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I 2013 spurgte Rudolf Thøgersen, Videncenter for Landbrug, om jeg 
havde lyst til stå for den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse 
af en studietur vedrørende majs til USA. – Jo, tak! Meget gerne! 

Jeg var ansat på Videncenter for Landbrug i Skejby fra 1981 til 2009 
– i en periode som landskonsulent for Jersey, RDM og kødkvægsra-
cerne. Dengang og efterfølgende har jeg ved flere lejligheder funge-
ret som rejseleder ved studieture til udlandet for landmænd og rådgi-
vere. Ofte har turens indhold været planlagt og aftalt lokalt. For mig 
var forberedelserne til denne studietur, CORN – A 2 Z, helt anderle-
des og meget mere omfattende... 

En arbejdsgruppe, bestående af Niels Buch, Martin Mikkelsen, Rudolf 
Thøgersen og Jørgen Aagreen samt undertegnede holdt et møde i 
december 2013, hvor rammerne for studieturen blev aftalt. Herefter 
har jeg lavet programmet, kontaktet og aftalt med besøgsværter m.m.  

Rejsebureauet Dumas-Johansen har stået for booking af fly, hoteller, 
bus med mere samt administreret tilmeldinger og indbetalinger. 

Professor ved University of Wisconsin, Madison, Randy Shaver, har 
været en enorm hjælp for mig i forberedelserne til turen. Han er kom-
met med mange gode forslag til faglige besøg og besøgsværter. 

Vi var velkomne 
Under tilrettelæggelse af turen og under selve opholdet i USA mødte 
vi en sjælden gæstfrihed og imødekommenhed. Vi besøgte flere insti-
tutioner, hvor adskillige medarbejdere over en halv dag eller mere 
fortalte og stod til rådighed for os – helt gratis. Herhjemme oplever vi, 
at ”det koster” at komme på fagligt besøg. Ikke ved et eneste besøg 
skulle vi have pungen op!! Det kunne vi godt lære af…! 

Deltagerne var plante– og kvægfolk 
Der var 27 deltagere – 14 planterådgivere (en fra Videncentret), ni 
kvægrådgivere (en fra Videncentret), tre produktansvarlige i firmaer, 
der sælger frø til landmænd samt en landbrugsskolelærer (kvæg). 
Det er en fordel for det samlede, faglige udbytte, at deltagerne har 
forskellig faglig baggrund/indgangsvinkel. Således også denne gang.  

Da alle deltagerne har en højere uddannelse – de fleste er agrono-
mer – kunne al kommunikation under de faglige besøg foregå på en-
gelsk. Det betød, at vi ved hvert besøg havde den dobbelte tid til rå-
dighed i forhold til, at alt skulle oversættes til og fra engelsk/dansk. 

Hver enkelt deltager bidrog under hele turen til, at vi altid fremstod 
som en sammentømret gruppe. Besøgssværterne roste os for velko-
ordinerede besøg, samt for vores punktlighed, professionelle organi-
sation og smittende entusiasme! (Se respons fra værter, side 57). 

Rapportens målgruppe er først og fremmest deltagerne i studieturen.  

Formålet med denne rapport er at fastholde 
de mange faglige indtryk og informationer. Vi 
har i rapporten forsøgt at gengive alle infor-
mationer korrekt, men der kan være sket 
misforståelser, og noget skal måske ses i en 
større sammenhæng.  

Arrangørerne håber, at rapporten vil være til 
inspiration for nye ideer og/eller til at søge 
mere viden om specifikke emner. 
 

Mogens Stendal 
Tilrettelægger og tour guide 

 

 

  
 

 

 

Foto: Bent Hedegaard 

  Forord 
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Majs-slægten ( Zea) er en 
planteslægt, der i alt har fem 
arter. Den mest kendte af dis-
se er Majs, som har en række 
underarter. Blandt dem finder 
vi Teosinthe, som urbefolknin-
gen kalder "majsens mor". 
DNA-undersøgelser har vist, 
at den dyrkede majs sikkert er 
resultatet af en kromosomfor-
dobling på Teosinthe, som 
altså må have været udgangs-
punktet for majsdyrkningen. 
Det er 9.000 år siden, mexi-
canske bønder begyndt at 
forædle majs. 

De fem arter er: 
1. Zea diploperennis, flerårig 
2. Zea luxurians, enårig 
3. Majs (Zea mays), enårig  

• subspecies huehuete-
nangensis, Teosinte 

• subspecies mexicana, 
Teosinte 

• subspecies. parviglumis, 
Teosinte, majsens urform 

• subspecies mays, dyrket 
majs. 

4. Zea nicaraguensis, enårig 
5. Zea perennis, flerårig. 

Teosinte  er et fælles navn for 
en række underarter. Det er 
græsser, som alle stammer fra 
Mellemamerika, hvor mindst 
én af dem har været brugt 
som udgangspunkt for det 
krydsnings- og udvælgelses-
arbejde, der førte frem til de 
dyrkede former af majs. Skønt 
Teosinte ikke ligner majs syn-
derligt meget, har lokalbefolk-
ningen i Guatemala og Mexico 
bevaret en viden om dette 
forhold, der kommer til udtryk i 
tilnavnet "majsens mor".  

  Majs – historie og udbredelse i Danmark 

Fra omkring 2500 BC begynd-
te majsen at sprede sig til det 
meste af Amerika. Columbus 
bragte de første majsfrø fra 
Cuba til Europa i slutningen af 
1400-tallet. Herefter spredte 
majsen sig hastigt via Frank-
rig, Italien, Nordafrika og mid-
delhavsområdet og kom om-
kring 1575 til Vestkina. 

Majs har i dag overhalet hve-
de og ris som den vigtigste 
kornafgrøde i verden. 

Faneblad 

Svøbblade 

Internodie 

Silketråde 

Majs bruges i Danmark langt 
overvejende i form af majs-
helsædsensilage til malkekø-
er, men efterhånden høstes 
en del af majsarealet også 
som kolbemajs og kerne-
majs: 

• Majshelsæd (corn silage) 
– hele planten, høstet med 
finsnitter med majsskære-
bord 

• Kolbemajs (snaplage/
earlage) – kolber med 
majskerner, spiondel og 
svøbblade, høstet med 
finsnitter med plukkebord 

• Kernemajs (high moister 
corn eller dry corn) – be-
står udelukkende af majs-
kerner, høstet med meje-
tærsker. 

 

Det er ikke muligt at høste 
moden majs i Danmark med 
et så lavt vandindhold, at 
majskernerne er lagerfaste. 

Majs høstet til modenhed 
skal derfor konserveres eller 
tørres, men den sidste mulig-
hed er så kostbar, at den 
stort set ikke anvendes. 

I USA bruger man normalt 
betegnelsen ”corn” om majs, 
mens  vi i Europa og i viden-
skabelige tidsskrifter bruger 
betegnelsen ”maize”. 
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Majs Foderroer Helsæd Græs i omdrift

Fig. 1. Udvikling af grovfoderafgrøder i Danmark siden 1982 

Majsen gjorde sit indtog i Danmark i star-
ten af firserne og bortset fra et dyk efter 
den våde og kolde sommer i 1987 er majs-
arealet vokset stort set hvert eneste år 
siden (Figur 1).  
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Det var Christoffer Columbus, der bragte majsen til 
Europa, men der skulle gå mere end 500 år før maj-
sen for alvor kom til at spille en rolle i Danmark.  

Majsensilage udgør i dag cirka halvdelen af grovfo-
deret til danske malkekøer. Men derudover anven-
des majs i stigende grad som kolbemajsensilage 
(snaplage/earlage), crimpet majs (high moisture 
corn) og tørret kernemajs (dry corn). Disse nye typer 
af majs har vi fortsat relativt lille erfaring med i Dan-
mark. Hvad angår dyrkning, konservering og fodring 
er der kun gennemført få undersøgelser og forsøg. 

Wisconsin var tidligere USAs mælkestat nummer 1. 
I dag er Californien den stat i USA, der har størst 
mælkeproduktion. Wisconsin minder imidlertid mere 
om Danmark, hvad angår besætningsstørrelse samt 
foderproduktion og fodring. Desuden stiger mælke-
produktionen igen i Wisconsin i forhold til Californi-
en, fordi de stigende foderpriser har gjort mælkepro-
duktion i Californien relativt dyrere, da man i høj 
grad er afhængig af importet grovfoder. 

I Wisconsin spiller majs en større rolle end i Dan-
mark, og ikke mindst med de nye majstyper er man 
længere fremme.  

Stivelsesniveauet i rationerne har generelt også væ-
ret betydeligt højere med et typisk niveau på 26 – 
28 procent mod cirka 20 procent i Danmark. Foder-
udnyttelse har der ikke været stor fokus på i USA, 
men de stærkt stigende majspriser som følge af den 
stigende efterspørgsel på majs til produktion af 
bioethanol har øget fokus på stivelsesudnyttelse i 
fodringen. Samtidig har der altid været stor fokus på 
høj mælkeydelse i USA, der er præget af et frit mar-
ked uden mælkekvoter. 

University of Wisconsin, Madison har gennem de 
seneste 20 år haft en betydelig forskning i produkti-
on af og fodring med majsensilage og andre majsty-
per. Universitet har desuden flere store forsøgs- og 
forskningsenheder fordelt over hele staten. Dem 
ville vi gerne besøge.  

Desuden har US Dairy Forage Research Center i 
Madison, placeret på University campus, ligeledes 
haft en betydelig forskning i ensilering af både majs-
helsæd, kolbemajs og crimpet majs. Forskningen 
har i høj grad omfattet mange af de emner, der også 
er stor fokus på i Danmark som for eksempel sorts-
valg, betydning af NDF-fordøjelighed, behov for en-
sileringsmidler og udnyttelse af stivelse. Wisconsin 
var derfor det oplagte mål for studieturen. 

Formålet med turen var at indhente den nyeste og 
mest relevante viden om produktion og udnyttelse af 
majs til malkekøer samt ved selvsyn se, hvor det 
fungerede i praksis. Denne mulighed ville vi gerne 
tilbyde vore kolleger af kvæg- og planterådgivere, 
og i sidste ende inviterede vi også medarbejdere i 
frøfirmaer til at deltage.  

Planlægningsgruppen overvejede, om turen også 
skulle gå til staten New York for derved at se majs-
produktion og -udnyttelse under forskellige forud-
sætninger, men gruppen vurderede, at der var rige-
lig viden og erfaring at hente i Wisconsin. Desuden 
ville værdifuld tid gå tabt med at rejse... 

 
Videncentret for Landbrug, oktober 2014 
 
      Rudolf Thøgersen     Martin Mikkelsen 

  Studieturen – baggrund og formål 

Foto: MoSt Videncentrets kvægekspert, Rudolf Thøgersen (til venstre) og planteekspert, Martin Mikkelsen 
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Deltagerne ved Wisconsins landbrugsministerium. Bagerste række fra venstre: Bent Ventzel Hansen, Per Jensen, Jens 
Bach Andersen, Erik Helbo Bjergmark, Jørgen Kristensen, John Erik Jørgensen, Ingvard Kristensen, Hans Jeppe An-
dersen, Jørgen Aagreen, Torben Viuf, Martin Mikkelsen. 
Midterste række fra venstre: Ken Brink, Knud Anders Kristensen, Claus Larsen, Bendt Bendtsen, Rudolf Thøgersen, 
Niels Gylsen Buch, Per Rasmussen, Kirsten Friis Vestergaard, Bent Hedegaard, Aage Harrild Nielsen,  

Afsnit/emne Input fra Side 

Forord Mogens Stendal 2  

Baggrund og formål med studieturen Rudolf Thøgersen og Martin Mikkelsen 5 

Forædling af frø Ken Brink, Jette Erichsen, Jacob Hansen 11 

Såning og etablering Erik Helbo, Ingvard Kristensen, Hans Erik Larsen 16 

Gødskning og plantebeskyttelse Jens Bach Andersen og Niels Gylsen Buch 18 

Høst af majs Bent Hansen, Bent Hedegaard 22 

Management af planteproduktionen Knud Anders Kristensen, Martin Mikkelsen 24 

Grøn landbrugsproduktion – miljø Kirsten Friis Vestergaard, Torben Viuf 26 

Lucerne og græs til malkekøer John Erik Jørgensen, Mette Kyrstein 29 

Opbevaring og konservering af ensilage Per Jensen, Jørgen Aagreen 30 

Foderværdi og fodring med majs Jørgen Kristensen, Bendt Bendtsen 32 

Økonomi i landbrugsproduktionen Claus Larsen, Jørgen Aagreen 35 

Management af kvægproduktionen Aage Harrild Nielsen, Rudolf Thøgersen 36 

Kvægavl og kvægproduktion Per Rasmussen, Mogens Stendal 39 

Ethanol Hans Kristian Skovrup 43 

Landbrugspolitik  Hans Jeppe Andersen, Mogens Stendal 45 

Landbruget i Wisconsin Hans Kristian Skovrup, Mogens Stendal 52 

CORN-sang på melodien Jeg er havren Vers fra hver deltager – til farewell party, fredag aften 58 

Øvrige emner, herunder alfabetet Mogens Stendal – 

Faglige emner med mere i denne rapport om CORN – A 2 Z 

Foto: MoSt 
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   Deltagere i studieturen, CORN – A  2  Z 

Efternavn Fornavn(e) Rådgiver Ansat i  Telefon E-mail 

Andersen Hans Jeppe Plante Jysk Landbrugsrådgivning 2557 9840 hja@jlbr.dk 

Andersen Jens Bach Plante AgriNord 2333 9787 jea@agrinord.dk 

Bendtsen Bendt Kvæg LandboLimfjord 4016 7057 beb@landbo-limfjord.dk 

Bjergmark Erik Helbo Plante Jysk Landbrugsrådgivning 2557 9893 ehb@jlbr.dk  

Brink Ken Frøfirma KWS Scandinavia 2155 2712 ken.brink@kws.com 

Buch Niels Gylsen Plante Vestjysk Landboforening 5137 7609 ngb@vjl.dk 

Erichsen Jette Frøfirma Limagrain A/S 4051 1961 jette.erichsen@limagrain.com 

Hansen Jacob Prior Frøfirma Nordic Seed 2498 0631 jaha@nordicseed.com 

Hansen Bent Ventzel Plante Jysk Landbrugsrådgivning 2557 9880 bvh@jlbr.dk 

Hedegaard Bent Halkjær Plante Heden & Fjorden 2441 2426 bh@hflc.dk 

Jensen John Kvæg Centrovice 2423 2546 jj@centrovice.dk 

Jensen Per Plante Gefion 2339 8477 pj@gefion.dk 

Jørgensen John Erik Kvæg Syddansk Kvæg 2334 0850 jej@sd-k.dk 

Kristensen Jørgen Kvæg LandboLimfjord 2024 6203 jkr@landbo-limfjord.dk 

Kristensen Ingvard H. Plante Lemvig Landboforening 4030 0985 ihk@lemvig-landbo.dk 

Kristensen Knud Anders Plante Jysk Landbrugsrådgivning 2557 9883 kak@jlbr.dk 

Kyrstein Mette D. Kvæg Syddansk Kvæg 2843 6429 mdk@sd-k.dk 

Larsen Claus Kvæg AgriNord 2049 5944 bircla@privat.dk 

Larsen Hans Erik Plante Centrovice 2961 5008 hel@centrovice.dk 

Mikkelsen Martin Plante Videncenter for Landbrug 2028 2694 mam@vfl.dk 

Nielsen Aage Harrild Kvæg Heden & Fjorden 2434 9887 ahn@hflc.dk 

Rasmussen Per Lykke Lærer, kv. Bygholm Landbrugsskole 3022 5253 pr@bygholm.dk 

Skovrup Hans Kristian Plante Sønderjysk Landboforen. 2960 9052 hks@slf.dk 

Thøgersen Rudolf Kvæg Videncenter for Landbrug 3092 1743 rut@vfl.dk 

Vestergaard Kirsten Friis Plante LMO 2343 2225 kfv@lmo.dk 

Viuf Torben Plante Sønderjysk Landboforen. 2424 8826 tv@slf.dk 

Aagreen Jørgen Lykke Kvæg AgriNord 4027 3964 jaa@agrinord.dk 

 Stendal Mogens  Tour Guide 2171 7750 sasso@post5.tele.dk 

CORN – A  2  Z 

 

for UNIVERSITY of Wisconsin, Madison  

Universitetet har 42.000 studerende, og fysisk dækker det et område på 380 
hektar. Universitetet tilbyder undervisning inden for 100 forskellige fag, og der 
udbydes 4.700 forskellige kurser. 

Med relation til landbruget er der 19 akademiske afdelinger, som dækker syv 
prioriterede temaer: Basisvidenskab, fødevaresystemer, bioenergi og biopro-
dukter, sunde økosystemer, klimaændringer, sundhed og wellness, økonomisk 
og samfundsmæssig udvikling. 

 

Vores kontakt til universitetet var via 
professorerne Randy Shaver, kvæg-
fodring og Joe Lauer, planteprodukti-
on, majs.  

Disse to laver forskning og undervi-
ser og yder rådgivning til farmere. 

CORN – A  2  Z 

CORN – A  2  Z 
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  Agenda for study tour 2014, CORN – A  2  Z 

“Individual commitment to a group effort – that is what makes a team work, a company work, a society work, a 

civilization work." – Vince Lombardi (1913-70)  

Friday, August 15, 2014 
 Domestic flights from Aalborg (SK1214 at 
 1:30PM), Aarhus (SK1248 at 1:35) and 
 Billund (SK1284 at 11:10AM) to Copenha-
 gen 
3:40PM Take off, flight SK943, destination O'Hare 
 Int.  Chicago 
5:40PM Arrive at O'Hare. O'Hare to hotel: 60 min-
 utes. 
 Check-in for two nights at Double Tree by 

Hilton, 300 East Ohio St, Chicago, IL 
60611 (near Magnificent Mile), phone 312-
787-6100, www.doubletreemagmile.com.  

Saturday, August 16, 2014 
9AM Guided city tour, Chicago, four hours. 
 Guide: Deborah Kerr, mobile 312-375-8192  
Afternoon: On your own  
7PM Get-together "party" at Double Tree by Hil-
 ton: Who's who? Who does what? (agree 
 on/ allocate duties – technical report) 

Sunday, August 17, 2014 
Morning Check-out Double Tree by Hilton 
10AM Departure, Chicago, destination Madison, 
 Wis consin. Lunch en route 
1:30PM Arrive in Madison, check-in at Holiday Inn 
 (at The American Center), 5109 West Ter-
 race Dr. Madison, WI 53718, for three 
 nights. Phone front desk 608-249-4220. 
 Web site 

www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/e n/
madison/msntc/hoteldetail 

3PM Guided city tour of Madison. Guide: March 
 Schweitzer, mobile 608-692-8083 

Monday, August 18, 2014  
8AM Departure, Holiday Inn, to Arlington Agri-
 cultural Research Station, N695 Hopkins 
 Road, Arlington WI 53911.  
 Hotel to Research Station: 30 minutes.  
8:30AM Lecture by "the dairy cattle feeding guy", 
 Professor, UW Madison & Extension Dairy 
 Nutritionist Randy Shaver, email: 
 rdshaver@wisc.edu, phone: 608-263-9412, 
 mobile: 608-669-8094, website 
 www.uwex.edu/ces/dairynutrition/   
 Theme: Feeding – corn and other forages 
 for high yielding dairy cows.  
 Followed by visit to and discussions at the 
 university dairy at Arlington  
  

11:30AM Lunch at Arlington Ag Res Station   
 (prepared by Roadside Grill, DeForest). 
 Lecture by "the corn silage guy", Exten-
 sion Corn Agronomist, Dr. Joe Lauer, Univer-
 sity of Wisconsin, email: jglauer@wisc.edu, 
 phone 608-263-7438, mobile 608-575-0731, 
 website: www.corn.agronomy.wisc.edu. 
 Theme: Corn silage production and man-
 agement in the northern Corn Belt of the 
 US. Followed by visits to Joe's field plots.  

4PM Rosy-Lane Holsteins, Lloyd & Daphne Holter
- man, (partners Tim Strobel, Jordan 
 Mathews), W3855 Ebenezer Dr., Watertown, 
 WI 53094. Email daphne@rosylane.com, 
 phone 920-262-0797; 900 Holstein cows, 
 has sold 100 bulls  into AI, 1,600 acres (650 
 hectares) of corn and hay, own equipment 
 for harvest. Environmental Management Sys
 tem implemented.  (Check out Rosy-Lane 
 Holsteins on Face  book!).  
 Arlington to Rosy-Lane: 60 minutes. Rosy-
 Lane to hotel: 60 minutes. 
 Evening free. 

Tuesday, August 19, 2014  
8:15AMDeparture, Holiday Inn. Hotel to Forage  
 Center: 30 minutes. 
9AM Visit to US Dairy Forage Research   
 Center, 1925 Linden Drive, Madison WI  
 53706.                          
 Dr. agricultural engineer Rich Muck, Email 
 richard.muck@ars.usda.gov and colleagues, 
 dr. John Grabber, agronomist,  email: 
 John.Grabber@ars.usda.gov and dr. Mary 
 Beth Hall, dairy nutritionist, email:  
 MaryBeth.Hall@ars.usda.gov   
 Rich. Muck: Phone 608-890-0067, mobile 
 608-345-5712. website: www.ars.usda.gov/  
 Theme: Silage management.  
12PM Departure. Lunch en route. Forage   
 Center to Mystic Valley: 40 minutes. 
1:30PM Mystic Valley Dairy, owner Mitch Breunig,  
  8667 Country Road V, Sauk City,    
  WI 53583.  
 www.holsteinworld.com/mystic-valley  
 Email mysticvalley@wildblue.net,   
 phone 608-643-6818, mobile 608-963- 
 6819. 425 Holstein cows, average 32,600 
 lbs. (14.500 kg) of milk. We visit with Mitch 
 Breunig's nutritionist, agronomist and seed 
 dealer. 
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(agenda continued) 
3:30PM Departure for visit to Henry Farms LLC, Joe 
 & Liz Henry, 7790 Patton Rd, Dane, WI 
 53911. Email lah7809@gmail.com, phone 
 608-575-6747. 
 Mystic Valley to Henry Farms: 45 minutes. 
 Henry Farms to hotel: 30 minutes. 
 Late arrival at hotel – after barbeque party at 
 Henry Farms. 

