle former for � ydebelægninger
� Syrefaste belægninger
� Skridsikre belægninger
� Malerarbejde med/
 uden Epoxy
� Alt murerarbejde
� Ring og få et tilbud
� 5 års garanti

Epoxy specialisten

Nordic Total Byg - Epoxy 2x60.indd   1Nordic Total Byg - Epoxy 2x60.indd   1 01-02-2021   09:04:2501-02-2021   09:04:25

ANNONCER - TLF. 70 15 12 37

Klovbeskæring og klovpleje 
til små og store besætninger

Pleje giver DIG 
sunde og glade køer

7480 Vildbjerg

Olsens Klovpleje 2x60.indd   1Olsens Klovpleje 2x60.indd   1 17-02-2021   09:16:2317-02-2021   09:16:23

ANNONCER - TLF. 70 15 12 37

Hold dig opdateret!  Gå på www.L-MedieHus.dk og vælg DIN region!Læs lokale nyheder!

Mere grovfoder og  
mindre indkøbt protein
En mælkeproducent på 
Sydsjælland har siden 
2014 anvendt et »slow 
realese urea-produkt« til 
sine jerseykøer. For ham 
betyder det, at køerne 
kan æde mere grovfo-
der, og at han sparer på 
indkøbt korn og protein 
samtidig med, at køer-
nes protein-behov bliver 
dækket.  

Af Tenna Bang
61 55 15 87 - teba@effektivtlandbrug.dk

RumiPro Urea er et nyere »slow 
release urea-produkt«. Det be-

tyder, at det, modsat almindelig fo-
derurea, frigives over 6-8 timer, så 
mikroorganismerne i vommen har 
en konstant forsyning af kvælstof 
(urea).

- Urea er ikke nyt, men fordi pro-
duktet er indkapslet sikrer det en 
langsom frigivelse, så det passer til 
den højtydende malkeko, fortæller 
Brian Larsen, som er techinical sa-
les manager i Skandinavien for Bio-
chem.

Biochem har tidligere forhandlet 
et lignende produkt, men med dette 
har de lavet deres eget.

- Produkter som dette har altid 
været interessante, men med non 
GM-fodring og høje proteinpriser 
giver det rigtig god mening at spare 
på soja, fortæller Brian Larsen.

Biochem sælger ikke direkte til 
landmanden, men til blandt andet 
grovvareselskaber og forhandlere af 
for eksempel vitamin-og mineral-
blandinger.

Plads til mere grovfoder
En af de mælkeproducenter, som 
anvender produktet, er Rasmus 
Stenbek, som sammen med sin far 
Lars driver Skovgård ved Lov syd for 
Næstved. En ejendom med omkring 
200 jerseykøer, hvor der praktiseres 
sæsonkælvning.

Skovgård har siden 2014 brugt et 
langsomt frigivende ureaprodukt, 
men sidste år valgte de at skifte til 
RumiPro fra Biochem, fordi Rasmus 
Stenbek oplevede, at det var billigere 
og effekten den samme.

- Vores baggrund for at bruge Rum-
iPro er, at køerne kan æde mere grov-
foder, det er målet for os. Samtidig vil 
vi også gerne spare på indkøbt korn 
og protein, især lige nu hvor priserne 

på begge dele er høje, siger Rasmus 
Stenbek.

Andelen tilpasses 
Produktet fylder mindre i vommen, 
end hvis man for eksempel tog soja 
ud og erstattede med rapsskrå.

- Hvis man tager soja ud, kan det 
kompensere med rapsskrå, men der 
skal bruges mere, og derfor er der 
mindre plads til grovfoder i rationen. 
Man kan også erstatte soja med al-
mindelig foderurea, men man vil 
ikke opleve samme effekt, fortæller 
Brian Larsen fra Biochem og næv-
ner, at RumiPro Urea ikke kræver en 
HACCP-godkendelse og kan tilsættes 
direkte i TMR rationen, eller det kan 
iblandes ens mineraler.

Biochem anbefaler at tildele mel-
lem 50-200 gram af produktet pr. 
ko dagligt

- Det afhænger rigtig meget af den 
øvrige ration. Mange vil måske tildele 
mellem 70-100 gram afhængigt af, 
hvordan det passer i rationen. Der 
er også kunder, som vælger at sæn-
ke forbruget af almindelig foderurea 

og supplerer med 50 gram af dette. 
Det er meget individuelt, siger Brian 
Larsen.

