
Erik Bligaard fra Højslev har udvidet sin besæt-
ning fra 230 til 330 HF-køer i helt ny stald, og til 
TMR-fodring blev der købt en endnu større  KUHN  
Euromix I 4570 fuldfodervogn.
Den 10 år gamle KUHN Euromixer I er sat til side. Men den er ikke fær-
dig og har heller ikke lidt af store omkostninger til vedligeholdelse efter 
10 års fodring af 180 HF-årskøer plus opdræt.
- Men min søn Henrik skal fra nytår 2015 med i bedriften, og vi har der-
for bygget helt nyt staldanlæg med plads til 330 køer i første omgang.
Det fortæller Erik Bligaard, kvægbruger gennem 27 år ved Højslev lidt 
nordøst for Skive.
Med indvielsen af det nye staldanlæg for nylig skulle der en større 
mikservogn til, og valget faldt på en KUHN Euromix I 4570 med tre 
lodretstående snegle og tre aksler.
Den store vogn har et rumindhold på 45 kubikmeter, som udnyttes rigtig 
godt, når der blandes kompakt TMR-foder som hos familien Bligaard.

EN MEGET ENSARTET BLANDING
I marken er der 240 hektar, hvor majs beslaglægger de 115 hektar og 
slætgræs de resterende 125 hektar.
- Vores kompakte TMR-blanding består derfor af eget majs- og græ-
sensilage, som vi blander med rapsskrå, sojaskrå, valset korn, melasse 
og mineraler, fortæller Henrik Bligaard.
Grovfoderet udgøres af 10,5 foderenheder i majsensilage og 5,5 fode-
renheder i græsensilage.
Selvom køerne har svært ved at skille en kompakt blanding ad og der-
med sortere i, hvad de æder, skal blandingen alligevel være ensartet.
- Vores to KUHN Euromix I fuldfodervogne er i princippet ens bortset 
fra, at den nye er væsentligt større, siger Erik Bligaard. Den ældre vogn 
har et rumindhold på 18 kubikmeter.
For begge vogne gælder, at de er gode til at lave kompakte blandinger, 
hvor tilskudsfoder og mineraler er blandet godt ind i ensilagen.

MÅTTE STOPPE TRE GANGE MALKNING
Erik og Henrik Bligaard startede med kompakt fuldfoder for halvanden 
år siden. De har også malket tre gange i døgnet indtil for nylig.

Begge dele har været med til at give ydelsen et løft, så den 
lige nu er 12.000 kg EKM i gennemsnit pr. ko.
- Men vi måtte stoppe med tre gange malkning, fordi vi er 
nået op på en kvoteudnyttelse på 130 procent, fortæller 
Erik Bligaard.
Køerne er opdelt i to hold, nemlig første halvdel af lakta-
tionen og sidste halvdel af laktationen. Fodringen af de to 
hold er dog ens.

FODRER KUN EN GANG I DØGNET
Den nye KUHN Euromix I 4570 er med sin 45 kubikmeter 
så stor, at den kan rumme foder nok til et døgns fodring i 
besætningen.
- Det betyder, at vi ikke bruger særlig meget tid på fodring, 
siger Erik Bligaard.
Tiden kan i stedet bruges på de mange andre gøremål i 
staldene. De ældre stalde, som før rummede køerne er 
ved at blive indrettet til kvieopdrættet. Tyrekalvene sælges 
som spæde til en nabo, der opfeder dem.
Det daglige vedligehold af vognen er det også småt med, 
så det går tiden heller ikke med. Men det er heller ikke 
her, tiden skal lægges, når man vil have en højtydende 
besætning.

Skifter fra KUHN til 

Sådan ser den kompakte TMR-blanding ud, 
når den er serveret for de 330 køer.

Erik (tv) og Henrik Bligaard (th) ved den nye, 45 kubikmeter KUHN Euromix I 4570 fuldfodervogn.
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