Wednesday, August 20, 2014  
7:30AM Check-out of hotel, departure.  
  Hotel to Renk Seed: 25 minutes. 
8:00AM Renk Seed, 6809 Wilburn Road, Sun Prai- 
  rie, WI 53590. Jeff Renk, email:     
  jeff@renkseed.com, phone: 608-837-7351, 
  mobile: 608-219-5770, website:     
  www.renkseed.com/.  
11AM Lunch (pulled pork) followed by a quick stop 
 at Sassy Cow Creamery for an ice cream  
12PM Departure for Cashton in Vernon County, to 
 be met at 2:15PM by Tim Rehbein, email 
 timothy.rehbein@ces.uwex.edu, mobile 608-
 606-0954 and Bill Halfman, email 
 bill.halfman@co.monroe.wi.us, mobile 608-
 633-1872. (Visit to Armish farmers) 
 Renk Seed to Cashton: 2 hours 15 minutes. 
PM Late arrival at Hotel Holiday Inn, 750 South 
 Central Ave, Marshfield, WI 54449, phone 
 715- 486-1500. Stay for one night.  
 Cashton to Marshfield: 2 hours. 

Thursday, August 21, 2014  
8:AM Check-out of Hotel Holiday Inn and depar-
 ture.  
 Hotel to Research Station: 15 minutes. 
8:30AMUW Marshfield Agricultural Research Station 
 South Campus, 2611 Yellowstone Drive, 
 Marshfield, WI 54449 
 Superintendent/Herd Manager Mrs. Nancy 
 M. Esser and three USDA scientists, email 
 nmesser@wisc.edu, mobile 715-650-7457, 
 phone 715-687-4624 ext 16, website: 
 www.ars.wisc.edu/marshfield/ – and Dr. 
 Wayne Coblentz, USDA, email 
 Wayne.Coblentz@ars.usda.gov Dr. Mark 
 Borchardt, USDA, email 
 Mark.Borchardt@ars.usda.gov, Dr. Bill  
 Jokela, USDA, email 
 BILL.Jokela@ars.usda.gov and research 
 agronomist Jason Cavadini, UW MARS, 
 email jcavadini@wisc.edu.  
12AM Departure – box lunch en route.  
 Marshfield to Dept of Agriculture: 3 hours.  
3:30PM Wisconsin Department of Agriculture, 
 Trade and Consumer Protection, 2811 Ag-
 riculture Drive, Madison, WI 53718.  
 Welcome by Secretary of Agriculture (since 
 January 2011), Mr. Ben Brancel. 
 Mrs. Jen Pino-Gallagher, email 
 jen.pinogallagher@wisconsin.gov, phone 
 608-224-5125, mobile 608-516-3257; Enri-
 que Gandara, international Economic De
 velopment Consultant, phone 608-224-
 5113, email enrique.gandara@wi.gov;  

 
 

  

 Ty Rohloff, phone 608-224-5055, email 
 ty.rohloff@wi.gov.  Website: 
 www.privacy.gov/business/export     
 General overview of US agriculture – spe-
 cial focus on Wisconsin, including the im-
 portance of the industry, it's framework 
 conditions, development and future oppor-
 tunities.  

Late afternoon  
 Check-in at Holiday Inn (at The American 
 Center), 5109 West Terrace Dr. Madison, 
 WI 53718, phone 608-249-4220, for two 
 nights.  
 Dept of Agriculture to hotel: 25 minutes. 
 Dinner – evening free. 
Friday, August 22, 2014  
7:45AM Departure, Holiday Inn, Madison.  
 Hotel to Prairieland: 60 minutes. 
9AM Visit to Prarieland Dairy LLC, Chuck Fahey , 
 464 Remy Rd, Belleville, WI 53508. Email 
 chuckfahey@yahoo.com, mobile 608-444-
 1892. 1,100 milking Holsteins, 3x milking 

 http://www.wisfarmer.com/features/
fahey-family-relishes-the-love-of-dairy-
farmingjcpg-262507-142788235.html.  
Stop en route for lunch, box from the hotel. 
Prairieland to Monroe: 45 minutes. 

12PM Panel discussion at Badger State Ethanol 
 LLC, 820 W 17th St., Monroe, with Randy 
 Shaver, Chuck Fahey and Ted Bay, profess-
 or, email: ted.bay@ces.uwex.edu, phone 
 608-723-2125 in  the panel. Moderator Bob 
 Kaiser, email robert.kaiser@ces.uwex.edu, 
 mobile 920-318-0983.  
2PM Visit to Badger State Ethanol LLC, 820 W 
 17th St., Monroe, WI 53666, phone 608-329-
 3900. President Gary Kramer, email 
 gkramer@badgerstateethanol.com, mobile 
 608-558-6444,  
 website www.badgerstateethanol.com/  

6PM (no later) Arrive at the hotel.  
 Monroe to hotel: 90 minutes. 
PM Farewell party, Holiday Inn, Madison (to be 
 planned and carried out by our Party Com-
 mittee.) 
 
Saturday, August 23, 2014  
8:30AM Check-out of Holiday Inn and departure.  
9AM Farmers' Market, Madison, www.dcfm.org/ 
10:30AMDeparture Madison, destination Janesville 
 (60 minutes), lunch at Hhffrrrggh Inn Res-
 taurant and Bar, 731 S. Wuthering Hills, 
 Janesville, WI 53546, phone 608-741-8833 
 – just before farm visit.  
 Arrive at Barlass Farm, 6145 East County 
 Road A, Janesville, WI 53546. Phone 608-
 754-1171. Visit the Barlass family: Marion & 
 Bill, email barlassjerseys@gmail.com,  
 Kristin, email kpaul@usjersey.com,   
 Brian, email barley95@gmail.com.  
 Mobiles: Marion 608-449-3693; Bill  608-449
 -6798; Kristin 209-402-5679; Brian 608-346-
 3276. 
  
 
  
.  
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for TOUR GUIDE  

(agenda continued) 
 Feeding and management of 450 milking 
 Jerseys, forage, management of feed invent
 -tory, cattle breeding.  

4PM  (at the latest) 
 Departure for O'Hare Int. Chicago,  
7:30PM Arrive at O'Hare (at the latest).  
 Check-in for Copenhagen/domestic air-
 ports 
10:05PM Take-off by flight SK944, destination Co-
 penhagen 
 Janesville to O'Hare: 2 hours. 
 
Sunday, August 24, 2014  
1:20PM Arrive in Copenhagen, domestic flights to 
 Aalborg (SK1215 at 2:50PM), Aarhus 
 (SK1257 at 2:45PM), Billund (SK1285 at 
 3:10PM) 

Hopefully, the study tour has thrown light on most of 
the alphabet's letters, A 2 Z, during the past week? 

Study tour has come to an end!  

 
 
 
But... we haven't done yet!  

 
Tour report has to be written... 

Mogens Stendal har lavet programmet 
for denne studietur og var tour guide. 
Han var ansat på Videncentret for Land-
brug, 1981-2009 og er nu pensioneret. 
Han har flere gange været tour guide for 
grupper af landmænd og rådgivere til 
blandt andet Brasilien, New Zealand, 
Italien og til USA (sydstaterne og flere 
gange Californien). 

Den gule fløjte om hans hals har siden 
1985 fulgt ham på disse ture. Ved star-
ten af hver tur aftaler ham med delta-
gerne, at når de hører ”lyden af en gul 
fløjte”, er der samling! Når det er nød-
vendigt, giver han et kort, gult pift – i 
stedet for at skulle råbe højt! 

Det er en tradition på disse ture, at hver 
deltager til det afsluttende ”farewell par-
ty” skriver et aktuelt vers på melodien 
Jeg er havren. – Se denne turs fælles 
CORN-sang på side 58. Foto: Kirsten Friis Vestergaard 

CORN – A  2  Z 
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Majsforædling i USA har rødder langt tilbage i histo-
rien. Oprindeligt stammer majsplanten fra en art 
græsplante, teosinthe, som vokser vildt i Mellem-
amerika. Oldtidens farmere fra det, der i dag er Me-
xico, menes, for mere end 9.000 år siden, at have 
taget de allerførste skridt i forædlingen af majs. 

Der forædles til stadighed efter højere udbytter med 
højere kvalitet samt tolerance og resistens mod for-
skellige udbyttenedsættende strabadser. 

Langt den største del af majsen i USA og for den 
sags skyld i hele verden dyrkes som majs til moden-
hed. Majs til helsæd eller til mælkeproduktion i USA 
udgør cirka 15 procent af det totale areal med majs i 
USA. I 2014 blev der i USA dyrket cirka. 36,5 mio. 
hektar med majs til alle formål. 

Mælkeproducenter anvender majs på flere forskelli-
ge måder. Primært anvendes traditionel ensilage, 
men også andre høstformer finder anvendelse. Man 
taler om ”snaplage” eller ”earlage” (= kolber med 
svøbblade, som høstes med finsnitter monteret med 
et plukkebord), high moisture corn (= vådkonserve-
ret kernemajs) eller moden, tør majs. 

GMO i næsten alle majsfrø 
Majs er en af de otte afgrøder, hvor der udbydes frø 
af sorter med GMO. De øvrige er sojabønner, lucer-
ne, bomuld, squash, papaya, sukkerroer og raps. 
GMO-afgrøderne er blevet bredt accepteret i USA 
og for majsens vedkommende dyrkes i dag 85-90 
procent med GMO-sorter. GMO-egenskaberne giver 
ikke i sig selv øget udbytte, men de beskytter mod 
udbyttetab som følge af for eksempel insektangreb, 
sygdomme, tørke mm. Derfor kaldes de også for 
”yield protecting traits”. I majs anvendes i dag GMO-
egenskaber (traits), der giver herbicidresistens mod 
henholdsvis glyphosat og Basta, samt GMO-
egenskaber, der giver resistens mod de to meget 
tabsvoldende insekter, henholdsvis den europæiske 
majsborer (majshalvmøl – Ostrinia nubilalis) og ro-
dormen (Diabrotica virgifera). Derudover er der 
GMO-effekt mod tørke på vej. Forskelige forædlere 
udbyder hver især deres GMO-traits, men pt. har 
kun de ekstremt store spillere på markedet, som for 
eksempel Monsanto, Syngenta og Pioneer, egne 
traits. Mindre forædlere, der ikke råder over egne 
traits, er afhængige af at købe traits hos dem, der  

har dem, hvis de vil lave sorter med GMO. Firmaer 
som Limagrain og KWS er på vej med egne traits i 
USA. 

Med ”refuges” forebygges resistens  
For at forebygge resistens mod de forskellige GMO-
egenskaber, er der indført regler om dyrkning af så-
kaldte ”refuges”. Det betyder, at en andel af arealet 
skal dyrkes med sorter, der ikke besidder den på-
gældende GMO-egenskab. Hvis man for eksempel 
vælger en sort med resistens mod majshalvmøl, skal 
20 procent af arealet sås med en sort, der ikke har 
resistens mod majshalvmøl. Det er for at insektet har 
mulighed for at trække på eller ”søge tilflugt til” disse 
planter – deraf navnet ”refuges”. På denne måde 
mindsker man risikoen for at insektet i stedet udvikler 
resistens over for GMO-egenskaben. Hvis man væl-
ger sorter, der har indbygget flere forskellige traits 
mod samme skadevolder – de såkaldte ”smartstax” – 
må man reducere refuge-arealet til fem procent, og 
det er tilladt at iblande disse fem procent ikke-GMO 
frø i sækkene. 

Opskrift på hybridmajs 
Produktion af majsudsæd sker ved en krydsning 
mellem to forskellige majssorter. 

Normalt etableres fire rækker af ”mor-sorten” og én 
række af ”far-sorten”. Mor-sorten er den, der høstes 
majsfrø på, mens far-sorten kun benyttes som pol-
lenleverandør til indkrydsning. Som forædler er det 
vigtigt, at tidspunktet for blomstring og bestøvning 
synkroniseres optimalt. Derfor bliver ”far-sorten”  ofte  
etableret af to til tre gange for at forlænge perioden, 
hvor der spredes pollen. Det vil sige, at der for ek-
sempel med syv dages mellemrum sås i samme 
række.  

Nogle frøproducenter anvender en blanding af coate-
de- og ucoatede frø for at forskyde fremspiringstids-
punktet. De coatede frø spirer forsinket i forhold til 
ucoatede frø.  

For at fremme pollenspredningen og bestøvningen 
yderligere bruger man i nogle tilfælde at overflyve 
markerne med helikopter. Erfaringsmæssigt skal 
overflyvningen foretages i tidsrummet fra klokken 11 
til 13, da det er i dette tidsrum, at han-blomsten smi-
der pollenet. 

  Majs – forædling af frø 

”Kastrationsmaskiner” – efter endt maskinel kastration 2014 hos Renk Seed . Foto: Ken Brink 
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Både mor-sorten og far-sorten har han- og hun-
blomst, men for at undgå selvbestøvning af mor-
planterne, er det er vigtigt, at alle disse får klippet 
deres hanblomst af inden begyndende blomstring – 
denne proces kaldes for ”kastration” (de-tasseling).  

Timingen af kastrationen er ekstremt vigtig. For sen 
kastration vil medføre selvbestøvning af mor-
planterne, og afkommet er ikke sortsrent. Derfor er 
frøproducenten ude i marken hele dagen for holde 
øje med hanblomsternes fremkomst i den periode, 
hvor dette sker. Når væksten i juli måned nogle år 
går hurtig, bliver det ikke til megen søvn for den, der 
har ansvaret for timingen af kastrationsprocessen.  

Kastrationen sker først mekanisk med specialmaski-
ne i to trin. Ved første overkørsel er maskinen mon-
teret med knive, mens anden overkørsel sker med 
specielle gummiruller, der nærmest trækker han-
blomsterne op. Maskinen er ikke 100 procent effek-
tiv, så alle planter bliver derfor også manuelt kontrol-
leret til sidst, for at ingen hanblomster på mor-
planterne efterlades. Der må max. være 12 ukastre-
rede planter pr. acre, svarende til 30 planter pr. hek-
tar. Udsædsmængden i majs til frøproduktion er mel-
lem 80 og 90.000 planter pr. hektar. 

Høst 
Efter endt bestøvning er det vigtigt, at alle hanplanter 
destrueres. Det vil sige, at man maskinelt fjerner alle 
rækkerne med hanplanter.  

Kolberne på mor-planterne høstes ved en vandpro-
cent på 35- 40 procent. Det er vigtigt, at høsten sker, 
inden den første frost kommer. Får majsen frost i 
marken er spireevnen ødelagt, og avlen kan kun bru-
ges til foder. Ved udsigt til tidlig frost inden høsten er 
i hus, kan vanding af markerne nedsætte risikoen for 
skader. For at undgå frosten høster mange næsten i 
døgndrift, og der høstes uanset, om det regner.  

Når kolberne kommer hjem til fabrikken bliver de 
afsvøbet med specialmaskiner. Efter afsvøbningen 
kommer kolberne i siloer, hvor de skånsomt tørres 
ned til 12,5 procent vand. Der tørres med 33 grader 
C til maksimalt 38 grader varm luft.  

Efter tørringen kan kernerne forsigtigt skilles fra 
spindlen. Kernerne størrelsessorteres i fem størrel-
ser, hvorefter de sorteres i flade og runde kerner. 
Der er forskel på spiringen, om det er flade kerner 
eller runde kerner. De flade kerner har en højere 
spiringsprocent,  men er vanskeligere at etablere, 
hvorimod de runde kerner er nemmere at etablere, 
men har ofte lavere spiringsprocent. Udbyttet varie-
rer fra sort til sort og svinger mellem 200 – 250 units 
pr. ha (1 unit i USA er 80.000 frø). 

Intet går til spilde 
Svøbbladene bliver solgt og anvendes som foder 
eller som strøelse. Spindlerne fra kolberne går heller 
ikke til spilde og bliver solgt til forskellige formål. De 
har en kraftig sugeevne og kan bruges som strøelse 
og som opsamlingsmateriale til kemikaliespild. Der-
udover bliver de brugt i kosmetikindustrien og som 
vækstmedie for champignon. 

Besøg hos Renk Seed 
Renk Seed er en familieejet virksomhed, der blev 
etableret i 1920. Virksomheden har en markedsandel 
i USA på cirka 1,5 procent. Renk Seed har eget for-
ædlingsprogram af majs og sojabønner. Forædlin-
gen er i dag baseret på blandt andet materiale fra 
Monsanto, Syngenta, Pioneer mm. Renk Seed har et 
unikt samarbejde med de store internationale foræd-
lingsfirmaer, hvor de køber rettighederne til at krydse 
sorterne ind i deres eget program. Det er en stor for-
del, idet Renk Seed har adgang til det nyeste materi-
ale. De udfører 4-5.000 krydsninger pr. år, hvilket 
bliver til cirka fem nye hybrider pr. år. Ifølge Jeff 
Renk er levetiden på markedet for en sort kun cirka 
fem år.  

Renk Seed markedsfører cirka 25 majssorter, hvoraf 
85 procent er med GMO. Forædlingen er målrettet 
Wisconsin, hvilket vil sige sorter med FAO 300-400. 
Der forædles primært efter kernemajs, da majs til 
ensilering kun svarer til 15 procent af arealet.  

Renk Seed producerer i gennemsnit 200.000 units 
pr. år. For at speede deres forædlingshastighed op, 
har Renk Seed også opformering af majsfrø i Mexi-
co. Dette bevirker, at man i stedet for én generation 
årligt kan have to årlige generationer.  

Ved produktionen af små sorter, sorter der ikke har 
ret store markedsandele, kunne man godt produce-
res frø til to til tre år af gangen og derved spare om-
kostninger. Renk Seed havde for at sikre deres pro-
duktion af majsfrø, etableret vanding på størstepar-
ten af deres arealer. Dette til trods for, at deres jorde  

Jeff Renk: Levetiden for en ny majssort på marke-
det er højst fem år! Foto: MoSt 

var gode, 
dyrknings-
sikre lerjor-
de. 

Forædling 
og produkti-
on af majs 
er en ar-
bejdskræve
nde proces. 
Renk Seed 
har en 
medarbej-
derstab på 
50 fuldtids-
ansatte –  
plus yderli-
gere 30 
ansatte i 
høstperio-
den.  
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Henry Farms  
Joe Henry har tidligere haft 
egen forædling af majssor-
ter, men beskæftiger sig i 
dag udelukkende med pro-
duktion af majsfrø på kon-
trakt for andre forædlere.  

På Henry Farms dyrkes 
cirka 485 hektar med majs 
til udsæd. Udbytterne lig-
ger på 60-70 bushels/acre 
svarende til 3.700 - 4.300 
kg pr. ha.  

Henry Farms har et kom-
plet produktionsanlæg til 
majsfrø lige fra afsvøbning, 
tørring, tærskning, sorte-
ring, oplagring, bejdsning 
og opsækning. Der er 15 
forskellige tørresiloer med 
en opbevaringskapacitet 
på 18.000 bushels, svaren-
de til cirka 450 ton så-
sædsmajs. 

Henry Farms har seks fuld-
tidsansatte, men i kastre-
ringsperioden er der op til 
160 ekstra arbejdere ansat 
i markerne. I høsttiden er 
der 20-25 ansatte.  

En vigtig del af arbejdet er 
en manuel frasortering af 
dårlige kolber eller kolber, 
der ikke hører til sorten. 
Denne sortering sker lige 
efter afsvøbningen.  

Når der skiftes mellem sor-
ter, bliver alt lukket ned, og 
det hele grundigt rengjort. 
Det tager cirka 30 minutter, 
når alle hjælper til.  

Alt skal dokumenteres, og 
papirer skal følge hvert 
eneste parti gennem hele 
processen. 

 

Arlington Research Station tester mange sor-
ter – også sorter fra Renk Seed. Foto: Ken Brink 

Mor-planterne er kastreret,  
og rækkerne med hanplanter 
fjernet – her hos Renk Seed.  
Foto: Jens Bach Andersen 

Renk Seed har frø fra sidste år på lager. 
Foto: MoSt 
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Henry Farm – egen Bourbon produktion  
I 2009 startede Liz & Joe Henry deres egen produk-
tion af Bourbon, baseret på cirka 50 procent majs 
samt hvede, rug og byg. Majssorten er en speciel 
rød majssort.  

Bourbon skal være produceret i USA for at kunne 
kaldes Bourbon. Det er desuden et krav, at der an-
vendes nye amerikanske hvidegs tønder, og 
lagringstiden skal være minimum to år. Henry Bour-
bon bliver lagret i fem år, inden den flaskes op og 
sælges.  

 

Oplagring sker i en nyistandsat træbygning, som 
Joes bedstefar tidligere brugte til opdræt af orner. 
Første parti er klar til salg i starten af januar 2015. 
Der kan sælges cirka 125 tønder pr. år derefter, og 
af hver tønde bliver der cirka 325 flasker. Der er ikke 
noget at sige til, at familien Henry er spændte på at 
få deres Bourbon ud på markedet og i gang med 
forhåbentligt at skabe indtægter. Siden starten i 2009 
og indtil nu har der kun været udgifter.  

De amerikanske hvid-egs fade er vanskelige at få fat 
i, så Joe forudser, at det kan blive et problem at op-
retholde fuld produktion i de kommende år. 

   

  for HHFFRRRGGH 

 

 
 

Lørdag, på vej tilbage til O’Hare lufthavnen i 
Chicago, havde vi et besætningsbesøg hos Bar-
lass Jerseys i Janesville, syd for Madison. Tour 
guide Mogens kendte familien fra tidligere og 
havde aftalt med den, at vi inden besøget mød-
tes og spiste frokost sammen. 