Nogle landmænd vælger helt at 
undlade soja i rationen, mens andre 
vælger at bruge 1-1,5 procent mindre 
soja og tilsætte 100 gram RumiPro 
Urea, for samtidig at få plads til mere 
grovfoder.

Foderplanen 
tilpasses køerne
På Skovgård ved Næstved får jer-
seykøerne lige nu 60 gram RumiPro 
pr. ko pr dag.

Produktet blander Rasmus til en 
ugemix sammen med soja, raps, me-
lasse og fedt.

Hver ko får 1,2 kilo soja, 2,4 kg 
raps, 0,5 kg melasse og 160 gram 
fedt foruden 9,5 kg tørstof majsen-
silage og 1,8 kg tørstof græsensilage, 
som indeholder 75 procent lucer-
ne. Herudover får de 2 kg af en 18 
procents-kraftfoderblanding ved 
malkning.

- Det er sådan, det er lige nu. Vi har 
sæsonkælvning, og derfor ændrer 

blandingen sig hen over året. Køerne 
topper omkring oktober, og derefter 
tager jeg nok 0,5 kg, måske mere, 
sojaskrå ud frem mod, at de bliver 
goldet omkring 1. maj, og samtidig 
øger jeg indholdet af RumiPro.

- Omvendt tilsætter jeg også majs-
gluten om sommeren for at give dem 
et ekstra boost de første 2-3 måne-
der efter kælvning, forklarer Rasmus 
Stenbek.

Bruger mindre protein
På Skovgård har RumiPro betydet, 
at man lige nu fodrer med omkring 
300 gram sojaskrå og 300 gram raps-
kager mindre i døgnet pr. ko, end 
man ville gøre, hvis ikke man brugte 
produktet.

- Vi kan tydeligt se, hvis vi sænker 
niveauet af RumiPro, så optager kø-
erne ikke det grovfoder, de skal, siger 
Rasmus Stenbek, som flere gange har 
prøvet at fjerne 20-30 gram RumiPro.

- Effekten af det sammenlignet 
med almindelig foderurea er også 
en helt anden, fordi det her frigives 
langsomt. Ved almindelig foder-
urea kan vi ikke få køerne til at optage 
den mængde grovfoder, og det er lige 
præcis det, der er vigtigt for os.

Findes i DMS
RumiPro Urea er i DMS, men her 
godskrives produktet dog ikke for 
de mange positive effekter det har, 
oplever Brian Larsen fra Biochem.

- Der er en begrænsning i systemet, 
som gør, at det ikke godskrives for at 
opløfte fordøjeligheden. Koen udnyt-
ter foderet bedre, og det kan systemet 
ikke godskrive. Her godskrives det 
kun for det fedt, det er coatet i, som 
giver lidt på energien. I DMS ses må-
ske kun en tredjedel eller en fjerdedel 
af produktets fulde effekt, siger han.

Positiv effekt på ydelsen
På Skovgård er man ikke i tvivl om, 
at et ureaprodukt, som frigives lang-
somt, har en betydning for ydelsen. 
De oplevede selv en stigning på 1,5 kg 
mælk pr. ko, da de i sin tid startede.

- Jeg oplever også, at køerne holder 
ydelsen bedre. De har fået en mere flad 
laktationskurve, og jeg har ikke længe-
re gamle køer, som går i stå med at mal-
ke, og det er da fordi, at vommen fun-
gerer, siger Rasmus Stenbek, som ikke 
er i tvivl om, at et sådant produkt på 
Skovgård er kommet for at blive.

Jerseykøerne har en ydelse på om-
kring 11.000 kg EKM.

Køernes foderration består blandt andet af græsensilage, som indeholder 75 procent lucerne.

Lars (t.v.) og Rasmus Stenbek bruger RumiPro Urea fra Biochem med stor suc-
ces. For dem betyder produktet, at de kan fodre med en højere andel grovfoder 
og samtidig spare på indkøbt korn og protein. Arkivfoto

- Vi kan tydeligt se, hvis vi sænker 
niveauet af RumiPro, så optager 
køerne ikke det grovfoder, de skal

MÆLKEPRODUCENT  
RASMUS STENBEK, NÆSTVED

KVÆGFOKUS KVÆGPRODUKTION
Kontakt: Christian Carus
christian@landbrugnord.dk
98 32 70 71

KVÆGPRODUKTION
Kontakt: Tenna Bang
teba@effektivtlandbrug.dk
98 32 70 74

http://l-mediehus.dk/