Mrs. Marion Barlass havde foreslået et par re-
stauranter. Valget faldt på HHFFRRRGGH Inn –
på grund af det særprægede navn. Og hvordan 
udtales det så? Præcist som det staves…!! 

Om navnet siger indehaveren ellers:  
• You can’t say it 
• You can’t spell it 
• You can’t forget it…! 

Foto: MoSt 

Joe Henry tester Henry Bourbon: Jo, 
den er god nok. Men vejen har været 
lang siden 2009 og omkostningerne 
store. Men i 2015 er denne majs-
whiskey klar til salg. Foto: Ken Brink 

Foto: Bent Hedegaard 

CORN – A  2  Z 
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Fra vort besøg i Landbrugsministeriet. Fra 
venstre: Jen Pino-Gallagher, Ben Brancel, 
Enrique Gandara, Ty Rohloff. Foto: MoSt 

Det var en speciel oplevelse for os at møde Wisconsins landbrugsminister – Secretary of Agriculture, 
Trade and Consumer Protection – Mr. Ben Brancel. Han har godt nok farmer-baggrund; men det var 

befriende at møde en politiker og minister med begge ben solidt plan-
tet i mulden, og som kendte og forstod landbrugets mange facetter og 
betydning samt forstod landbrugsproduktionen ned i mindste detalje. 

Vi havde fået at vide, at ministeren ville være der, når vi ankom til 
ministeriet. Vi håbede, at han ikke i sidste øjeblik fik travlt med noget 
andet, men at han kunne byde os velkommen og så måske ellers 
haste videre…  

Ministeriet trakterede med en forfriskning, inden Ben Brancel ganske 
rigtigt bød os velkommen. Men så lagde han ellers jakken og i cirka 
1½ time fortalte han begejstret om Wisconsins landbrug, dets produk-
tion og store betydning for samfundet – uden at støtte sig til et manu-
skript eller en PowerPoint præsentation. Han fortalte i detaljer om 
planlagte forsk-
ningsprojekter, og 
han understregede, 
at ministeriet aldrig 
lagde op til og al-
drig indførte tiltag 

eller ændrede vilkårene for erhvervet, med mindre 
man forinden havde en videnskabelig og faglig sik-
ker dokumentation for effekten af det planlagte.    
(Er det mon også sådan, det altid foregår i Dan-
mark…?) Med en vis stolthed kunne han fortælle, at 
det offentlige havde bevilget 22 mio. dollars til de 
faciliteter, der huser World Dairy Expo, der hvert år i 
begyndelsen af oktober trækker besøgende fra hele 
verden til Madison.  

Landbrugsministeriets daglige leder, Jen Pino-Gallagher, var i forberedelserne til studieturen yderst 
imødekommende og tilbød at hjælpe på forskellig vis. Således ledsagede en af ministeriets medarbej-
dere, Mr. Enrique Gandara, os på de faglige besøg de første to dage: Han havde ikke nogen funktion 
som sådan – han var bare med... Og så havde han altid positive, rosende kommentarer til værterne. 

 

 
I landbrugsministeriet laver vi ingen politi-
ske beslutninger, før vi har videnskabelig 
og faglig sikker dokumentation for, at de 
planlagte tiltag er de helt rigtige, og at de 
vil få den ønskede, forventede faglige ef-
fekt.  
 
 
 
 
PS! Ønske/forslag: At den danske fødevareminister 
kom i praktik hos Ben Brancel…!! 

 

for LANDBRUGSMINISTER Ben Brancel  

Ben Brancel 
Secretary of Agriculture,  

Trade and Consumer Protection 

CORN – A  2  Z 

Foto: MoSt 
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Meget af jorden i Wisconsin beskrives som Silt 
Loam, en lerholdig siltjord, som er meget nem at 
bearbejde. Jordtypen svarer næsten til en dansk JB 
5. Der findes dog områder, hvor jorden er mere san-
det, og hvor vanding er nødvendig for at opnå et 
godt udbytte. Wisconsin er relativ fladt, det højeste 
punkt er knap 600 meter over havet. En stor del af 
landbrugsarealet er relativt jævnt og fladt, men der 
findes også områder, hvor istiden har skabt kuperet 
terræn, som vi ser det i for eksempel Østjylland. 

Klimaet er fastlandsklima. Derfor er der varme som-
re med høje temperaturer – meget høje temperatu-
rer, og vintre med meget lave temperaturer, meget 
lave temperaturer, ned til – 30 grader C. Der kan 
falde meget sne i Wisconsin, ofte en meter, og med 
et relativt kort forår, er overfladeafstrømning i nogle 
egne et problem, der kan forårsage erosion. 

Frosten hjælper med jordløsningen. Omvendt kan 
efteråret være vådt, som kan give sig udslag i struk-
turskader ved høst og udbringning af husdyrgød-
ning.  Cirka 85 procent af den dyrkede majs er resi-
stent over for Roundup, og det mindsker behovet for 
jordbehandling rettet mod ukrudtsbekæmpelse.  

Majs dyrkes både i monokultur og i sædskifte: Ty-
pisk i et to afgrøde sædskifte med lucerne, der of-
test ligger i 3 år, og derefter 2 til 3 år med majs. På 
nogle bedrifter indgår majsen i et sædskifte med tre 
afgrøder: Lucerne i tre år, derefter majs i to år efter-
fulgt af et år med sojabønner og til sidst et år med 
majs, inden lucernen kommer igen. 

Jordbehandling 
Den mest udbredte jordbehandling er en dyb efter-
årsbehandling (20 – 25 cm) med en kraftig stubhar-
ve (Chisel Plough), som er monteret med 5 – 10 cm 
brede tænder. Harvetænderne er drejet, nærmest 
vredet cirka 30 grader. Harvningen efterlader cirka 
30 procent af stubben på jordoverfladen, og det er 
det, man ønsker for at minimere jorderosion. Nogle 
farmere ønsker dog en større andel af stubrester på 
overfladen. Om foråret køres jorden over 1 – 2 gan-
ge med en meget kraftig såbedsharve, når jorden er 
tør, og herefter sås majsen. 

I nogle egne undlades den dybe efterårsbehandling, 
og jorden behandles da kun om foråret i den ønske-
de sådybde.  

Der praktiseres også direkte såning (No-till). Her 
behandles jorden kun i riller, hvor såskærene skal 
køre. No-till vinder frem i Wisconsin. 

Nogle steder tørrer jorden langsomt om foråret. Her 
giver man en jordbehandling i efteråret, hvor jorden 
hyppes op i kamme for at få hurtigere tørring i for-
året. Der sås i kammene i foråret. 

For yderligere at undgå/mindske erosion, har der 
været anvendt konturdyrkning af majs vekslende 
med lucerne og soja. Konturdyrkning er brede bånd 
på 50-60 meter med vekslende afgrøder som følger 
højdekurverne. 

  Majs – såning og etablering 

 
Chisel Plough 
...anvendes til jordbearbejd-ning, hvor jorden under over-fladen løsnes uden at den ”vendes”. Herved bevares planterester fra forrige afgrøde på jordoverfladen – og er med til at bevare fugtigheden. 

Med lucerne som forfrugt til majs nedvisnes denne i 
foråret, og ellers kan ovenstående metoder anven-
des. 

Lucernen modtager nogle gange husdyrgødning i 
efteråret forud for såning af majs efterfølgende forår. 

Nogle steder i Wisconsin er der behov for at løsne 
jorden med en grubber i cirka 50 cm dybde. Det 
sker typisk om efteråret; men kun, når jorden er tør. 
Der dybdeløsnes efter behov, og det sker gennem-
snitligt hvert tredje år. 

Efterårsbehandling består oftest af en 
overkørsel med en Chisel Plough.   
Foto: Erik Helbo  
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Såning 
Næsten al majs sås på en rækkeafstand på 75 cm. 
Meget få farmere sår med en rækkeafstand på det 
halve, 37,5 cm. Vi så dog ikke nogen. 

Der sås, når jorden er 10 grader C, og det sker om-
kring 1. maj. Farmeren kan følge jordtemperaturen 
på nettet. Det gør flere af de farmere, vi besøgte. 

Udsædsmængden varierer fra 75.000 til 85.000 frø/
ha og afhænger af jordtype/vandforsyning og såtid. 
Sådybden er 5 - 6 cm afhængig af jordfugtighed. 

Tildeling af gødning ved såning:  
• En del farmere tildeler flydende gødning direkte 

ned i sårillen sammen med frøet. Der er ofte tale 
om en ganske lille mængde næringsstoffer, even-
tuelt i blanding med insekticider. Vi besøgte en 
farmer, der tildeler flydende gødning, cirka 75 l/ha 
N-P-K 4 -4-8 

• Den anden metode er at placere gødningen 10 
cm ved siden af såsporet og i 10 cm dybde. Vi 
hørte om brug af flydende urea ved denne meto-
de 

• Nogle tildeler startgødning, som vi kender det. 
Andre undlader helt startgødning 

• I forbindelse med såning placerer landmændene 
som hovedregel insekticider mod Corn Borer og 
Root Worm, også selv om der anvendes  

 

 GMO-majs med Bac. thüringensis-gener, der gør 
majsplanterne næsten helt resistente mod de 
pågældende skadegørere. 

Frø 
Udsædspris er $230-300 pr. pakke (1.325-1.725 
kroner) med 80.000 frø i hver pakke. Enkelte GMO 
gener koster alene $50 (290 kroner) pr. pose. Stør-
stedelen af udsæden er genmodficeret på to geno-
mer, både resistent mod Glyphosat/Roundup og 
mod insekter. 

Pris for dyrkning af 1 acre er cirka $800 frem til høst, 
eller cirka 11.000 kroner/ha.  

 
GMO-majs 
På nuværende tidspunkt kan der optræde op 
til fire GMO-egenskaber (traits) hos en majs-
sort. Planten kan være resistent mod: 

1. Totalukrudtsmidlet Glyphosat (Roundup) 
2. Totalukrudtsmidlet Basta (Liberty) 
3. Insektet Majshalvmøl (European Corn Borer) 
4. Insektet Majsrodorm (Western maize Root 

Worm). 

Når ikke-resistente Majshalvmøl og Majs-
rodorm æder af aktuelle GMO-planter, dør de. 

Konturdyrkning bliver anvendt på de mest kuperede mar-
ker for at undgå erosion. Foto: Erik Helbo  

Jorden hyppes op i kamme med  alm. rækkeafstand i efter-
året for at sikre en hurtigere tørring i foråret. Foto: Erik Helbo  
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Gødskning og plantebeskyttelse i majs 

Afstrømning af overfladevand er det miljøproblem, amerikanerne fokuse-
rer mest på. 

Lovgivningen om gødskning afhænger af landbrugets størrelse. Ved over 
1.000 DE er man underlagt miljøministeriets nationale retningslinjer. 
Hvert 4. år skal der tages en jordprøve pr. 2 ha. Prøverne analyseres for 
P og N, og hvis de overstiger visse grænseværdier, bliver tilførslen af 
husdyrgødning begrænset eller helt forbudt.  

Desuden skal der foreligge gylleprøve ved hver udkørsel, og før vækst-
sæsonen sendes en gødningsplan til myndighederne. Gødningsplanen 
kan forlanges ændret, hvis myndighederne vurderer, at der er for stor 
tilførsel. Mindre brug skal også indsende gødningsplan, men er ikke un-
derlagt krav om jord- og gylleprøver.  

Gylle må udbringes året rundt, dog ikke på snedækket eller frossen jord. 
Ved kapacitetsproblemer kan man få tilladelse til at køre gylle på sne og 
frost, men så udpeger myndighederne de marker, man må køre på. 

Gødskning fastlægges ud fra behov, beregnet ud fra afgrøde og gød-
ningspris, og myndighederne udstikker vejledende niveauer for tildeling. 
Silomajs får normalt 170 -200 N/ha, 35 P og 140 K.  

P og K gives kun i husdyrgødning med mindre pris på handelsgødning er 
lav. Normalt får majs 35 til 40 ton gylle/ha, som regnes ind med 40 pro-
cent markeffekt ved nedfældning og 30 procent ved nedharvning. Gylle-
analyser bruges aktivt af de fleste – også dem med under 1.000 DE. Gyl-
le udbringes normalt om efteråret, da foråret er tidsmæssigt presset og tit 
for vådt til gyllekørsel. Gylle udbringes enten med nedfælder eller indar-
bejdes i jorden med Chisel Plough.  

Supplerende handelsgødning bredspredes før eller ved såning – som 
regel i form af urea. Nogle deler handelsgødningen og tildeler også i 
vækstsæsonen, ligesom der er forsøg med gylle i vækstsæsonen. Place-
ret startgødning (40-50 kg NP, 10-22) er ikke standard, men ofte brugt. 
Pop-up gødning vinder frem: 50-70 kg 4-6-10/ha placeret umiddelbart 
ved frøet. 

Soyabønner og lucerne gødes med 200-250 K/ha, der i lucerne tildeles til 
2. og 4. slæt. Dog kører man til tider gylle på lucerne om sommeren, hvis 
det har været for vådt at køre gylle til majs ved såning. 

Ukrudt bekæmpes med Roundup. Cirka 85 procent af al udsæd er GMO, 
og  afgrøden er derfor resistent mod Roundup. På grund af stigende resi-
stensproblemer er det ved at være standard med flere virkemidler. Blandt 
andet Starane og Callisto bruges som supplement til Roundup.  

Radrensning kendes ikke. Nogle gange etableres majs direkte efter 1. 
slæt lucerne i tidligt forår. Her bruges en blanding af Roundup og 2,4 D 
for at få bugt med lucernen.  

Majssygdommene i Wisconsin er de samme som i Danmark: Bladplet og 
Øjeplet. Sprøjtning er udbredt, men der er sjældent merudbytte i forsøg. 
Rodorm og Majshalvmøl (Majsborer) er til tider et problem, og cirka halv-
delen af solgt udsæd er GMO-resistente mod disse. Merpris for GMO-
udsæd er 50-100 dollar pr. ha. For at undgå resistente Rodorm skal der i 
udsæden være fem procent ikke-GMO frø, når disse har to eller tre modi-
ficerede gener. Er der kun ét modificeret gen, skal der være 20 procent 
ikke-GMO frø i udsæden. ”Problemet” angriber ikke-GMO planter og 
”provokeres” således ikke til at danne resistens – ”det” finder jo nogle 
modtagelige værter. 

Fra oven: Jørgen Aagreen, Torben Viuf , Bent Ventzel Hansen, 
Hans Kr. Skovrup, John Jensen, Erik Helbo Bjergmark 
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  Sådan opstår multiresistens  
  En del bakterier er naturligt resistente, andre bliver det 

Klumme af journalist Lars From, Jyllands-Posten, søndag den 28. september 2014 i tillægget Newton 

Resistente bakterier er ikke noget, vi mennesker har skabt eller fremkaldt. Bakterierne 
sørger for – helt naturligt – at blive modstandsdygtige for at kunne modstå alle de farer, 
de møder undervejs. 

Nogle bakterier er dannet som naturligt resistente, andre udvikler resistens undervejs, 
eventuelt ved at mutere. 

I virkeligheden er de resistente bakterier dårligere til at klare sig – fordi de er langsom-
mere og mere kluntede end de mere ”almindelige” bakterier. Men de har 
den særlige egenskab, at der modstandsdygtige over for antibiotika. Der-
med kan de overleve, når vi pumper antibiotika ind i kroppen for at dræbe 
de bakterier, der skaber en lungebetændelse, en betændt finger eller en 
infektion i urinrøret. 

Når vi bombarderer kroppen med antibiotika, dræber vi alle de bakterier, 
der ikke er resistente, og efterlader kun de bakterier, der kan modstå 
bombardementet. På den måde hjælper vi i virkeligheden de resistente 
bakterier, som vi frygter allermest, til bedre levevilkår. 

Jo mere antibiotika, jo mere fremmer vi de resistente bakterier. Det er 
derfor, at eksperter igen og igen advarer mod det voksende forbrug af anti-
biotika i både Danmark og i resten af verden. 

Antibiotika tilsat foderet 
Indtil for nogle år siden tilsatte danske og europæiske landmænd antibiotika direkte til 
foderet hos svin, fordi det fik grisene til at vokse hurtigere. Det er nu forbudt i EU, men 
bruges stadig i store dele af resten af verden. Danske landmænd bruger dog fortsat 
antibiotika i foderet ved større sygdomsudbrud, såkaldt flokmedicinering, som er noget 
af det, fødevareminister Dan Jørgensen (S) vil have ændret. På den måde er land-
mænd med til at give resistente bakterier ekstra gode levevilkår. 

Læger diskuterer i dag, hvorvidt det at give antibiotika mod mellemørebetændelse hos 
børn i virkeligheden fører til endnu mere mellemørebetændelse, og om man derfor helt 
skal lade være med at behandle syge børn eller ej? Mange mener, at menneskekrop-
pen i de fleste tilfælde selv kan bekæmpe betændelsen. 

Når man behandler et menneske med antibiotika, er det ikke kun den betændte finger 
eller lungebetændelse, man påvirker. Så påvirkes hele kroppens bakterieflora. 

I det øjeblik, vi begrænser forbruget af antibiotika eller holder helt op med at bruge det, 
vil der ske en øget kamp om føden mellem resistente og ikke resistente bakterier. Den 
kamp vil de resistente bakterier ofte tabe, fordi de er langsommere. 

Fem veje til multiresistens  

Multiresistente bakterier er ikke noget vi 
mennesker har skabt eller fundet på – 
de findes helt naturligt – vi forbedrer 
bare deres muligheder for at overleve 
og blive dominerende ved at dræbe alle 
de ikke-resistente bakterier med antibio-
tika. I virkeligheden fungerer en multire-
sistent bakterie langsommere og mere 
sløvt end en ikke-resistent bakterie. Men 
når antibiotikaen dræber de ikke-
resistente bakterier, får de multiresisten-
te langt bedre levevilkår og breder sig. 
Der findes fem typiske måder, hvorved 
der udvikles resistens i en celle: 

Bakterien kan ændre på det sted, hvor antiotikummet plejer at virke. 
Det er blandt andet det, den frygtede MRSA-bakterie gør 

Bakterien forsøger ved hjælp af enzymer at ødelægge antiotikummet  
ved at skære det midt over, hvilket nedsætter dets virkning markant 

Bakterien forsøger ved hjælp af enzymer at ændre molekylesammen-
sætningen og på den måde sætte antibiotikummet ud af spil 

Bakterien vil også forsøge at smide den antibiotika, der er designet til at 
slå bakterien ihjel, ud igen via en særlig pumpe 

1 

2 

3 

4 

5 

 
Mon problematikken i denne arti-kel om resistente bakterier svarer 

til de udfordringer, man i USA har 
i GMO-afgrøder med resistens i forhold til skadedyr, plantesyg-domme og invasive ukrudtsarter ??   

Bakterien kan finde på at ændre sin cellemembran, så antibiotikummet 
ikke kan komme ind 
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for FARVEL-OG-TAK sang 
 
 Vi havde mange særdeles gode sangere i gruppen. Vi startede hver morgen i bussen med en 

sang. En del af tour-deltagerne kunne faktisk godt li’ at optræde med deres sang. Det så og hørte 
vi tirsdag aften, da vi var til stort party på Henry Farms. 

Ved afslutningen af hvert bedrifts– eller besætningsbesøg sagde en af deltagerne – på skift – TAK 
på gruppens vegne, fordi vi måtte komme og overrakte så en lille erindring (Georg Jensen nøgle-
ring). 

Derefter udnyttede vi vores sang-færdigheder til at gruppe-
synge et enkelt vers af Marken er mejet. Det var som regel 
Hans Kristian Skovrup eller Hans Jeppe Andersen, der 
sang for. 

Farvel-og-tak sangen kom bag på vore værter – sådan ple-
jede besøgende ikke at slutte af; men det var tydeligt, at 
sangen faldt i god jord!  

Om ikke for andet – så vil vores værter i lang tid huske os 
som the Danish Ag advisers, who sang to us.  

 Marken er mejet, og høet er høstet, 
kornet er i laderne, og høet står i hæs. 
Frugten er plukket, og træet er rystet, 
Og nu går det hjemad med det allersidste læs. 
Rev vi marken let,  
det er gammel ret,  
fuglen og den fattige skal også være mæt. 

Adolph Recke 1886 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 for OBESITY (fedme) 
 

Stort forbrug af fast-food og soft-drinks har gjort mange amerikanere overvægtige. 
Behandling mod fedme kostede i 2008 det amerikanske samfund $140 mia. 

Af en artikel i Jyllands-Posten den 13. september 2014 fremgår, at 35 procent af 
den amerikanske befolkning er svært overvægtige (Body Mass Index over 30). I 
Danmark er ifølge Sundhedsstyrelsen 13 procent svært overvægtige. I USA er 
14,5 procent ekstremt overvægtige . Problemer med overvægt ser ikke ud til at 
være størst i Wisconsin – det står værre til i sydstaterne. 

Novo Nordisk forventer et nyt lægemiddel mod fedme, Saxenda, godkendt i USA. 

 

 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

CORN – A  2  Z 

CORN – A  2  Z 
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Wisconcin er USAs største producent og eksportør af tranebær.  

Tranebær dyrkes på flade marker i ”lave bassiner” med lavt pH, og som kan overrisles. Det gør man 
blandt andet, når frugterne skal høstes. Når bassinet bliver fyldt med vand, svømmer frugterne 
ovenpå og er hævet op over selve planten. En specialdesignet høstmaskine frigør frugterne fra plan-
ten, hvorefter de ”gennes sammen” og læsses i en transportvogn, se nederst på denne side. 

Tranebær bruges i madlavningen og ud over den knaldrøde farve bidrage tranebær med vitaminer 
(A-, C-, E-, K-) og mineraler (Mn, Mg, P, Ca, K, Na) samt antioxidanter. Tranebær har i USA beteg-
nelsen ”superfood”. 

Amerikanerne bruge ofte tranebær i madlavningen, men der er også en eksport, der for Wisconsins 
vedkommende beløber sig til cirka 350 mio. kroner. Næsten en tredjedel eksporteres til Holland, 
men også Canada, Korea, Mexico og England aftager en del. Eksport af tranebær fra Wisconsin 
stiger i disse år. 

Under besøget hos Armish-folket talte vi med en af de lokale rådgivere, Bill Halfmann, om tranebær 
– vi ville jo gerne se, hvordan man dyrkede dem! Vi nærmede os aften, men Bill kørte foran i bussen 
i over en ½ time, før vi forlod den store landevej og stoppede i et hedeagtigt område, hvor en farmer 
dyrkede tranebær. De dyrkede tranebær er fire til fem gange større end vilde tranebær i Danmark. 

for CRANBERRY (tranebær – Oxycoccus) 

Der læsses høstede og ”inddæmmede” tranebær. Arkivfoto 

Bill Halfmann forklarer 
om dyrkning af tranebær 

Foto: Bent Hedegaard 

CORN – A  2  Z 
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Anvendelse af  majs 
Alle farme, vi besøgte, bruger meget hjemmeavlet 
foder, og en stor del eller hele arealet bliver brugt til 
grovfoder. Den største del af foderet til køer er majs-
ensilage, høstet med 30–35 procent tørstof.  

Blandt andet Mystic Valley Dairy foretager inden 
høst hyppige tørstofmålinger på snittede, hele plan-
ter. Farmens planterådgiver har monteret en (eller 
to) kompostkværn på en trailer, som han har med 
rundt. Til måling af tørstof bruger han et apparat, der 
hurtigt inddamper vandet, så han har et resultat på 
få minutter.  

  Høst af majs 
En majsafgrøde kan høstes på forskellig vis, afhæn-
gig af, hvad det færdige majsprodukt skal anvendes 
til – og hvordan. 

Dry Corn ( tørret kernemajs) 
• Kun kerner 
• Høstes med mejetærsker 
• Høstes ved 75-78 procent tørstof i kernerne 

High Moisture Corn (HMC) (crimpet kernemajs) 
• Kun kerner 
• Høstes med mejetærsker 
• Høstes ved 65-70 procent tørstof i kernerne 

Earlage/Snaplage (kolbemajs) 
• Kolber med svøbblade 
• Høstes med finsnitter 
• Høstes ved 50-60 procent tørstof  

Corn silage (majs-helsæd) 
• Hele planten, stubhøjde 20-30 cm. Stubhøjde 

bruges til at regulere tørstofprocenten 
• Høstes med finsnitter, snitlængde 20-28 mm 

(ofte med shredlege-indsats i stedet for kerne-
knuser) 

• Høstes ved 66-70 procent tørstof  

Toplage (majshelsæd høstet ved høj stub) 
• Hele planten fra kolben og opad (helsæd med 

høj stub) 
• Høstes med finsnitter 
• Høstes ved 65-70 procent tørstof  
• Udbyttet afhænger af stubhøjde. Øges stubhøjde 

fra 35 til 50 cm falder udbyttet fem procent 

Bottomlage (majsstængel-ensilage) 
• Høst af det nederste af planten efter høst af 

Topledge 
• Høstes ofte med finsnitter 
• Høstes 2-4 uger efter høst af Toplage 
• Opfodres til kvier 

Shredlage 
• Høst med selvkørende finsnitter med eftermonte-

ret cracker (Shredlage® Brand Processor)  
• Teoretisk snitlængde 26-30 mm afhængig af tør-

stofprocent 
• Cirka samme grad af kerne- og kolbeknusning 

som ved almindelig majsensilage 
• Optimalt 33-35 procent tørstof. 

Formål ved Shredlage: 
• God komprimering i siloen trods længere snit-

længde 
• Undgå at køerne sorterer i foderet 
• Evt. øget mikrobiel aktivitet i vommen? 
• Evt. højere NDF- og stivelsesfordøjelighed? 

Kommentarer: Lavt tørstofindhold betyder længere 
snitlænge – det kræver større afstand mellem val-
serne. 

 
 
 

Shredlage processor til montering på finsnitter. Pris for 
processor: 180.000 kroner. Foto: Kirsten Friis Vestergaard 

 

Per Jensen tjekker high moister 
corn på Arlington Res. Station  
Foto: Bent Hedegaard 

Planterådgivere hos Mystic Valley Dairy deler majsviden 
med danske kolleger. Foto: Kirsten Friis Vestergaard 



23 

                for DE-tasseling  

Majs snittes i 2 - 2,8 cm længde. Da majs og stiv-
else samlet udgør en stor andel af foderet, er den 
forholdsvis lange snitlængde nødvendig. Det er 
alle enige om – farmere, rådgivere, eksperter. 

Inden for de seneste fem år er antallet af snittere, 
monteret med shredlage i Wisconsin øget fra tre i 
2010 til cirka 600 snittere i 2014. Forskning viser, 
at optagelse af foder stiger, og at den større over-
flade af det snittede materiale giver en bedre for-
døjelighed af stivelse og dermed en højere mæl-
keydelse. Mitch Breunig på Mystic Valley Dairy 
sagde, at det er vigtigt, at shredlage-processen 
gennemføres korrekt. Han kunne se, at hans 
shredlage ensilage i år var langt bedre end sidste 
år. Barlass Jerseys anvender ikke shredlage.  

Stubhøjden er 25-30 cm. Majs ensileres normalt i 
køresilo. Ensilagen var alle steder kørt godt sam-
men, men selve tildækningen med plastic kunne 
være bedre. Enkelte steder blev majs ensileret i 
silopose. Blandt andet Mystic Valley Dairy havde 
mange poser liggende – lange pølser, side om 
side… 

Hos Mystic Valley Dairy lever ensilagens kvalitet 
op til de fastsatte mål. Foto: Erik Helbo 

 

… er den proces, hvor planteforædleren fjerner 
blomsterstanden med hanblomster (tassel) hos den 
majsplante, der ved fremstilling af hybridmajs skal 
lave frøene.  

Forædleren sår fire rækker af disse ”mor”-planter, 
så en række med ”han”-planter til at levere pollen. 

Hanblomsterne i de fire ”mor”-rækker fjernes (kastra
-tion = de-tasseling) for at undgå selvbestøvning, og 
99,5 procent skal være helt fjernet. Det sker i to 
tempi, først maskinelt, de sidste med håndkraft. 

Når pollen fra den femte række har bestøvet de fire 
rækker, fjernes ”hanrækken”, se foto  

 

”Han”-rækkerne fjernet 
efter endt bestøvning 

”Mor”-rækkerne er de-tasselet       
(kastreret) – hanblomsterne er væk 

 

 for X-ING (railroad crossing) 
Loven i USA siger, at en-
hver bus skal holde helt stil-
le, inden den kører over et 
ubevogtet jernbanespor.  

Det var nu ikke hver gang, 
vores i øvrigt dygtige og 
afholdte chauffør, Miss El-
len, nåede at stoppe HELT 
op! – Vi skulle jo holde tids-
planen – og det gjorde vi 
stort set! 

 

Foto: MoSt 

Foto: Bent Hedegaard 

CORN – A  2  Z 

CORN – A  2  Z 

Foto: MoSt 
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  Management – planteproduktion 

Vækstvilkår 
Wisconsin har fastlandsklima med hård frost og sne. Vejret skifter hurtigt 
fra vinter til stabilt og varmt sommervejr, som fortsætter til cirka 1. oktober. 
Det betyder, at der er gode etableringsbetingelser og vækstvilkår i som-
merhalvåret for majs og lucerne. 

Der er overvejende god og dyrkningssikker landbrugsjord bestående af et 
tykt lag silt og lerholdig muldjord med ler under. I visse områder er jorden 
mere sandet, og der kan forekomme tørkestress. Om foråret, når sneen er 
smeltet, er jorden fyldt op til markkapacitet. Generelt kommer der tilfreds-
stillende nedbørsmængder i vækstsæsonen. Der blev nævnt 25 mm pr. 
uge. Der udføres vanding på sandjorde især i den nordvestlige del af Wis-
consin. 

Afgrøder 
På kvægbrug i Wisconsin udgør majshelsæd typisk totredjedele af grovfo-
derforsyningen. Resten udgøres overvejende af lucerne. I mindre omfang 
dyrkes græs (strandsvingel eller hundegræs) på arealer, som er uegnet til 
lucerne. Lucerne udlægges om foråret i renbestand (er mest udbredt, da 
det giver den mest sikre etablering) eller med dæksæd af havre, som hø-
stes som grønhavre. Der dyrkes majs til high moisture corn eller kolbe-
majs (earlage, snablage). I år med et stort udbytte af majshelsæd regule-
res stubhøjden. Høstes majsen lige under kolben, kaldes majsen for 
toplage. 

Der dyrkes kernemajs, dry corn, til blandt andet produktion af bioethanol. 
Cirka 20 procent af kernemajsen i Wisconsin anvendes til produktion af 
bioethanol. 

Der dyrkes desuden sojabønner i den sydlige del af Wisconsin. 
 
Tabel 1. Udbytteniveauer i Wisconsin 

 
Der er stor variation i udbytterne. De største udbytter opnås kun under 
lune forhold på gode arealer og i gode år. Det er vanskeligt at angive ek-
sakte udbytter på grund af manglende udbytteregistrering. 

Sædskifte 
Mest almindeligt sædskifte er to år med majs efterfulgt af tre år med lucer-
ne, hvor lucernen lægges ud i grønhavre eller i renbestand. Grønhavren 
giver mulighed for et større udbytte i udlægsåret. 

Der praktiseres også dyrkning af majs i monokultur, eksempelvis på area-
ler længst væk fra gården. På bedrifter med overskydende arealer dyrkes 
også sojabønner, hvor klimaet tillader det. Idealsædskiftet med sojabøn-
ner er i følge professor Joe Lauer, University of Wisconsin: To år med 
majs, et år med sojabønner og tre år med lucerne. 

Der er problemer med udvintring i lucerne. Lucernen overvintrer bedst, 
når der er et stort snedække, som beskytter lucernen mod de lave vinter-
temperaturer, som der ofte er i Wisconsin. Værst er vintre med lille sne-
dække og hård frost efter smeltet sne, så der dannes is på jordoverfladen 
uden snedække. 

  Udbytteniveau, tons pr. ha 
Majshelsædtørstof 18-22 (maks. 25) 

Kernemajs, m. 14 % vand 8 -16 

Lucerne, tørstof 9 -13 

Sojabønner, m. 14 % vand 2,5 – 4,0 (maks. 5,0) 

Fra oven: Jens Bach Andersen, Mette Kyrstein, Martin 

Mikkelsen, Per Jensen, Ken Brink, Aage Harrild Nielsen 
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Rosy-Lane Holsteins praktiserer nedvisning af lucer-
nen om efteråret for at lette tilberedningen af såbe-
det om foråret. Nogle praktiserer at så majs efter 1. 
slæt lucerne. Til nedvisning af lucerne bruges ek-
sempelvis en blanding af Roundup og 2,4-D. 

På skrånende arealer praktiseres nogle steder 
”contour cropping”, hvor enårige afgrøder (majs, 
sojabønner) dyrkes skiftevis med flerårige afgrøder 
(lucerne, græs), for at modvirke jorderosion. Afgrø-
derne sås parallelt med højdekurverne. 

Efterafgrøder 
I mindre omfang praktiseres såning af vintersæd, 
især vinterrug, som fangafgrøde efter majs. Vinter-
rugen høstes som grønkorn før såning af majs, eller 
den nedmuldes. 

Brian Barlass, Barlass Farms, fortæller, at han de 
seneste tre år forsøgsvis har sået efterafgrøder i 
både majs og sojabønnemarker. Han har brugt: 

• En blanding af kløver og rug – skal konkurrere 
med ukrudt, øge jordens frugtbarhed, løsne jor-
den og øge næste afgrødes rodudvikling og øge 
infiltrationen af vand i jorden 

• Olieræddike med en dyb pælerod – for at bryde 
kompakt jord i undergrunden og trække kvælstof 
op til de øverste jordlag, så det kan optages af 
næste års afgrøde.  

Han sår efterafgrøden 1. september, 1-2 uger før 
majshøst, og cirka fire uger før høst af sojabønner. 
Han sår efterafgrøden med flyvemaskine før regn, 
så frø, som ligger på planterne regner ned på jorden 
før høst. Omkostninger til frø og flyvemaskine er 
$30/acre – eller cirka 420 kroner pr. ha). Efterafgrø-
den sprøjtes ned med Roundup umiddelbart før så-
ning om foråret. Brian Barlass har enten praktiseret 
no-till eller strip-tilling i disse marker. 

 

En anden praksis, som er blevet mere og mere al-
mindelig, er såning af kløver i hvede på frosten tid-
ligt forår. Det er typisk sået med en gødningsspre-
der, og frøene er blandet med gødning. Ideen er, at 
kløveren skal opsamle kvælstof til den følgende af-
grøde og hæmme udvikling af ukrudt efter, hveden 
er høstet. Nogle landmænd vil høste kløveren som 
kvægfoder, mens andre sprøjter kløveren ned eller 
nedmulder den næste forår.  

Forskning og udvikling 
Der arbejdes med udlæg af lucerne i majs. Det er 
for at undgå lave udbytter af lucerne i udlægsåret, 
når lucernen er sået i renbestand eller med havre 
som dæksæd. 

I forsøg er opnået følgende udbytter af lucerne 
(John Grabber, US Department of Agriculture):  

Tons TS pr. ha i første brugsår 2010 2012 

Udlæg, renbestand 5,9 5,0 

Udlæg i majs 11,3 10,0 

Udlæg i majs + prohexadion * 12,5 11,3 

  

 
 

Lucerneudlægget er sået samtidig 
med majsen. I forsøget har mistet 
udbytte i majsen ved isåning af lu-
cerne været 2,5 tons tørstof pr. ha. 
Vækstregulering sker i udlægsåret 
for at undgå, at lucernen strækker 
sig for meget. Planten bliver mere 
kompakt og overvintrer bedre. 

John Grabber arbejder desuden 
med etablering af forskellige typer af 
efterafgrøder i majs, sået når maj-
sen er 15-20 cm høj, blandt andet 
kurakløver, rødkløver og italiensk 
rajgræs. Formålet er at bevare jor-
dens frugtbarhed ved kontinuerlig 
majsdyrkning. Han har ligesom os i 
Danmark erfaret, at italiensk raj-
græs er god til at opsamle kvælstof, 
men at den konkurrerer for meget 
med majsen med tab af majsudbytte 
til følge. 

* Vækstreguleringsmiddel (endnu ikke godkendt i USA) 
Ingen data for 2011 på grund af mislykket etablering af lucerne 

 

 

 Professor Joe Lauer  sag-
de om aktuelle GMO-
egenskaber (traits): 

• Buy the traits you need 

• Traits do NOT add to 
yield 

• Traits protect yield 

  

  for  GMO 
GMO står for Genetically Modified Organism.  

GMO er levende ting, hvis DNA er blevet ændret –   
ofte ved via bioteknologi at tilføje et gen fra anden art/               
organisme med det formål at tilføre den ønskede egenskab, og 
som den aktuelle plante/individ efterfølgende ”beholder”.  

I USA er der nu otte afgrøder, hvor frøene kan være ”beriget”/
ændret via GMO: Majs, bomuld, sojabønner, canola (raps), lu-
cerne, sukkerroer, papaya og squash. 

Resistens mod Roundup er en eftertragtet GMO-baseret egen-
skab hos afgrøder. Desuden findes resistens mod plantesyg-
domme og skadedyr. 

85 procent af udsåede majsfrø i USA er GMO. GMO-frø er til-
ladt i Danmark, men underkastet restriktioner, og testede GMO-
majsfrø har haft for lave udbytter. 

CORN – A  2  Z 
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Ved ankomsten til det ”vilde” Midtvesten var vi 
spændte på at få opklaret, om Wisconsins farmere 
stilles over for ligeså mange miljøregler, som deres 
danske kolleger. Med vores danske fordomme og 
faglige viden i bagagen forestillede vi os på forhånd, 
at der var ”højere til loftet” og mere ”frit spil” i USA 
med hensyn til miljøgodkendelser, gødskning,  pe-
sticidanvendelse og GMO end i Danmark. Vi fik i 
løbet af vores uge i Wisconsin spurgt ind til emnerne 
fra forskellige vinkler og fik svar fra forskellige men-
nesker med vidt forskellig tilknytning til landbruget.  
Vi blev klogere og blev langt hen ad vejen bekræftet 
i, at der i USA er en højere grad af frihed på miljø-
området end i Danmark. Den amerikanske farmer 
lever dog også med krav og regler, men fokus på 
miljøområdet er helt andre steder end i Danmark. 

Forebygge erosion 
Det vigtigste fokusområde ved markdrift i Wisconsin 
er at forebygge erosion (water erosion protection). 
Årsagen er frygt for at tilføre pesticider, næringsstof-
fer og patogener fra marker til vandløb, hvorfra drik-
kevand tit indvindes. Der er sager med dødsfald på 
grund af patogener tilført vandløb og øverligt liggen-
de grundvand og dermed drikkevand fra landbrugs-
områder. Coccidiose- og salmonellaforgiftning kan 
på kort sigt have dødelig udgang, hvorimod næ-
ringsstoffer og pesticider – og rester heraf – ofte vil 
have en mere langsigtet virkning. En mikrobiolog, 
som holdt foredrag for os, fortalte efterfølgende, at i 
visse områder i Wisconsin, har man på grund af 
patogener fra landbruget store udgifter til rensning 
af vand til husholdninger. 

Risikoen for erosion skyldes ofte kraftig afskylning 
om foråret, hvor vinterens store snefald kan smelte i 
løbet af kort tid. Jorden vil ofte stadig være frosset, 
hvorfor smeltevandet løber mod vandløb. Den lange 
og ofte hårde vinter forklarer også, hvorfor man ikke 
betragter udvaskning af næringsstoffer og pesticider 
som et fokusområde. For at forebygge erosion laver 
man såkaldte konturstriber med græs (grassed wa-
terways), som ofte går på kryds og tværs af marker-
ne. Striberne er påkrævede i marker med jordbe-
handling og udpeges af statsrådgivere. Tilsvarende 
er striberne frivillige, hvis markerne dyrkes via no-till 
(direkte såning). Der ydes ikke kompensation for 
striberne, men ofte er jorden netop der ikke særligt 
dyrkningsværdig. 

En avanceret og tidligere meget anvendt metode til 
at forbygge erosion er konturdyrkning (contour far-
ming), som nu oftest bruges i de mest bakkede eg-
ne af Wisconsin. Man dyrker 10-20 m striber med 
forskellige afgrøder på tværs af markens hældning. 
De forskellige afgrøder skal have forskellige evne til 
at dække jorden (eksempel: majs, lucerne, majs, 
osv.), hvorved man undgår begyndende afskylning. 
Metoden er vanskelig at praktisere med nutidens 
store maskiner, men vi så den praktiseret flere  

  Grøn landbrugsproduktion – miljøforhold 
steder. En ny metode, der vinder frem, er dækafgrø-
der (cover-crops). Dækafgrøderne sås efter majs – 
typisk i form af rug. Det er dog tit en udfordring at få 
afgrøden tilstrækkeligt udviklet inden vinteren sætter 
ind. 

Miljøgodkendelser 
Som i Danmark er husdyrproduktionen reguleret via 
noget, der minder om miljøgodkendelser. Kravet om 
en godkendelse træder dog først i kraft ved besæt-
ninger over 1.000 dyreenheder (1 amerikansk dyre-
enhed er omtrent en ko med opdræt). Før udkørsel 
af husdyrgødning skal farmeren indsende en gød-
ningsplan, som skal godkendes. Der fokuseres over-
vejende på fosforbalancen, idet der fremkommer 
restriktioner ved mere end 75-100 ppm jord. Alt efter 
sårbarhedsområde kan der også være andre krav,  
såsom nærhed til søer og vandløb eller terræn. Rele-
vante oplysninger indberettes via en obligatorisk 
selvindberetning af gødningsregnskab. Markernes 
status på N og P skal kontrolleres hvert fjerde år via 
analyser, som myndighederne efterkontrollerer ved 
stikprøver. Bliver fosforindholdet i jorden for højt, må 
der ikke længere tilføres husdyrgødning. Der er in-
gen begrænsninger i muligheden for at tilføre næ-
ringsstoffer via handelsgødning. 

Grassed waterway. Foto: Kirsten Friis Vestergaard 

 A grassed waterway is a natural or constructed 

ditch, usually broad and more shallow than the 

rest of the field, used to conduct surface water 

from or through cropland. Grassed waterways 

enhance water infiltration and trap eroded sedi-

ment. They are less costly to implement but 

require periodic maintenance to work efficiently. 

Grassed waterways also help in preventing the 

development of gullies (dansk: render) in the 

fields because the grasses are purposely estab-

lished in the lowest part of the landscape, 

where concentrated water flow will likely occur. 
Se mere om grassed waterways:  
http://extension.missouri.edu/publications/
DisplayPub.aspx?P=G1504 
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Håndtering af husdyrgødning 
Ammoniak er ikke et fokusområde. Der er ingen krav til begrænsninger af 
ammoniakfordampningen, hverken fra stalde, ved opbevaring eller ved 
udbringning. En overraskende kommentar fik vi fra en forsker, som stillet 
over for vores spørgsmål om ammoniakfordampning svarede: ”... at kvæl-
stof jo falder ned igen på et eller andet tidspunkt”!  

Vi følte under vores gårdbesøg ammoniakken hænge tungt i luften, og i 
30 graders varme så vi  udbringning af gylle med bredspredningsudstyr. 
Gyllen opbevares i laguner, og der er intet eller kun meget lidt flydelag.  
Manglende flydelag hænger nok sammen med, at gyllen ofte separeres i 
en eller anden form i forbindelse med frarensning af sand fra køernes 
senge inden overførsel til lagunerne. Den tykke del af gyllen – nogle ste-
der fiberdelen – opbevares for sig, og den tynde, sandfri, tørstoffattige del 
overføres til lagunen. Overraskende for os er det også at se, at tilløbene til 
lagunerne meget ofte er flere meter over gyllens overflade. Ældre laguner 
kan være uden fast bund, mens de nyere miljøgodkendte ejendomme har 
krav om fast bund. 

Ved udbringning af gyllen kan der også ske et relativt stort ammoniaktab, 
idet udbringningsmetode generelt kan vælges frit. Nogle, ofte landbrug 
pålagt miljøgodkendelse, har dog krav om nedfældning. Der er ingen krav 
til opbevaringskapacitet eller deciderede harmonikrav, som vi kender det, 
og mange farmere foretrækker at bredsprede gyllen til lucerne hen over 
sommeren eller udbringe den til kommende sæsons majs om efteråret 
eller først på vinteren på frost. Det var vores opfattelse, at det i stigende 
grad går i retning af mere gyllenedfældning ved majsdyrkning. Farmerne 
får i højere grad øjnene op for, at det medfører en bedre kvælstofudnyttel-
se og en mindre risiko for afløb. 

Gødskning 
Tildeling af N, P og K reguleres af, 
hvad der er økonomisk rentabelt. 
University of Wisconsin publicerer 
årligt gødningsanbefalinger, be-
regnet ud fra gødningspriser og 
kornpriser. I andre stater er disse 
anbefalinger endvidere korrigeret 
for forventet udbytte. Anbefalin-
gerne er kun retningsgivende, og 
vi talte med landmænd og rådgi-

vere, som fandt anbefalingerne i den lave ende og gerne i praksis gav lidt 
mere gødning. N-behovet bestemmes endvidere ud fra årlige jordprøver, 
som udtages med en prøve pr. to til fire ha og korrigeres for forfrugt. 

N-effekten i gyllen vurderes ud fra den tid, der går fra udbringning og til 
indarbejdning i jorden. Den officielle anbefaling fra universitetets rådgivere 
siger, at N-effekten i gyllen er 100 procent, hvis den indarbejdes i jorden 
inden for seks timer. Går der mellem seks timer og tre dage, før den ind-
arbejdes, er effekten 86 procent, og går der over tre dage er der 
60 procent effekt. Vi så på en enkelt ejendom eksempler på analyser af 
husdyrgødning. Der var taget analyser hvert år af de forskellige lagre og 
gennemsnit for alle årene angivet. Der var meget stor variation i de målte 
tal, og vi fik ikke det fulde overblik over, hvordan tallene blev brugt.  

Vi hørte endvidere eksempler på, at sengødskning af majs med N blev 
udført på basis af N-indhold i jorden i juni måned. 

Planteværn 
Pesticiderne er opdelt i to grupper efter farlighed. Den ene gruppe, kaldet 
”general use”, må udbringes af alle, mens den anden gruppe, kaldet 
”restricted use”, kun må udbringes af farmere, som har deltaget i et sær-
ligt kursus. Flere, vi talte med, var inde på, at fejlagtig brug af pesticider  

 

 
Fra oven: Bent Hedegaard, Hans Jeppe Andersen, Ingvard Kristen-
sen, John Erik Jørgensen, Rudolf Thøgersen, Claus Larsen 

  
Udsagn, som gjorde indtryk 
• Manure is a waste problem 
• Water erosion protection program 
• How much slurry can you apply 

to alfalfa during summer? 
• Leaching is NOT a problem 
• Professionel Nutrient Application 

Association 
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ofte medfører store sanktioner. Mange har derfor 
maskinstationer til at udføre sprøjtearbejdet. 
Flysprøjtning er tilladt, men faren for at ramme an-
det end den ønskede afgrøde afholdt mange fra at 
anvende metoden. Der skal på landbrugsejendom-
men være en sprøjtejournal, som lejlighedsvis bliver 
udtaget til kontrol. 

Resistens og GMO 
Forureninger med andre kulturplanter var noget af 
det første, som sprang os i øjnene, da vi så ud over 
markerne i Wisconsin. Med den udbredte anvendel-
se af  glyphosat-resistente (roundup-) afgrøder bli-
ver det naturligvis et problem med eksempelvis 
planter af GMO-majs i marker med sojabønner. Pro-
blemet løses ved også at anvende midler med an-
dre virkemekanismer. Glyphosat-resistent ukrudt er 
et begyndende problem (se: http://
agronomy.wisc.edu/tag/vince-davis/). Ved ukrudts-
sprøjtning i majs anvendes nu helt op til fire virk-
ningsmekanismer – ud over glyphosat – for at be-
kæmpe ukrudt og for at forebygge resistent ukrudt. 
En planteavlsrådgiver, vi talte med, havde stor fokus 
på at holde majsmarken fuldstændigt fri for ukrudt af 
frygt for, at resistent ukrudt ville overleve og opfor-
mere sig. 

Også et skadedyr som den vestlige majsrodorm 
(Diabrotica virgifera virgifera) skaber problemer. Der 
er indbygget resistens mod billelarven i meget af 
den dyrkede majs. For at forebygge problemer med 
resistente biller er det nu obligatorisk at iblande kon-
ventionel udsæd i GMO-udsæden. Frygten for resi-
stente skadedyr gør endvidere, at mange også an-
vender insektmidler, selv om de anvender GMO-frø. 

 

 
 

 for BOURBON (amerikansk whiskey) 
 

Joe Henry er anden generation på Henry Farms og dyrker fremavls majs for en række frøfirmaer, der sæl-
ger majsfrø i USA og Europa. 

I 2009 begyndte Mrs. Liz  & Joe Henry at producere Bourbon (amerikansk whiskey). En stor lagerbygning, 
hvor Joe’s far opdrættede orner, var nu 
behørigt under lås og slå og fyldt med 
langt over 100 specialfremstillede ege-
tønder med Bourbon. Whiskey’en er pri-
mært fremstillet af røde majskerner, som 
University of Wisconsin har udviklet til 
formålet. 

Papirgangen og indhentning af en lang 
række tilladelser lå forud for opstart af 
denne specielle produktion, baseret på 
majs. 

Henry Farms begynder i januar 2015 
salget af Henry Bourbon. 

 

 

 for MIDRIB  
    – Brown MID RIB Corn  

Brown Midrib Corn (BMR) er en variant af majs 
med en generel højere fordøjelighed af NDF i af-
grøden.  

Udbyttet af tørstof er lavere end i traditionelle hy-
bridsorter. Ved fodring med BMR har malkekøerne 
en højere foderoptagelse, som resulterer i en høje-
re ydelse. 

BMC i forhold til traditionelle sorter : 
• Lavere udbytte af tørstof 
• Højere foderoptagelse 
• Højere fordøjelighed af NDF, lavere af stivelse 
• Højere mælkeydelse. 

Antennerne er ude: Der lyttes og noteres flittigt. Fra venstre: 
(Daphne Halterman), Jens Bach Andersen, Martin Mikkel-
sen, Kirsten Friis Vestergaard, Ken Brink, Torben Viuf 

Foto: MoSt 
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En tilfreds Joe Henry lader Rudolf Thøgersen sniffe den lifli-
ge duft af den Bourbon, der er klar til salg i 2015.             
Jacob Hansen i baggrunden glæder sig som næste sniffer... 

Foto: MoSt 
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Målet er at opnå en tørstofprocent i ensilagen på 35 
- 40. På grund af de varme somre er det kun nød-
vendigt at have lucernen liggende i 1½ døgn, før 
den har 40 procent tørstof. Udbytteniveauet ligger 
på 10.000 – 12.000 kg ts/ha. Når lucerne har den 
ønskede tørstofprocent, finsnittes den og lægges i 
”poser”. Poserne har en diameter på 2,5 – 3 meter, 
så de er lidt større end dem, vi kender. Det er nød-
vendigt med en stor fremdrift i poserne, gerne 1,5 m 
pr. dag. Hvis der ensileres i plansiloer er minimum 
15 cm udtaget hver dag af hele snitfladen. 

Der anvendes konsekvent homofermative mælkesy-
rebakterier ved ensilering af lucerne, så pH hurtigt 
sænkes. Dette reducerer tabet af tørstof. 

Majs og lucerne vokser side om side 
Der laves i øjeblikket forsøg i at øge udbyttet af lu-
cerne samtidig med at undgå majs efter majs. Dette 
gøres ved at lave et udlæg af lucerne i majsen. De 
to afgrøder sås på samme tid. For at undgå, at lu-
cerne udkonkurrerer majsen, sprøjtes lucernen med 
væksthæmmere. Denne vækstregulering hæmmer 
lucernens højdevækst, men øger rodudviklingen. 

Resultat: Det har virket med et godt udlæg af lucer-
ne, det har dog haft den bivirkning, at udbyttet af 
majs faldt cirka syv procent. Lucernen gav det dob-
belte udbytte året efter sammenlignet med konventi-
onelt sået lucerne (se Management, planteprodukti-
on, side 25). Man kunne forestille sig, at køreskader 
kan blive et problem i lucernen efter majssnitning. 

Amerikanerne forsker også i GMO lucernesorter for 
at få et lucernefoder med en mindre proteinnedbryd-
ning og en bedre fordøjelighed af NDF. 

  Lucerne og græs til malkekøer 

 

 

 

 

 

 

 

I Wisconsin udgør lucerne- eller græsensilage ofte 
30 – 40 procent af malkende køernes foderration. 
Lucerne er oftest den grønafgrøde, som fylder mest 
på de moderne farme i US. I 1990’erne skete der et 
skift til mere majs i foderrationerne og en mindre 
andel lucerne. 

Græsensilage – kun lidt til US malkekøer 
Græsensilage har ikke ret stor udbredelse til mal-
kende køer, men anvendes i stor stil til kvier, fordi 
det ofte dyrkes på ekstensive arealer. Græsset be-
står derfor primært af en blanding af strandsvingel 
og hundegræs.  

I Wisconsin har 25 procent af besætningerne køer-
ne på græs om sommeren. Der er en del små be-
sætninger med lavere mælkeydelse, og det er sand-
synligvis primært dem, der afgræsser. 

Lucerne – trives i varme somre 
Det amerikanske ord for lucerne er Alfalfa, som op-
rindeligt er arabisk. Alfalfa betyder Allahs gave – 
fordi planten kan gro, hvor der er tørt. 

Der dyrkes 2,4 mio. acres (cirka 1 mio. ha) lucerne i 
hele USA. Det svarer til, at ¼ del af Danmark er til-
sået med lucerne. 

I Wisconsin har lucerne en større udbredelse end 
græs, fordi den passer godt til den meget varme 
sommer. Rent fodringsmæssigt er der ikke en speci-
el årsag til, at der dyrkes lucerne. Normalt ligger 
lucernemarkerne i to år og indgår i sædskiftet. 

Der tages årligt fire til fem slæt lucerne, afhængigt af 
året. Slættene tages inden blomstring for at få en 
god kvalitet. Det betyder, at ensilagen har højere 
fordøjelighed end det, vi kender i Danmark.  

  
 
 
 

NDF – Neutral-Detergent Fiber 

Den mest almindelige analyse for fibre i foder til 
kvæg. Analysen udtrykker ikke det samlede ind-
hold af fibre, da pektin ikke er omfattet.  

Lucerne 
• 35-40 % ts i ensilagen 
• 10.-12.000 kg ts/ha 
• Ensileres i ”store” poser 
• Forsøg med samdyrkning af 

majs og lucerne øger udbyttet 
af lucerne 

Lucerneensilage. Foto: Mette Kyrstein 

Store ensilageposer. Foto: Kirsten Friis Vestergaard 
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Opbevaringen af ensilage i Wisconsin ligner meget 
den, vi kender i Danmark. Opbevaringen fordeler sig 
mellem siloer, stakke på asfalt/beton (fast bund), 
ensilagepølser og gastætte siloer. 

Hovedparten af majsensilagen opbevares i siloer, 
og de fleste er afpasset besætningsstørrelsen, så 
man er sikker på at kunne komme langt nok frem i 
stakken pr. dag, for at  undgå varmedannelse.  

Silokapaciteten på de bedrifter, vi besøgte, er præ-
get af fortsatte besætningsudvidelser. Det betyder 
at siloernes form og størrelse ikke helt passer til den 
aktuelle besætning, så der er sket en knopskydning. 
Andre steder var de i gang med en omorganisering 
af silo/opbevaring af ensilagen.  

Der var megen fokus på, at ensilagen skulle have 
den rette tørstofprocent. Amerikanerne ønsker at 
høste ved et tørstofindhold på cirka 32 procent, som 
ofte var 35-38 procent, før majsen blev høstet – de 
35–38 procent tørstof er fra analyser af foderet.  

For at bestemme høsttidspunktet for majsen, over-
lod man gerne beslutningen om det rette tidspunkt 
til frøleverandøren. Metoden var ofte en tørstofbe-
stemmelse på bedriften ved hjælp af medbragt ud-
styr, ellers kolbemetoden som vi kender i Danmark. 

Kolbemajs, som er et ofte anvendt fodermiddel i 
Wisconsin, bliver enten ensileret i køresiloer (de 
gamle med lille kapacitet), eller i gastætte siloer. Det 
betyder en mere sikker udtagning uden varmedan-
nelse.  

 

 

 

Konservering og opbevaring af ensilage 

Hvor er plasten langs silovæggen…??  
Foto: Bent Ventzel Hansen 

Majsensilage hos Rosy-Lane Holsteins. Her er der plast ind mod silovæggen. Den lodrette, skar-
pe snitfalde laver man med en Bunker Shaver, se mere side 34. Foto: Erik Helbo 

Bunker Shaver 
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Afgrøden skal pakkes godt sammen – Alfa & omega ved ensilering 

Lucernen bliver ofte mere tør, helt op til 50 procent 
tørstof. Med fastlandsklima bliver de meget kolde 
vintre fulgt af en varm sommer, og det betyder ofte 
en for kraftig fortørring, hvilket er baggrunden for 
den høje tørstofprocent.  

Der bliver taget fire slæt lucerne pr. år. Lucernen er 
en supplementafgrøde, da køerne ikke så godt tåler 
rationer uden grøntfoder. Lucerne ensileres i siloer 
eller i pølser. Anvendelsen af pølserne er populære, 
da et mindre foderforbrug pr. dag giver en mere risi-
kofyldt udtagning af ensilage fra kæmpe siloer, hvor 
der kan ske varmedannelse. 

Management ved ensilering 
De ensilagesiloer, vi så, bar præg af, at afgrøden 
ikke var kørt godt sammen. Det kunne godt se ud, 
som om køresiloerne ofte er placeret ret tilfældigt, 
uden der er taget hensyn til logistikken ved indkør-
sel af afgrøden – og dermed manglende mulighed 
for korrekt samkøring.  

I pølserne var afgrøden heller ikke komprimeret godt 
nok. Samtidig har mange valgt det nye høstsystem, 
Shredlage, hvor afgrøden har en grovere kvalitet –  
 

større partikelstørrelse, som kræver en mere om-
hyggelig sammenkøring.  

Det er dog vort indtryk, at man er fuldt ud klar over 
vigtigheden af, at ensileringsarbejdet udføres grun-
digt, og generelt efter samme retningslinjer som i 
Danmark. Men det ser ikke ud til altid at lykkes i 
fuldt omfang. I køresiloerne mangler der sideplastik, 
og tildækningen er mangelfuld. Men de har gang i 
en proces mod bedre tildækning, i forhold til for få år 
siden, hvor der ikke altid var dækning med plastik, 
så det udvikler sig i den rigtige retning.  

På forsøgsbasis har man undersøgt, hvor stor en 
procentdel, der går tabt, hvis der ikke bruges plast 
på silovæggene. Forsøg med ensilering af lucerne 
viser op til 19 procent tørstoftab i toppen af ensila-
gestakken. 
 
Heterofermentative mælkesyrebakterier – Lacto-
bacillus Buchneri 
Heterofermentative mælkesyrebakterier kan hæm-
me varmedannelse og svampevækst i helsædsensi-
lage af korn- og majsafgrøder, fordi de øger mæng-
den af eddikesyre, der har en hæmmende virkning 
på gær og svampe. Til gengæld reduceres indholdet 
af mælkesyre. Det betyder, at pH sænkes langsom-
mere i ensilagen. Heterofermentative mælkesyre-
bakterier er derfor kun interessante, hvis der er be-
hov for at forbedre den aerobe stabilitet i majsensi-
lage, kolbemajsensilage eller kornhelsædsensilage.  
I Wisconsin var anbefalingen at bruge Buchneri til al 
majs, men det kun blev anvendt i cirka 2/3 af ensila-
gen. Tilsætningen af Buchneri skulle forbedre kvali-
teten i majsen, når sammenkørslen ikke var god 
nok. Erfaringen viser, at brugen af Buchneri reduce-
rer varmedannelsen i majsen.  

Til lucerne anvendes overvejende homofermative 
mælkesyrebakterier. 
 
Konservering af fuldfoder 
Det var almindeligt at anvende propionsyre i fuldfo-
deret, for at reducere risikoen for varmedannelse. 
På det felt har vi stadig noget at lære. 

 
• Optaget som USA's 30. stat i 1848 
• Madison er hovedstad, men Mil-

waukee er den største by i WI 
• Der er 5,6 mio. indbyggere – næ-

sten som Danmark 
• Højeste punkt er 595 meter over 

havets overflade (DK: 173 meter). 
Laveste punkt i WI: 176 meter 

• Betegnes ofte som USA's land-
brugsstat 

• Er førende i USA med hensyn til 
mælkeproduktion og fremstilling af 
ost – efter Californien  

• 43 procent tysk-amerikanere 
• 11 procent irsk-amerikanere 
• Ni procent polsk-amerikanere  
• Ni procent norsk-amerikanere 
• Syv procent britisk-amerikanere 
• 85 procent af befolkningen er krist-

ne 
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betydning, hvis majs opfodres hurtigt efter høst – da 
kan køerne ikke udnytte stivelsen godt nok. Udnyt-
telse af majsstivelsen var bedre, jo finere afgrøden 
blev valset/knust, samt når den var ensileret. 

NIR-kalibrering til bestemmelse af stivelsesfordøje-
lighed blev debatteret, da denne er svær at gøre 
præcis. 

Ved fodring med Schredlage havde forsøg vist en 
merydelse på +2 kg, men resultatet var knap signifi-
kant. I rationer med over 75 procent majs var der 
ofte udfordringer med køernes sundhed, og fedtpro-
centen i mælk faldt.  

Flere fodrede med biprodukter fra produktion af 
ethanol. Der blev fodret med både tør og fugtig 
majsbærme. Det blev overvejende fodret med gyl-
den, tør majsbærme til køerne. Den friske bærme 
blev hovedsageligt brugt i kødproduktionen. Majs-
bærme blev mest brugt til opdrættet med 2 kg pr. 
kvie. Påvirkningen på mælkefedtets kvalitet betød, 
at man i en del besætninger ikke gav de malkende 
køer majsbærme. 

Det var almindeligt, at kvægrådgiveren kom på be-
søg en til to gange hver 14. dag. Når rådgiveren 
vurderede fodringen, blev der brugt rystekasse fra 
Penn State, gødningsscore samt lavet tørstof be-
stemmelse af grovfoderet. Fodermængder til alle 
dyregrupper blev justeret. Til tider blev gødningen 
analyseret med fokus på stivelse. Det var optimalt 
med mindre end 3 procent stivelse i gødningen. Ved 
3-5 procent satte man fokus på fodringen. Hvis det 
var over 5 procent var der behov for yderligere fokus 
på foderrationen. 

Før ensilering af majs blev der ofte udtaget friske 
prøver for at bestemme det optimale tidspunkt for 
høst.  

Hvis der var mistanke om varme i ensilagestakken 
blev der taget infrarøde billeder for at be-/afkræfte 
dette. 

Foderværdi og fodring med majs 
Der anvendes store mængder majs i foderrationerne 
i Wisconsin. Det varierer fra 35 til 80 procent af an-
delen af grovfoder. Størsteparten af landbrugene 
anvendte 65-70 procent majs i rationen. Resten af 
grovfoderet var typisk lucerne. Siloerne bugnede af 
majs og nogle steder var siloerne fyldt op i 5-6 me-
ter højde. Udbyttet pr. hektar varierede, men gen-
nemsnittet lå på cirka 13.500 FE/ha.  

Udtagning af ensilage gjorde de meget ud af. Flere 
steder anvendte de en fræser (Bunker Shaver, se 
side 34), som fræsede nøjagtig den dagsmængde 
der var brug for, så der ikke lå løs ensilage og var-
mede. Det var mere tidskrævende end at bruge en 
siloklo / blokskærer, men det efterlod en ensartet 
snitflade.  

Da fræseren ikke laver en flad snitflade på grund af 
raspefunktionen var der argument for at overflade-
arealet blev større ved fræsning kontra brug af blok-
skærer.  

Ved besøget på US Dairy Forage Research Center 
viste Dr. Rich Muck resultater af forsøg, hvor tørstof-
tabet kunne variere fra 1-3 procent i stak, og der var 
størst tab ved løs ensilage. Det blev anbefalet, at 
vente med at åbne majsstakken til 3-4 måneder ef-
ter ensilering, da koens udnyttelse af stivelsen i maj-
sen stiger i perioden efter ensilering.  

Det var meget udbredt at udfodre fuldfoder mere 
end tre gange dagligt. Fuldfodervognen kørte man-
ge timer hver dag. Tidsforbruget i forbindelse med 
fodring havde ikke så stor betydning på grund af 
den lave timeløn. Rosy-Lane Holsteins betalte 8,5-
9,5 dollar pr. time – enkelte medarbejdere fik op til 
16 dollar pr. time. 

Der var fokus på prolamin-indholdet, som der er et 
øget indhold af, des mere moden majsen er. Prola-
min er et protein, der bliver nedbrudt nogen tid efter 
ensilering. Forinden lægger prolamin sig rundt om 
en mindre del af stivelsen i majshelsæd. Det har  

Foto: Bent Ventzel Hansen 
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Foderplan hos Rosy-Lane 

De højtydende køer hos Rosy-Lane fik cirka 1 kg 
bomuldsfrø pr. ko samt lidt over 1 kg tørstof pr. ko i 
majsbærme. 

Ensilering/ensileringsmidler 
Anvendelsen af ensileringsmidler er meget udbredt i 
Wisconsin. I majsensilage med over 35 procent tør-
stof og ved langsom fremdrift ved udtagning fra silo-
en er der en øget risiko for varmedannelse og svam-
pevækst. Her blev det anbefalet at bruge et svam-
pehæmmende ensileringsmiddel med indhold af 
mælkesyrebakterier. I USA er brug af myresyre for-
budt. 

I Wisconsin sigter mælkeproducenterne efter 30-35 
procent tørstof – helst ikke over 35 procent, da for-
døjeligheden/tilgængelighed af stivelsen så bliver 
nedsat. Anbefalingen lød på 35 procent tørstof, hvil-
ket er usædvanligt i forhold til den danske anbefa-
ling på 32-34 procent. Det blev nævnt, at tør-
stof procenter under 32 ikke var ønskeligt.  

Forsøg viste, at ilt trænger op til én meter ind i stak-
ken, og det er selv i godt sammenkørt ensilage. De 
anbefalede derfor at bruge ensileringsmiddel i hele 
stakken og ikke kun i de øverste meter. 

På farmen Rosy-Lane var der lavet SOP på foderru-
tinerne. Her var det udførligt beskrevet, hvordan, 
hvor meget, hvor tit, og hvordan majsen skulle 
håndteres. Var medarbejderne i tvivl om noget som 
helst angående fodringen, var alt skrevet præcist 
ned i manualen. 

På mange bedrifter var der lange plastik pølser, som 
var fyldt med ensilerede majskerner. De var enten 
propionsyrebehandlet eller tilsat ensileringsmiddel. 

 

Foderplan hos Mystic Valley 

Store mængder majs, inklusive kernemajs og kolbe-
majs hos Mystic Valley gav høje stivelsesprocenter 
– uden sundhedsproblemer hos køerne. Ensilagen i 
pølser var tilsat mælkesyrebakterie L. Bucheneri. 

 

                                                           
% af ts. 

 
1. lakt. 

 
Øvrige 

 
Sen-
lakt. 

 
Gol-
de 

Tørstof 50,00 50,00 41,20 36,00 

Protein 16,70 16,10 14,00 16,59 

ADF 20,06 19,40 32,66 36,42 

aNDF 28,70 28,11 42,59 48,37 

Grovfoder 48,50 48,30 84,98 97,30 

Stivelse 25,50 27,50 12,75 8,18 

Sukker 4,40 4,29 4,27 3,35 

TFA fedt 4,76 4,62 2,42 1,63 

Ca 1,01 0,90 1,15 0,84 

P 0,37 0,37 0,32 0,38 

Mg 0,43 0,39 0,40 0,39 

Na 0,39 0,22 0,14 0,09 

S 0,22 0,22 0,29 0,33 

 for YIELD, milk  
 

Når vi i et stort land skal langt omkring, til-
bringer vi en del tid i bussen.  

Nogle tager en lur. Andre arbejder på deres 
computer (der var naturligvis adgang til inter-
nettet i bussen). Endelig er der god lejlighed 
til at vende faglige emner – det var tit emner, 
vi netop havde set og hørt om. 

På et tidspunkt gik diskussionen på køernes 
mælkeydelse i USA og den måde, ydelsen 
blev udtrykt på. 

Nogle mente, at de tal, vi fik oplyst, skulle 
korrigeres nedad for at kunne sammenlignes 
med danske ydelsestal, da man mente at 
vide, at US-ydelser altid blev oplyst som 305 
dages ydelser, og at der ikke var medtaget 
goldperioder – det skulle der korrigeres for.  

Men det korte af det lange er, at for besæt-
ningers ydelser (RHA = rolling herd average) 
er ydelsen = gennemsnit pr. ko i 365 foder-
dage – altså præcist som de ydelser, vi oply-
ser herhjemme.  

Derfor kan vi direkte sammenligne besæt-
ningernes gennemsnitsydelse i USA og 
Danmark. 

 
% af ts. 

 
Højtyden-

de 

 
Midt lakt. 

 
Golde 

Tørstof 44,8 43,1 37,5 

Protein 17,5 17,4 12,2 

ADF 18,0 18,1 31,4 

NDF 29,0 30,1 49,4 

Ca 0,87 0,91 0,41 

P 0,41 0,42 0,34 

Mg 0,43 0,40 0,33 

Na 0,51 0,59 0,25 

Fedt 4,24 3,80 2.20 

CORN – A  2  Z 
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 for SHAVER –  a) Randy S HAVER     b) Bunker S HAVER 

Professor Randy Shaver forklarer: Træstofs 
fordøjelighed er den begrænsende faktor i lu-
cerne. Hans Erik Larsen (tv) og Martin Mikkel-
sen. Foto: Kirsten Friis Vestergaard 

b) Bunker S HAVER 

Det er afgørende, at ensilagen 
ikke tager varme, mens der fod-
res fra stakken. Derfor skal der 
bruges en ”vis længde” af stak-
ken hver dag, og det er afgøren-
de med et rent snit for at undgå, 
at ilten trænger ind i stakken. 

Bunker Shaver på frontlæsseren 
er et super redskab, der 
”barberer” et lodret, skarpt snit i 
stakkens fulde højde. Shaveren 
skraller ensilagen fri uden at 
påvirke den snitlængde, afgrø-
den er høstet med. 

Selve shaveren er fremstillet af 
hærdet stål og består af en 
tromle, cirka 25 cm i diameter 
med 5-6 cm lange ”knive”, der 
med tiden bliver slidte, men som 
man kan udskifte. Dens bredde 
er 2 til 2,5 meter. 

Prisen for en Bunker Shaver er 
cirka 30.000 kroner. 

a) Randy S HAVER 

Rudolf Thøgersen besøgte i 1994 Randy Shaver i tre da-
ge i forbindelse med en konference i USA. Randy blev 
derfor vores indgangsvinkel til mange af de faglige besøg 
på studieturen. Mange, ja utallige e-mails har således 
krydset Atlanten mellem Randy og Mogens Stendals 
pc’ere inden programmet for CORN – A 2 Z var på plads. 

Randy Shaver er professor ved University of Wisconsin, 
Madison, hvor han underviser studerende. Han arbejder 
også med konkrete forskningsprojekter og laver decideret 
rådgivning hos kvægfarmere. Hans speciale er fodring af 
malkekøer med fokus på alle former for majs og med 
særlig vægt på udnyttelse af stivelse. 

Randy Shaver har et stort forfatterskab bag sig, i det han 
har skrevet et stort antal videnskabelige og praksisorien-
terede artikler. Han er en efterspurgt foredragsholder og 
har holdt over 600 foredrag i 46 US-stater. Udlandet kal-
der tit på ham til foredrag for landmænd og folk fra foder-
stofindustrien. Således har han også været i Danmark. 

Randy Shaver betegner sig selv som the dairy cattle fee-
ding guy, og han indførte os i det nyeste inden for fodring 
af malkekøer. Han fulgte os på flere bedriftsbesøg, og 
han var en af de ”heavy guys” ved den afsluttende panel-
diskussion, vi havde den sidste dag før hjemrejsen. 

Bunker Shaver på arbejde 

Randy Shaver siger om majsensilage: 

• 35 procent tørstof er optimalt 
• Ensilagen skal ligge mindst fire måneder i silo-

en inden opfodring af hensyn til køernes udnyt-
telse af stivelsen 

• Jo længere tid, majsen ligger i siloen, des høje-
re fordøjelighed. 

CORN – A  2  Z 
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svarende til cirka 1,27 kroner pr. kg til cirka $23 eller 
cirka 2,90 kroner pr. kg. $10 gjaldt for små familie-
brug med små udgifter til løn og med primært af-
græsning, mens $23 typisk gjaldt en større bedrift i 
nyere bygninger og med en del teknik.  

De mælkeproducenter, vi mødte, var i den mere 
effektive del af erhvervet. Deres ”break even” var 
$16-17 eller cirka 2,10 kroner pr. kg. 

BST 
Alle steder i Wisconsin anvendes der væksthormon i 
mælkeproduktionen. Typisk så de en merydelse på 
2-3 kg mælk pr. ko pr. dag. Det gav et årligt over-
skud på cirka 1.175 kroner pr ko.   

Andre udgifter 
Dyrlægeomkostningerne er lidt lavere end i Dan-
mark, cirka 4,5 øre pr. kg mælk mod cirka 7 øre i 
Danmark.  

Arbejdslønnen er meget lavere end herhjemme. 
Typisk blev der betalt mellem $9-16 i timen til uden-
landsk arbejdskraft, svarende til en timeløn på 50- 
90 kroner. 

Glade mælkeproducenter! 
Det gik rigtig godt med indtjening i mælkesektoren i 
Wisconsin. Sådan havde det været i flere år. Faktisk 
var ”krisen” fra 2008 ikke slået igennem, og der hav-
de været rigtig gode indtjeningsmuligheder i årene 
frem til nu. Den aktuelle mælkepris for flere mejerier 
var i øjeblikket over $25 og den gennemsnitlige 
”break even” pris var cirka $16. ”Så nu er der også 
råd til en ny Harley Davidson”, sagde Lloyd Halter-
man fra Rosy-Lane Holsteins med et smil.  

  Økonomi i mælkeproduktionen 

Wisconsin er den stat, der har størst eksport af me-
jeriprodukter. Cirka 95 procent af produktionen går 
til eksport. Der produceres især oste. 

Mælkeprisen 
Alle stater er med i en fælles afregningsmodel hvor 
regeringen fastsætter en minimumspris for mælk 
(federal order), som alle mejerier skal følge. Alle 
stater undtagen Florida er med i denne ordning. 
Mælken afregnes pr. 100 pounds (45 kg) og mini-
mumsprisen er i øjeblikket cirka $23 eller cirka 2,90 
kroner pr. kg mælk. De enkelte mejerier kan betale 
den pris til landmanden, de ønsker, men altså ikke 
under minimumsprisen.  

Om der ligger en eller anden form for landdistrikts-
støtte i denne minimumspris, fik vi aldrig helt svar 
på, men ”sjovt nok” var minimumsprisen lig den vari-
ation på ”break even” prisen, vi hørte under vores 
besøg på farmene. 

Break even 
Under besøgene på farmene spurgte vi ind til øko-
nomien i mælkeproduktionen. Alle farmere kendte 
på stående fod præcist deres ”break 
even” (nulpunkts-) pris. Alle var helt klar over, hvor 
høj mælkeprisen skulle være, for at deres omkost-
ninger var dækket.  

”Break even” prisen dækker over alle udgifter, der er 
forbundet med at producerer 100 pounds mælk(45 
kg), og det er helt ned til bundlinjen.  

”Break even” prisen varierede fra cirka $10  

 
 

 It isn’t a matter of one person or 

one ingredient.  

Success comes from a functioning 

partnership of people, teamwork and 

strategic planning.  
Daphne & Lloyd Halterman 

Rosy-Lane Holsteins 

Foto: Kirsten Friis Vestergaard Der er store penge i transport af mælk 

Foto: Bent Hedegaard 
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Vi besøgte fire private malkekvægbedrifter med 400 
– 1.300 køer samt universitetets forsøgsbesætnin-
ger i Arlington og Marshfield. Denne beskrivelse af 
management bygger på vores indtryk fra disse be-
søg og er derfor ikke dækkende for hele Wisconsin 
eller USA i almindelighed. Standard Operation Pro-
cedures (SOP) anvendes i flere af besætningerne. 

Holdopdeling 
Køerne er typisk delt i mange hold – dog afhængigt 
af besætningsstørrelse. Fordelen er, at køerne i et 
givet hold er ens med hensyn til alder, stadium i lak-
tationen eller reproduktion. Det gør det nemmere at 
overvåge og opfylde køernes behov i de enkelte 
grupper. 

Der er særligt fokus på ”transition period”, som er 
perioden fra cirka to måneder før til én måned efter 
kælvning. I denne periode kommer køerne typisk 
gennem tre hold.  

Første del af goldperioden 
Køerne goldes 45 – 56 dage før forventet kælvning. 
Goldningen sker over cirka tre dage. Kælvekvier og 
goldkøer er opdelt i hold hver for sig. 

 

Sidste del af goldperioden (Close up)  
I de sidste 10 – 15 dage før kælvning kommer gold-
køerne på et særligt ”close up” hold. Her er der fo-
kus på lav CAB-værdi, og anioner tildeles ofte for at 
forebygge mælkefeber. Kælvekvier og goldkøer går 
hver for sig. Lige før kælvning kommer de fleste kø-
er kommer i en kælvningsafdeling eller i en kælv-
ningsboks for sig selv – typisk når man kan se bene-
ne hos kalven.  

Opstartshold (fresh cows) 
De første tre til fire uger efter kælvning er køerne i et 
særligt ”fresh cow” hold. Nogle steder er denne 
gruppe yderligere opdelt i første kalvs og ældre kø-
er. Der lægges stor vægt på at have masser af 
plads, det vil sige minimum én sengeplads pr. ko.  
Gruppen malkes separat og op til fire gange i døg-
net. Foderrationen indeholder typisk mere fiber og 
struktur, og der anvendes propylenglycol for at fore-
bygge ketose hos nykælvere. 

Malkende køer 
Efter tre til fire uger i opstartsholdet (fresh cows) 
kommer køerne ud i forskellige hold. Det er lidt for-
skelligt fra bedrift til bedrift, hvordan køerne er delt 
op.  

Ofte går første kalvs køerne i hold for 
sig . Anden kalvs og øvrige køer bliver 
ofte inddelt efter ydelse, størrelse, dræg-
tighed eller ikke-inseminerede – et sted 
blev køerne også opdelt efter malkeha-
stighed. I større besætninger er holdstør-
relsen tit omkring 120 køer pr. hold. Det 
giver et godt overblik, og det passer med 
ventetiden på opsamlingspladsen inden 
malkning.  

Væksthormon øger ydelsen med 10 
procent 
Langt de fleste steder i Wisconsin injice-
res køerne med væksthormon (BST) hver 
14. dag fra cirka 55 dage efter kælvning 
og frem til cirka to uger før goldning. Det 
giver 3 - 4 kg mælk mere pr. ko pr. dag 
(cirka +10 procent).  

Lloyd Holterman, Rosy-Lane Holsteins, 
argumenterede for, at det var den mest 
”grønne” teknologi, der fandtes, fordi 
ydelsen steg med 8 - 9 pounds, mens 
foderforbruget kun steg med 2 - 3 
pounds, og dermed får man en højere 
foderudnyttelse.  

Forbrugerne er kritiske over for brugen af 
BST, men det er mest i forbindelse med 
mælk til konsum. Derfor anvendes BST 
ikke i særlig stor udstrækning i stater, 
hvor en stor del af mælken går til kon-
sum. I Wisconsin anvendes 92 procent af 
mælken til osteproduktion, og hvor forbru-
gerne ikke er så kritiske. 

 

 

  Management i malkekvægbedrifter 

 

  

 for JERSEY cows  

I USA øges antallet af jerseykøer – som i Danmark. I USA er 
der derfor høje priser for jerseykøer og –kvier til levebrug. Det 
skyldes det højere indhold af fedt og protein i mælken, samt at 
den mindre ko kræver mindre foder. 

I USA er Jersey især populære i Californien og Texas, hvor 
der er meget store besætninger, men også i de østlige stater 
fra nord (mindre besætninger) til sydstaterne. 

Aktuelle gennemsnitspriser for kælvekvier viser samme pris 
for Jersey og Holstein, nemlig $2.500 svarer til cirka 14.000 
kroner. Prisen er den samme, hvad enten kvierne er registre-
rede eller ej. 

Arkivfoto: MoSt 
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Generelt malkes køerne tre gange i døgnet, hvilket 
øger ydelsen med yderligere cirka 10 procent. 

Reproduktion 
Mange steder bruges brunstsynkronisering, og inse-
minering starter cirka 45 dage efter kælvning. Dræg-
tighedsundersøgelse sker med ultralyd. Kviernes 
kælvningsalder er typisk 23 måneder for Holstein. 

Kvier 
Nogle steder er kvierne udliciteret.  

Fra 6 måneder og til løbning anvendes typisk én 
TMR-ration med 15 - 16 procent protein. Drægtige 
kvier fodres med en anden TMR-ration med et lidt 
lavere proteinniveau. Tre til fire uger før kælvning 
flyttes de højdrægtige kvier til ”close up holdet” for 
kælvekvier.  

Kalve 
Generelt er der stor fokus på kalvepasning. Kalve-
dødeligheden er lav. I de store besætninger er der 
nattevagt, der tager sig af kælvninger om natten.  

Kælvningsafdelingen er ofte tæt på malkeafdelingen 
for at sikre et godt opsyn hele tiden. Kalven bliver 
taget fra koen straks efter kælvning eller ved første 
mulige lejlighed.  

Første malkning 
efter kælvning sker 
i en afdeling for 
nykælvere for at 
sikre så god hygiej-
ne som muligt. 90 
procent af kalvene 
får råmælk inden 
for én time efter 
fødsel. Råmælken 
pasteuriseres, og 
der anvendes rå-
mælksbank.  

Ved første fodring 
anvendes konse-
kvent sonde for at 
sikre tilstrækkelig 
råmælksmængde. 
Kalvene tildeles 
ikke hø eller andet 
grovfoder før efter 
fravænning. De 
første to måneder 
er kalvene i kalve-
hytter ude eller i 
enkeltbokse inde i 
overtryksventileret 
stald, hvor luften 
blæses ind i poser. 
Efter cirka to måne-
der flyttes kalvene i 
fællesbokse.  

Tyrekalvene sælges 
1 – 2 dage gamle. 

Stald hos Prairieland Dairy. Her er højt til loftet og traditionel 
ventilation/luftskifte. ”Jeg kunne ønske, at også disse 600 køer 
havde ”cross ventilation” som vores 700 andre køer i den nye, to 
år gamle stald”, sagde medejer Chuck Fahey. Foto: MoSt 

Fra oven: Hans Erik Larsen, Kirsten 
Friis Vestergaard, Niels Gylsen Buch 

Stort set alle i WI har sand i ko-sengene. Foto: MoSt 

 Comfortable cows  
– are as important as what you put in 

front of them. Although, one doesn’t 

work without the other!  

Mitch Breunik, Mystic Valley Dairy 

Vaccination mod næsten alt 
Der er i mange besætninger en fast strategi for at 
vaccinere både kalve og køer mod en lang række 
sygdomme.  

Syge køer bliver ofte malket for sig.  

Generelt er køerne meget rene, og der er god ren-
lighed og hygiejne i malkestalden.  

Klovbeskæring sker ved goldning og efter behov. 
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Sand og tværventilation i lukkede stalde 
Sengebåsene er overvejende indrettet med sand, 
og på det faste gulv bruges skrabere. Sand er dyrt, 
og der er derfor udviklet forskellige systemer til at 
genindvinde sandet.  

Siden 2005 er det i store besætninger med 400 køer 
og derover blevet udbredt at bygge lukkede stalde 
med tværventilation frem for åbne stalde med natur-
lig ventilation. Én af fordelene ved dette system er, 
at staldene kræver mindre plads, fordi de kan gøres 
meget bredere (op til 24 rækker med sengebåse) 
uden problemer med at få tilstrækkeligt luftskifte. 
Luften suges ud af stalden via store ventilatorer i 
den ene side af stalden, mens der er indsugning i 
den modsatte side. Inde i stalden er der tværgående 
skillerum fra loftet og ned til cirka tre meters højde 
for at sikre, at luftskiftet sker der, hvor køerne er. 
Flowet af luft er parallelt med sengebåsene, så luf-
ten passerer mellem køerne Systemet opretholder  

et mere konstant staldmiljø med mindre ekstreme 
temperaturer. I nogle stalde tilføres vand til luften 
om sommeren, idet den passerer gennem en fiber- 
dug. På denne måde køles luften. I de varme somre 
bliver køerne overbruset med forstøvet vand. 

Der bruges kobbersulfat i fodbade, men det er dyrt. 

Der er lys hos køerne 16 - 18 timer i døgnet for at 
øge mælkeydelsen. Staten giver tilskud til LED-lys, 
som nogle derfor har investeret i. 

Hos Mystic Valley har Mitch Breunik netop ud-
skiftet 69 traditionelle lamper til LED-lamper; 
men det var en ret stor udskrivning: Godt 3.400 
kroner pr. lampested, eller i alt 235.000 kroner. 
Til gengæld forventer Mitch omkring seks pro-
cent højere ydelse samt 70 procent besparelse 
af energi til belysning. Den virkning viser for-
søg på flere amerikanske universiteter.  

Cross ventilation.76 ventilatorer trækker luft ud af stald 
med 700 køer hos Prairieland Dairy. Foto: Bent Hedegaard 

Cross ventilation.”Skillerum” hænger ned fra det lave loft 
for at dirigere luftstrømmen.”Foto: Bent Hedegaard 
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BST – væksthormon hos og til kvæg  
Bovine somatrophin – BST – er et naturligt hormon 
hos kvæg, og som dannes i hypofysen. 

Et kunstigt tilskud af BST til malkekøer fremmer 
mælkeydelsen, og i nogle lande, blandt andet USA, 
er det tilladt at tilføre malkekøer ekstra BST.  

Med 14 dages depotpræparater er der en stigning i 
ydelsen på 3-5 kg mælk (og tilsvarende større fo-
deroptagelse). En behandling koster cirka 25 pro-
cent af den værdi, merydelsen har. Hertil kommer 
ekstra foder. I Wisconsin får 22 procent af køerne 
BST mod ni procent i hele USA. 

BST fremstilles af gen-splejsede bakterier. Injektion 
af BST sker typisk ved haleroden eller i skulderpar-
tiet – fra 60 dage efter kælvning og til goldning. 

EU's veterinær-medicinske komité har formeldt god-
kendt BST, men EU har fortsat et forbud mod bru-
gen af væksthormon.  

  Kvægavl og kvægproduktion 
I løbet af ugen i Wisconsin besøgte vi seks besæt-
ninger + et besøg hos en Armish farmer. Det var for 
at se kvægbrug i praksis, herunder at se og høre om  

den praktiske håndtering af majs og majsafgrøder 
samt se nærmere på foderplaner, opbevaring og 
udfodring af majs. 

 
 
 

 Arlingt Res.Sta Rosy-Lane Mystic Valley Marsh. Res. Sta Prairieland Barlass Farms 

Ha ejet 700 265 250 247 930 390 

Ha forpagtet 180 + gødn.afta 325 100 348  300 

Ha i alt 700 590 350 595  690 

Markplan 2014 265 ha majs 
270 ha lucerne 
120 ha hvede 

 

325 ha majs 
250 ha lucerne 

200 ha majs 
125 ha lucerne 

20 ha luc+havre 
20 ha hvede 

158 ha majs 
133 ha lucerne 

88 ha sojabønne  
70 ha andet . 

 260 ha majs 
96 ha sojabønne 

51 ha lucerne 
15 ha spisemajs 

% majs i ration 45% 50 % 55-60 % 46 %  60 % 

Majs som... Shredlage 
High moisture  

Shredlage 1/3 shredlage 
2/3 high moist. 

2/3 ensilage 
1/3 high moist. 

 ½ kolbe 
1/3 ensilage 

15 % high moist. 

Antal køer 520 Holsteins 940 Holsteins 430 Holsteins 125 Holsteins 1,300 Holsteins 455 Jerseys 

Flere køer? Nej Ja, på sigt Ja, + 70 Nej  Ja 

Gns, kg M, F, P 13.150-500-400 13.700-592-415 14.150-546-436 10.350-367-321 13.500- 8.660-428-331 

Fedt% - prot% 3,80  -  3,04 4,32  -  3,03 3,86  -  3,08 3,54  -  3,10  4,94  -  3,82 

Brug af BST 2. kalv + senere Alle køer Alle køer 2. kalv og senere Alle køer Alle køer 

Ko-senge Sand Sand Sand Sand Sand Sand 

Mejeri Coop Privat Privat Coop  Privat 

Kr./kg mælk 3,02 3,34 3,08 2,80  3,83 

3 vigtigste 
egenskaber i 
avlsarbejdet 

Lemmer & klove 
Sundhed 

Yverkvalitet 

Kg protein 
Frugtbarhed 

Kg fedt 

Eksteriør 
Kg protein 

US-”S-indeks” 

(dyr leveres fra 
Arlington) 

Lemmer & klove 
Yverkvalitet 

Kg fedt + protein 
Yverkvalitet 

Lemmer & klove 

Med i MPP*) Nej**) Ja Ja Nej**)  Ja 

*) MPP = Margin Protection Program . Man kan tegne en 
forsikring, der sikrer en vis minimum økonomi i mælkepro-
duktionen. Er indført pr. august 2014. Præmie-beløbet er 
højere, des lavere økonomisk resultat, hvor forsikringen 
kommer til udbetaling. Programmet er en fordel, hvis foder-
priserne løber løbsk eller mælkeprisen falder drastisk. Læs 
mere om MPP side 45 

Arlington Agricultural Research Station 

• Der anvendes brunstsynkronisering, behand-
ling mandag og tirsdag, inseminering torsdag 

• Behandling fra 77 dage efter kælvning 
• Genomisk test af alle kvier. De dårligste sæl-

ges 
• Fra tre uger før kælvning forbliver goldkøerne 

sammen for at undgå stress (boks med 
dybstrøelse) 

• Inseminerer kun med tyre, der er positive for 
Fødsels– og Kælvningsindeks 

**) Som statsinstitution kan man ikke deltage i MPP 
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Lloyd Halterman, Rosy-Lane Holsteins, havde 
afklarede holdninger, han fortalte blandt andet: 

• Vi holder alting rent – altid. Det er forklaringen 
på, at I ikke ser fluer hos os 

• Vi aflønner vores udenlandske arbejdskraft i 
forhold til hvor let de gør min tilværelse... 

• Vores medarbejdere skal præstere. Vi beløn-
ner dem, der præsterer 

• Løn: $9,50 til $16 i timen + ”det ekstra” (blandt 
andet sundhedsforsikring for medarbejderen 
og hans familie) 

• Med de mælkepriser, vi har lige nu, har det 
aldrig være bedre at malke… 

• Takket være Freddie har vi ikke behandlet en 
eneste ko for mastitis i flere måneder 

• Kvierne insemineres fra 12 måneders alderen, 
hvis de er store nok 

• Profit comes first – farming is a business. 

 

 
 
 

Rosylane LLC Oak 7276 , kviekalv, blev i maj 2014 solgt på en auktion for 
$176.000 eller 1 mio. kroner. Imponerende pris, men Lloyd Holterman min-
dede om – med et lunt glimt i øjet, at skattevæsenet tager sin part… 

Rosy-Lane har de senere år solgt cirka 100 tyre til kvægavlsforeninger 

Lloyd Haltermans foretrukne ko – en Badger Bluff Fanny 
Freddie-datter. Den er ”shorter, wider, straighter – better!” 
Freddie har gennem flere år været én af toptyrene hos 
Holstein i USA. Lloyd Halterman mener fortsat, at Freddie 
var og er tyren for Rosy-Lane. Der er over 100 malkende 
døtre i besætningen, flere er på vej, og man inseminerer 
fortsat med sæd af Freddie. Foto: Per Rasmussen 

Renlighed og sundhed er i højsædet hos 
Rosy-Lane. Skiltet sad uden for stalden 
med spædkalve. Stalden var stænget af, 
så besøgende ikke havde adgang 

Rosy-Lane Holsteins 

 

We care for our animals by balancing production 
and profitability while protecting natural re-
sources (air, land, and water) and providing a 
comfortable living for our family and employees.  

Specifically: 
• Provide superior Holstein genetics to world-

wide markets  
• Utilize and experiment with profitable and 

environmentally-sound technologies for 
plants and animals 

• Maintain an economically-viable business 
unit with future potential 

• Produce high quality milk and receive maxi-
mum returns with minimal inputs 

• Participate in local community activities & 
represent the agricultural industry to urban/
city residents. 

 
/Daphne & Lloyd Halterman and partners   

Rosy-Lane bruger en del kønssorteret sæd. Ud 
over at få flere kviekalve med høj avlsværdi me-
ner Lloyd Halterman at høste en sidegevinst, da 
amerikanske undersøgelser tyder på en mer-
ydelse på cirka 300 kg mælk i 1. laktation, hvis 
koen får en kviekalv og ikke en tyrekalv. Mer-
ydelsen skulle være cirka 500 kg, hvis koen også 
får en kviekalv i anden laktation. 

Efter studieturen har Videncenter for Landbrug 
offentliggjort en undersøgelse på danske Hol-
stein-køer – her kunne man IKKE registrere no-
gen ydelsesforskel, hvad enten koen fødte en 
kvie- eller tyrekalv. 
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Mystic Valley Dairy 

Mitch Breunik lægger vægt på ko-komfort. - Det er 
lige så vigt at køerne har det godt, som det, der 
bliver hældt på foderbordet, sagde han. Der var 
dog kun 85 sengebåde pr. 100 køer – et forhold, 
han dog gerne så ændret. Køerne står ofte og ven-
ter på, at en staldkammerat rejser fra sig fra sen-
gen og går… 

I modsætning til Lloyd Halterman, Rosy-Lane, øn-
sker Mitch god størrelse på sine køer, kvierne skal 
have en god tilvækst, så de vejer 600-650 kg, når 
de kælver ved cirka 22 måneder. 

Mitch går op i avlsarbejdet og har især en del køer, 
der sætter sit præg på Holstein-avlen. I 2001 blev 
1HO07235 Toystory født hos Mystic Valley. Han 
har fået særdeles gode avlsværdital, og der er an-
vendt sæd af Toystory i over 50 lande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Toystory er en særdeles god sædproducent, og har 
tidligere på året sat verdensrekord med over to mio. 
sædportioner og dermed slået den hollandske top-
tyr, Sonny Boy, der havde den hidtidige rekord. 
Toystory har allerede over 400.000 døtre og flere er 
på vej. Toystory er også brugt i Danmark. 

Prairieland Dairy  
Dette er et familieforetagende med Jim Fahey og 
hans to sønner, Mark og Chuck. Sønnerne er femte 
generation på farmen. Jim startede i sin tid med 50 
køer i bindestald. Fahey’erne afviser, at Prairieland 
med nu 1.300 køer er blev en landbrugsfabrik – det 
er fortsat og vil forblive et familieforetagende. Husk 
på, siger de, dette foretagende skal understøtte tre 
familier! 

I 2012 blev en otte rækkers ny stald med cross venti-
lation taget i brug sammen med faciliteter til at sepa-
rere sand og fast gødning. Det separerede sand ven-
des nogle gange og er efter en uges tid er det tørt og 
kan genbruges, hvilket er en betydelig besparelse i 
forhold til tidligere, hvor der blevet købt tonsvis af 
sand hver uge. 

Jenny Lou Patron Toyane – mor til Toystory 

Mystic Valley focuses on maximizing milk production 
through the use of high quality homegrown forages and 
com comfort to provide a profitable business for future gen-
erations while trying to develop genetics that are in demand 
worldwide. /Mitch Breunik 

Foto: Bent Hedegaard 
… tid at ”sparke dæk”! 

Foto: Kirsten Friis Vestergaard 
Flot forarbejde af bunker shaveren 

Foto: Kirsten Friis Vestergaard 

Separeret sand 

Foto: MoSt 
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Barlass Jerseys  
Datter på farmen, Kristin Barlass Paul, er avlssråd-
giver for den amerikanske jerseyforening, og hun 
har ansvaret for avlsarbejdet i den hjemlige besæt-
ning. Hun fortalte også om avlsarbejdet med Jersey 
generelt. Racen nyder pt, stor popularitet og der 
bliver flere og flere jerseykøer i USA. Prisen for en 
kælvekvie af Jersey er lige så høj som for en Hol-
stein, cirka 12.000 kroner. 

 

Barlass Jerseys 
Barlass Jerseys is a family owned business where we 
breed and feed a herd of about 450 registered cows for 
high production, high components, sound functional type, 
and longevity. We crop over 1,200 acres (almost 500 hec-
tares), with which we produce all our own forages. The re-
mainder is fed to our cattle or marketed.  
/ Brian Barlass 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

    for ETHANOL                 

Badger State Ethanol blev dannet i 2000 af 
John Malchine og Gary Kramer. Produktion af 
ethanol begyndte i 2002. Dengang var der 10-
15 ethanolfabrikker i USA. Nu er der 250 an-
læg, og der bliver fortsat flere. I Wisconsin er 
der ni anlæg. 

Mission Statement, Badger State Ethanol 
Badger State Ethanol was founded for the purpose 

creating value added products from corn by utiliz-

ing environmentally processes. Badger State Etha-

nol recognizes its role in enhancing rural develop-

ment and the profitability of agriculture through 

value added processing and the creation of quality 

jobs  

Ethanol  
Den kemiske betegnelse for ethanol er ethylalkohol, 
der er den samme alkohol som i øl, vin og whiskey. 
Det meste ethanol bliver blandet med blyfri benzin og 
andre brændstoffer. Ethanol forbedrer oktan i brænd-
stoffet og reducerer udslip af kulilte fra køretøjer. 

Kultveilte, CO 2 

Den producerede CO2 bliver brugt til fremstilling af  
CO2-baserede køle– og frysesystemer til brug ved 
forarbejdning af kød, bageriprodukter og færdigretter 
samt ved tilsætning til drikkevarer, der skal ”sprudle”. 

Foderprodukter 
Bærme (distiller’s grain) i tørret eller våd tilstand bli-
ver brugt som kvægfoder. 

Foto: Bent Ventzel Hansen 

CORN – A  2  Z 
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for ICE cream 
Mange havde sagt, at vi endelig skulle holde ind ved 
Sassy Cow Creamery og smage deres pragtfulde is. Et 
gårdmejeri forarbejder mælken fra egne 100 økologiske 
køer. Om onsdagen, oven på en stor frokost hos Renk 
Seeds, kom vi alligevel forbi, gjorde stop og fik en is – 
lige netop den størrelse, den enkelte havde plads til! 

  Produktion af ethanol – af majs 
Ganske overraskende ender over en fjerdedel af 
majsen i Wisconsin i et anlæg til produktion af etha-
nol. Vi så et anlæg, Badger State Ethanol i Monroe i 
det sydlige Wisconsin. En af grundlæggerne, Gary 
Kramer, viste rundt på virksomheden. Han lagde 
ikke skjul på, at fremstilling af ethanol er en god for-
retning. I det hele taget fik vi indtryk af stor politisk 
opbakning til produktionen. Dels for at forbedre be-
skæftigelse og indtjening i området, men også som 
et bidrag til erstatning af de fossile brændstoffer.  
Ethanolen anvendes primært til at blande i benzinen 
– helt op til 85 procent.   

Her skal absolut ikke gås i detaljer med selve pro-
duktionen. Men overordnet kommer de modne majs-
kærner til anlægget og bliver formalet. Gennem for-
skellige processer bliver stivelsen nedbrudt først til 
langkædede sukre og senere kortkædede. Denne 
sukker forgæres ved hjælp af enzymer til alkohol. 
Udover alkohol er vigtige biprodukter heraf protein-
foder, majsolie og CO2. Men alt udnyttes – intet går 
til spilde.  

Ethanolproduktionen  er betydelig i USA. Mest råolie 
til USA kommer fra Canada, herefter fra Saudi Ara-
bien, Mexico og Venezuela. Ethanolproduktionen i 
USA er næsten lige så stor som importen af olie fra 
Canada.  

America's Ethanol Supporters har beregnet, at  

investering i ethanolproduktion er en god forretning 
for både forbrugere, landbruget og industrien.  

Med de kraftigt stigende majsudbytter sammen med 
de store mængder cellulosebiomasse er der potenti-
ale til, at ethanol kan forsyne hele transportsektoren 
med energi set i et 20 års perspektiv. Om denne 
forudsigelse er lige lovlig optimistisk er svært at si-
ge, men der er uden tvivl store muligheder. Af det 
anvendte majsareal til ethanol udgør nettoarealet til 
ethanol lige i underkanten af 50 procent af dette 
areal. Det skyldes, at kun stivelsen i majsen går til 
ethanol. Resten går tilbage som højprocentigt prote-
infoder og andre produkter.  

Der sker en fortsat forbedring af ethanoludbyttet fra 
majs. Der  er sket en stigning fra 2,72 gallon pr. 
bushel i 2008 til 2,82 gallon pr. bushel  i 2012 – eller 
knap fire procent. Endelig sker der en stadig redukti-
on i den anvendte mængde energi til produktion af 
ethanol.  

Alt i alt ser det lovende ud. Man kan så spørge sig 
selv, hvorfor vi stort set ikke ser ethanolproduktion 
på vore breddegrader, når det nu er så oplagt? Det 
var måske en sag for vore politikere at kigge nær-
mere på? Måske vil de komme frem til, at der sav-
nes afgifter i statskassen? Men det må da være po-
sitivt med øget beskæftigelse, større indkomster i 
yderområderne og reduktion af CO2 fra fossile 
brændsler.  

Foto: Rudolf Thøgersen Produkter og biprodukter fra produktion af ethanol 

Foto: MoSt 
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for PANEL discussion  

 

Bob Kaiser 
UW-Madison, dairy 
mangement  
specialist (retired) 

Ted Bay 
UW-Madison, 
crops/farm  
management agent 

Randy Shaver 
UW-Madison,  
professor & dairy 
cattle nutritionist 

Chuck Fahey 
Dairy farmer, med-
ejer af Prairieland 
Dairy, 1.300 køer 

Gary Kramer 
Co-founder, CEO & 
President, Badger 
State Ethanol 

Gennem hele ugen blev vi fyldt med indtryk og 
en masse informationer ved de mange møder 
med forskere, institutionsfolk og farmere. Hav-
de vi forstået det hele? Var der spørgsmål, vi 
ikke fik stillet – dels til de aktuelle emner, men 
måske også om helt andre ting? 

Derfor havde vi arrangeret en paneldiskussion 
fredag eftermiddag – lige før vi havde haft alle 
planlagte faglige besøg.  

Vi havde inviteret eksperter med forskellig bag-
grund og indgangsvinkel til at sidde med i et 
panel, hvor vi havde bedt Bob Kaiser være 
ordstyrer.  

Fagligt var vi dækket ind således: 

• Ted Bay har i mange år fungeret som eks-
pert og rådgiver inden for management af 
planteproduktion og landbrug i det hele ta-
get 

• Randy Shaver – the dairy cattle feeding guy 
– bruger foruden sin funktion som professor 
på universitetet tid på rådgivning af mælke-
producenter. Ikke alene i Wisconsin og de 
øvrige stater står der stor respekt om hans 
kompetencer. Det gør der også i udlandet 

• Chuck Fahey, Prairieland Dairy,1.300 køer 
sammen med en bror og deres far. Cross 
ventilation og anlæg til gylle separation. 
Chuck var i paneldiskussionen tovholder for 
planteproduktion og separation af fast gød-
ning 

• Gary Kramer var med til at starte Badger 
State Ethanol – en fabrik i rivende udvikling, 
og hvor man fremstiller ethanol ud fra majs. 
Paneldiskussionen fandt sted på byen Mon-
roes brandstation, som var nærmeste nabo 
til ethanolfabrikken, som vi besøgte bagef-
ter.  

Vi havde afsat to timer til paneldiskussionen. 
Da tiden var gået, lukkede vi af, men der var 
aktiv spørgelyst og diskussion lige til det sidste.  

Vi kom omkring mange emner, og mange af de 
informationer, som paneldeltagerne leverede, 
er med i de faglige beskrivelser i rapporten. 

Foto: Jens Bach Andersen 
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Landbrugspolitik (på mælkeområdet) 
I starten af 2014 har USA's kongres vedtaget en ny, 
gigantisk landbrugslov, der betyder tilførsel af cirka 
5.300 mia. kroner til landbruget over de kommende 
fem år. 

Det sker på bekostning af USA's fattige, i det den 
hidtidige fødevarehjælp beskæres. En konsekvens 
af loven er, at der over de næste ti år spares 44 mia. 
kroner på fødevarehjælp til USA's fattigste. Fødeva-
rehjælpen har hidtil sikret, at 47 mio. amerikanere 
med ringe indkomst har kunnet modtage pakker 
med fødevarer. Med de nye nedskæringer ændres 
kriterierne for, hvem der kan få hjælp. Finanskrisen i 
2008 og den store arbejdsløshed har fået antallet af 
amerikanere på fødevarehjælp til at vokse voldsomt 

Landbrugsloven har været undervejs i tre år, men er 
undervejs gået i stå, mens republikanere og demo-
krater har skændtes om indholdet. 

Støtten til USA's landbrug omlægges, så der i stedet 
for støtte til den enkelte landmand etableres en for-
sikringsordning, der skal dække ved dårlig høst eller 
andre omstændigheder, der får landmændenes ind-
komst til at falde. 

Dairy Margin Protection Program (MPP) 
Sidst i august 2014 har det amerikanske landbrugs-
ministerium offentliggjort detaljer om det længe ven-
tede sikkerhedsnet under de amerikanske mælke-
producenter. 

For det kommende år skal producenterne i perioden 
2. september til 28. november 2014 tilmelde sig ord-
ningen. 

Baggrunden for MPP er den stærkt svingende øko-
nomi, der er registreret i mælkeproduktionen og som  
i 2009 og senest i 2012 tvang mange producenter til 
at opgive tilværelsen som mælkeproducenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at deltage i MPP køber man sig sikkerhed for et 
vist dækningsbidrag i mælkeproduktionen. I figuren i 
kolonne til venstre ses udsving i Margin (=forskel 
mellem mælkepris og foderomkostninger) i perioden 
2004/14. Af figuren fremgår således også. Hvilke år, 
der ville have været udbetalt ”erstatning”  ved for-
skellige grænser for margin. 

I det nye MPP beregner det amerikanske landbrugs-
ministerium hver måned margin efter definerede 
retningslinjer. 

Sådan fungerer MPP 
• For aktuelle mælkeproducenter udbetales er-

statning for en defineret historisk mælkepro-
duktion (højeste produktion i 2011/13). Der er 
ingen dækning for produktion der ud over 

• Producenten betaler en præmie afhængig af 
mælkeproduktionens størrelse (antal køer), 
hvor stor en procentdel af produktionen, man 
ønsker dækket (fra 25 til 90 procent) samt 
dækning for en valgt minimums marginniveau 
– fra $4 til $8 pr. cwt. (100 lbs.) 

• Alle mælkeproducenter betaler en årlig præmie 
på $100 som samtidig dækker ved en margin 
på $4 

• For højere marginniveau op til $8 betales en 
stigende præmie 

• Eksempel ved op til en forsikret produktion på 
højest 4 mio. lbs. (1,8 mio. kg): Ved marginni-
veau på $4,50: $0,010 pr. cwt. (0,015 øre pr. 
kg). Ved margin $6,00: $0,055 pr. cwt. (0,692 
øre pr. kg) Ved marginniveau $8,00: $ 0,475 
(1,05 øre pr. kg). – Jo højere økonomisk sik-
kerhed, den enkelte vælger/forlanger, des hø-
jere præmie 

• Eventuel udbetaling bliver beregnet for to må-
neders perioder 

• Ordningen kører foreløbigt frem til 2018. 
 

Foto: MoSt 
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Renk Seeds 
Renk Seed is a fully integrated seed business featuring state of the art seed processing. We 
are active participants in the biotechnology revolution (Jeff Renk) 

Foto: Bendt Bendtsen 

Fra starten vidste Jeff Renk udmærket, at  vores 
besøg ikke ville medføre et salg af majsfrø til Dan-
mark – stort set alle majssorter hos Renk Seed er 
GMO. 

Alligevel var Jeff fra starten meget positiv og parat 
til at bruge en halv dag på os. Han havde også 
kontaktet og reserveret plads på en restaurant i 
nærheden, hvor vi besøget hos Renks Seed skulle 
stoppe for frokost . 

Aftenen før besøget havde Henry Farms inviteret  
til stort party. Jeff Renk var der også. Han kom hen 
til tour guide Mogens – der vist var nogle proble-
mer på restauranten, så det blev sådan, at  

restauranten leverede maden ud til Renk Seeds.  
Jamen, det lød OK, bare vi fik noget at spise… 

Under besøget hos Renk Seeds næste dag kunne 
vi se, at der blev rejst et telt og sat borde og bæn-
ke op. Det var til vores frokost. Den var vi klar ef-
ter fire interessante timer med en spændende 
gennemgang af og med information om majsfor-
ædling, GMO, høst og behandling af majsfrø 
(samt sojabønner og lucerne). 

– Jeff, hvor er regningen for frokosten? Den havde 
Jeff ikke set. – Jamen, hvordan får vi så betalt? 
Ja, det vidste Jeff godt nok ikke… Da gik det op 
for tour guiden, at det hele var ”on the house”!!!   

Thanks to Jeff and to Renk Seeds!!! 

Læs mere om Renk Seeds side 12 

Lunch is on the house…!! 

Jeff Renk 

Marken er mejet – endnu en gang…!! 

Foto: MoSt Tørreanlæg 
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Fotos denne side: Kirsten  Friis Vestergaard 

The Dane County Farmers’ Market er det største 
marked i USA, hvor alene producenter af fødevarer 
kan sælge egne produkter. Farmers’ Market har 
eksisteret i Madison siden 1972 

Alle produkter er dyrket/fremstillet lokalt af dem, 
som sælger på markedet. Famers’ Market er en 
lørdags- og onsdags tradition midt i byen Madison 
– i området omkring State Capitol, Capitol Square.  

På markedet finder man årstidens bedste udbud af 
grønsager, blomster, kød, ost og specialprodukter 
fra cirka 300 sælgere hen over året. Hver lørdag er 
der over 160 sælgere med boder. Alle produkter 
med relation til landbruget er fremstillet i Wisconsin. 

Der er Farmers’ Market hver lørdag hele året fra 
klokken 0600 til 1400 og  på onsdage i 2014 fra 19. 
april til 5. juli og fra 19 juli til 8. november fra klok-
ken 0830 til 1400. 

Vi besøgte Farmers’ Market lørdag morgen – da vi 
var på vej hjem til Danmark... 
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Amish i USA/Canada nedstammer fra mennonitiske indvandrere, der i det 18. og 19. århundrede i 
Europa levede i spredte og isolerede områder af Schweiz, Frankrig, Tyskland og Nederlandene. 
De flyttede til Amerika i tre store immigrantbølger. Den første bølge omkring 1730 bosatte sig i det 
nyåbnede land i det østlige Pennsylvania. Den anden store bølge kom mellem 1810 og 1860 og 
bosatte sig hovedsageligt længere vestpå i det vestlige Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois og 
Iowa såvel som i Ontario i Canada. En sidste mindre bølge kom i slutningen af det 19. århundrede 
og bosatte sig i de allerede eksisterende samfund. 

Amish taler en sydtysk dialekt kaldet Pennsylvania Dutch (el. Pennsylvania German) men taler 
desuden engelsk. Pennsylvania Dutch kan stadigt forstås af andre tysktalende personer, om end 
med noget besvær. Der er i USA omkring 230.000 Amish, og grundet deres høje fødselsrate (i 
gennemsnit 7 børn pr. kvinde) og lille frafald (< 20 procent) er de én af de hurtigst voksende be-
folkningsgrupper i USA. 

Amish dyrker en streng form for kristendom, der vægter hårdt arbejde, det enkle liv og en bogsta-
velig læsning af Bibelen – såvel som en ufravigelig pacifistisk (fredelig) grundholdning. De anser 
ikke børn for at være i stand til at give meningsfuld accept. Derfor regner Amish ikke barnedåb 
som bindende, og de praktiserer voksendåb.  

Familien er den vigtigste sociale enhed i Amish-kulturen, og store familier med 7-10 børn er almin-
deligt forekommende. Amish gifter sig Amish – interreligiøst ægteskab er ikke accepteret. Amish 
har en tilbageholden tøjstil: sorte bukser, jakke og hat til manden og kjole og kyse til kvinden. Un-
ge mænd er normalt uden skæg, men vil lade det gro efter indgåelse af ægteskab.  

Pennsylvania Dutch tales i hjemmet, og engelsk læres i skolen. Det er en Amish-tradition, at den 
unge ved starten af voksenalderen gives en tid (kaldet rumspringa – løbe omkring) til at rejse ud i 
verden og leve blandt andre. Det forventes så, at den unge efter et stykke tid enten vælger livet 
uden for Amish eller livet indenfor. Mere end 4 ud af 5 vælger livet som Amish. 

Ofte fravælges hovedparten af moderne teknologi, eksemplificeret ved deres hestetrukne vogne 
(buggies); men dette er mere af principiel end dogmatisk karakter. De anser ikke teknologien for 
at være ond. De vil bruge teknologiske hjælpemidler, hvis de finder det passende/nødvendigt. 

Ej i officielt program 
Danske rådgivere fungerer til daglig i en travl verden med fokus på effektivitet og brug af seneste 
teknologi. Måske kunne det give stof til relevant eftertanke at møde et samfund, der ”fungerer an-
derledes”…? Besøget hos Amish fremgik ikke af det officielle program. Det skulle være en overra-
skelse for deltagerne, og det blev det… 

Besøget kom i stand via to rådgivere, Tim Rehbein og Bill Halfman, der har såvel traditionelle som 
Amish landmænd som kunder. Vi besøgte et Amish mejeri, en butik samt en landmand, Joe Kauff-
man, S 805 Irish Ridge Rd, Cashton, WI 54619. 

Joe Kauffman har indtil videre 13 børn, og han ejer cirka 50 ha, hvoraf noget er skov. Vi så en af 
drengene, mens resten af børnene skjulte sig bag gardinerne i stuehuset. Kvinder og børn bør 
ikke tale med fremmede. Al markarbejde bliver udført med heste samt redskaber “fra en svunden 
tid” – alle hjul er således af jern. Der var 12 malkekøer, nogle af ubestemmelig race, men der var 
tilsyneladende Holstein og Jersey iblandt. Køerne bliver naturligvis håndmalket, og alle børn, der 
kan sidde på en skammel, hjælper til med malkningen.” – “Det er den allerbedste tid på dagen”, 
sagde Joe Kauffman, “for når vi malker, er hele familien samlet!” 

På ejendommen er der to store drivhuse, og Joe dyrker grønsager som peber, tomater, meloner, 
squash, græskar samt diverse prydplanter. Produkterne bliver solgt to gange om ugen på et in-
dendørs Amish marked i området, og hvor hovedparten bliver solgt til ikke-Amish kunder. Ellers 
bliver der lavet hø (lucerne og græs) og dyrket majs, havre og byg. 

Der var ikke specielt god orden på ejendommen, og hygiejnen omkring dyrene samt dyrevelfær-
den var ikke… var ikke optimal. Men den slags er ikke noget, rådgiverne kommenterer over for de 
Amish landmænd, som de rådgiver… 

Besøget hos Amish var anderledes! Interessant, spændende, men nok også lidt forstemmende! 

 

  for AMISH 
CORN – A  2  Z 
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Foto: Erik Helbo 

Foto: Erik Helbo 

Foto: Rudolf Thøgersen 

Familiens malkeskamler på plads 

… hmmh! 

Foto: Bendt Bendtsen 

Joe Kauffmann 

Amish country 

Foto: Bent Hedegaard 

Set på Skive-egnen…? 

P-plads ved høkerbutik 

Foto: Bendt Bendtsen 

Foto: Bendt Bendtsen 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 
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 Chicago, Illinois 
• Hovedstad i Illinois, grundlagt 

1833 
• 2,7 mio. indbyggere 
• Navnet er den franske oversæt-

telse af det indfødte navn for ”vild løg” 
• Udbrændte 1871 
• Willis Tower, 447 meter, USA's næsthøjeste 

bygning, opført 1970/73 
• O’Hare Int. Airport 
• Internationalt knudepunkt for finans, handel, 

forskning, teknologi, telekommunikation, trans-
port, uddannelse. 

Da vi skulle flyve ind til O’Hare-lufthavnen, valgte vi at 
bruge det første døgn i Chicago. Dels for at geare ned, 
efter at de fleste deltagere rent arbejdsmæssigt havde 
haft en hektisk slutspurt derhjemme, og dels for at indstil-
le det indre tidsur til at være syv timer bagud for tiden i 
Danmark. 

Lørdag var vi på en fire timers sightseeing med en kyndig 
guide, som var brasilianer af fødsel og som trods 21 år i 
USA stadig ikke talte perfekt engelsk... 

Fæ
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? 

Fotos denne side: MoSt 
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 Madison, Wisconsin 
• Hovedstad i Wisconsin, grundlagt 

1848 
• Opkaldt efter USA's 4. præsident, 

James Madison (1809/17) 
• 243.000 indbyggere 
• Wisconsin State Capitol er juvelen af Madison 

Skyline. Er baseret på US Capitol i Washington 
(sæde for USAs Congress) 

• University of Wisconsin, Madison, har 40.000 stu-
derende og 21.000 ansatte. Selve campus er på 
378 hektar, men incl. forsøgsstationer over hele 
staten disponerer UW-Madison over 4.300 hektar 

Søndag tog bussen os fra Chicago til Madison. En kyndig 
guide gav os en fin to-timers city-tur, hvor vi blandt andet 
så Madisons vartegn, State Capitol, og dens anden stolt-
hed, University of Wisconsin, Madison. 

Foto: Bent Hedegaard 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 

Foto: MoSt 



52 

Wisconsin er arealmæssigt cirka fire gange større 
end Danmark. Befolkningstallet er stort set som i 
Danmark, cirka. 5,5 mio. indbyggere. Det vil sige, at 
befolkningstætheden er noget mindre end i Dan-
mark. Godt ti procent af befolkningen er beskæftiget 
i landbruget eller følgeindustrien.  

Der er fastlandsklima, det vil sige varme somre og 
kolde vintre.  

Landbruget 
Der er cirka 6 mio. hektar landbrugsland i Wisconsin 
og lidt mere skov. Der er 76.800 farme, heraf 10.500 
mælkebrug. Den gennemsnitlige størrelse er 79 
hektar. Det er nok mindre, end de fleste regner med, 
men i Wisconsin er der mange familiebrug. Hele 99 
procent er familieejet. Der er også ganske store far-
me med over 1.000 hektar og mere end 1.000 køer, 
men de mange mindre brug gør, at gennemsnittet er 
ret lavt. Der er 1.222 økologiske farme. 

Wisconsin bliver omtalt som America´s Dairyland og 
præsterer 14 procent af USA’s samlede mælkepro-
duktion. Kun Californien er større med 21 procent af 
produktionen. Den gennemsnitlige besætning har 
152 køer og årsydelsen er 9.839 kg mælk pr. ko. 
Holstein udgør 90 procent af kobestanden. 

Hele 90 procent af mælken går til osteproduktion, 
og 90 procent af osten bliver solgt uden for statens 
grænser. På 126 ostemejerier bliver der produceret 
over 600 forskellige typer af ost. 

Amerikanerne går meget op i deres stats produktion 
af et givet produkt i forhold til andre stater, se tabel. 

 

Landbruget i Wisconsin 

For år tilbage var Wisconsin den stat i USA, der havde den stør-
ste mælkeproduktion. Nu er Californien klart nummer ét, men på 
bilernes nummerplader.... Foto: Erik Helbo 

 
Produkt 

Stat nr. i 
USA 

Wisc. % af 
prod. i US 

Nr. 1 stat i 
USA 

Mælk 2 14 Californien 

Ost 1 26 Wisconsin 

Vallepulver 1 31 Wisconsin 

Kvæg, i alt 9 4 Texas 

Malkekøer 2 14 Californien 

Svin 18 12 Iowa 

Får 17 2 Texas 

Malkegeder 1 13 Wisconsin 

Kyllinger 18 2 Iowa 

Ørred 8 1 Idaho 

Honning 8 3 Nor. Dakota 

Æg 18 2 Iowa 

Majs, kerne 9 4 Iowa 

Majs, ensilage 1 13 Wisconsin 

Havre 2 12 Minnesota 

Sojabønner 14 2 Iowa 

Hvede 24 1 Kansas 

Byg 19 1 Nor. Dakota 

Hø 17 3 Texas 

Kartofler 3 6 Idaho 

Kirsebær 6 2 Utah 

Æbler 19 1 Washington 

Jordbær 9 1 Californien 

Ahornsirup 8 3 Vermont 

Tranebær 1 60 Wisconsin 

Løg 12 1 Californien 

Kål 9 4 New York 

Majs, konsum 3 20 Minnesota 

Gulerødder 1 37 Wisconsin 

Foto: MoSt 
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NOGLE af dem, der tog sig tid til os... 

    

Barlass, Bill 
Owner, Barlass Jerseys 

 

Bay, Ted 
Professor, UW Extension Serv. 

Barlass, Brian 
Owner, Barlass Jerseys 

Barlass, Marion 
Owner, Barlass Jerseys 

Fahey, Chuck 
Owner, Prairieland Dairy 

Golinvaux, Ellen 
Bus driver, Windstar 

Esser, Nancy 
Res. Station, Marshfield 

Brancel, Ben 
Secretary of Agriculture 

Breunik, Mitch 
Owner, Mystic Valley Dairy 

  

  

   

   

Gandara, Enrique 
Ministry of Agriculture 

Halfman, Bill 
Extension Service, Amish 

Grabber, John 
US Dairy Forage Res. Center 

Foto: Bent Hedegaard 
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FLERE af dem, der tog sig tid til os... 

    

Hall, Mary Beth 
US Dairy Forage Res. Center 

 

Henry, Joe 
Owner, Henry Farms 

Halterman, Daphne 
Owner, Rosy-Lane Holsteins 

Halterman, Lloyd 
Owner, Rosy-Lane Holsteins 

Kramer, Gary 
CEO, Badger State Ethanol 

Lauer, Joe 
Professor, Univ. of Wisconsin 

Kauffman, Joe 
Armish Farmer 

Henry, Liz 
Owner, Henry Farms 

Kaiser, Bob 
Professor, UW Extension Serv. 

  

  

   

   

Much, Rich 
US Dairy Forage Res. Center 

Pino-Gallagher, Jen 
Ministry of Agriculture 

Paul, Kristin Barlass 
American Jersey Association 
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ENDNU FLERE af dem, der tog sig tid til os... 

    

Rehbein, Tim 
Extension Service, Amish  

 

Rohloff, Ty 
Ministry of Agriculture 

Renk, Jeff 
CEO, Renk Seeds 

Renk, Richard (Sr.) 
Former CEO, Renk Seeds 

Trower, Sandra L. 
Herd manager, Arlington Res. 

Shaver, Randy 
Professor, Univ. of Wisconsin  

Strobel, Tim 
Owner, Rosy-Lane Holsteins 

  

  

 

 
for QUESTIONS 

 
 
Vi tog til Wisconsin for at lære. 
Lære af de lokale forskere og 
farmere – vi kom ikke for at 
belære dem om, ”hvor gode, vi 
er”. 

Vi kom med store ører – for vi 
ville høre. Munden brugte vi til 
at stille tonsvis af questions. Vi 
fik altid svar! Hver gang! 

Alle – også farmerne, havde 
styr på alle data og detaljer i 
deres produktion. 

Farmers’ Market, Madison. Foto: MoSt 

CORN – A  2  Z 

Foto: MoSt 
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...ikke et ord om billederne 
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Fra oven: Jette Erichsen, Jørgen Kristensen, Per Rasmussen, 
Knud Anders Kristensen, Jacob Hansen, Bendt Bendtsen 

  Hvad værterne sagde om os – bagefter ...  

Straks efter hjemkomsten sendte tour guiden en mail til alle værter med en fo-
reløbig tak for den store gæstfrihed, vi overalt mødte på vores tur i Wisconsin – 
i vores søgen på svar på det enkelte bogstav i alfabetet. Vi fulgte senere op 
med et officielt takkebrev til alle, se side 60. 

Se nogle af de venlige reaktioner, vi fik retur: 

Thank YOU, we enjoyed your visit here 
VERY much – yours was one of the 
best groups we have had this year! 

Daphne Halterman 
Rosy-Lane Holsteins 

I’ll always remember that you sang to us (and 
very well sung) – a new diplomatic ap-
proach.  I hope I have the opportunity to be 
a panelist again. 

Ted Bay, UW Extension,   
(panelist at the panel discussion in Monroe) 

It was a genuine pleasure to have met the Danish CORN 
tour. Your group also had a contagious enthusiasm. Your group 
left such an impression with our station! 

You are always welcome to visit. I understand that is easier 
said than done, but I speak from the heart. I would love some 
day to visit Danish dairy farmers. 

Nancy Esser 
Superintendent/herd manager 
UW Marshfield Ag Research Station 

Great experience for me to be with your 
group. 
Come again soon, I hope ! 

Randy Shaver  
Professor, University of Wisconsin 

We always enjoy visi-
tors, we have so much to 
learn from each other!   

Brian Barlass 
Barlass Jerseys, Janesville 

Thank you for such a well-coordinated visit. I wish all of our 
international delegations had the same level of professional 
organization exhibited by your group.  

Jen Pino-Gallagher 
Bureau Director, Agricultural Market Development  
WI Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection 
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Vi holdt Farewell Party fredag aften inden rejsen hjem 
til Danmark.  

Hver deltager bidrog med mindst et vers på melodien 
Jeg er havren – til en festlig, fælles CORN-sang 

Vi er konsulenter på turné. 
Andet havd’ vi ej at ta’ os te’. 
Mogens styrer os med fløjten sin. 
Ingen slinger, syng nu melodi’n. 
Per Jensen 

I Wisconsin there is mange kø’r. 
We came here to see, hvordan de gør’d 
Milk and corn but og en enkelt beer. 
Henrys bourbon var en great plaisir.  
Hans Jeppe Andersen 

Vi er mange – og langt hjemmefra. 
Vi er taget helt til USA. 
Vi har lært en bunke nyt om majs. 
Det er bare hot og mega nice! 
Hans Kristian Skovrup 

Jeg er majs, og jeg er GMO; 
store kolber, ja, det ka’ du tro. 
Ukrudt nej, men Roundup elsker jeg. 
Sommerfugl og bille takker nej! 
Martin Mikkelsen 

Turens gæster gør mig mega-glad! 
Særlig når vi er i spa og bad. 
Det har været en fantastisk tur, 
som desværre nu er på retur. 
Claus Larsen 

Mi-ni-stre dem har vi flere af. 
Ingvard sørger for, at vi får ma’. 
Rudolf T har kreditkort af guld, 
så han sparer på sit lommeuld. 
Mogens Stendal 

We have been around the state by bus. 
Joyful driving means the world to us. 
Laughing with us everywhere we went. 
Ellen’s driving was magnificent! 
Jens Bach Andersen 

Her på US-holdet går det godt 
– diskuterer alle stort og småt. 
”Shredlage” er det nye, vi har lært. 
Mange synes, det er noget sært. 
Torben Viuf 

Reglerne for slurry, de er få. 
Køre hele året godt du må! 
Men når Henry bourbon lave vil, 
USAs kontrol bli’r slået til. 
Kirsten Friis Vestergaard 

Jeg er majsen, jeg har kolber på, 
e-norme om end kun ganske få. 
Ofte farter folk fra øst og vest, 
får ny viden, så jeg passes bedst! 
Bent Hedegaard 

Jeg er koen fra det store land. 
Her er majs og græs til alle mand. 
Fylder hver butik med mælk og ost, 
når jeg fodres med den rette kost. 
Aage Harrild Nielsen 

Jeg er Ellen, jeg har bluser på. 
Sorte, hvide, røde, grå og blå. 
Jeg kø’r bussen rundt og rundt og rundt. 
Ser på GMO – er det nu sundt? 
Ingvard Kristensen 

Jeg er Mogens, jeg er turguide her. 
Kræver præcision af hver især. 
Punktligt stiller jeg mit vækkeur. 
Noget tyder på, det ikke dur! 
Jens Bach Andersen 

Hvad er ydelsen på så’n nog’n kø’r? 
Spø’r vi Jørgen, er den ikke stø’r, 
end han møder hjemme der i Thy. 
Bare køerne får godt med hy! 
Per Rasmussen 

Rundt i Badger-staten turen går. 
Solen skinner, megen mad vi får. 
Driver Ellen kører hammer-godt. 
She got stuck, but vi fik skuden flot! 
Bendt Bendtsen 

Party-udvalget bestod af: 
• Hans Jeppe Andersen 

• Jette Erichsen • Per Jensen 
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Jeg er majsen, jeg er bondens guld. 
Elsker varme og den bedste muld. 
Kærlig pleje gør mig ganske stor. 
Jeg kvitterer ham med mad på bord! 
Knud Anders Kristensen 

Danes on board the bus in USA. 
Danes on bus got stuck in ”all the hay”! 
Off the bus, they sing, n’drink n’play. 
Danes will in my heart forever stay. 
Ellen Golinvaux (dam good driver) 

It was cool at gense Ron og Liz. 
Get a hug, but også et kind-kiss. 
Food was good, vi spillede og sang. 
Bourbon ready? – ...kommer anden gang! 
Mogens Stendal 

Jeg er majsen, jeg har kolber på, 
kun de store, ingen af de små. 
Fransken mener, det er det, han kan. 
Godt, vi ved, det IKKE holder vand. 
Ken Brink 

I Wisconsin er der mange køer, 
majs, lucerne er der’s hoved-fød’. 
Vi får ost og bøf hver en’ste dag. 
Sikken fest, vi har i USA! 
Bent Ventzel Hansen 

USA det er et supersted, 
hvis (man) vil se ”the biggest in the world”. 
Vi har set en masse store majs. 
US guys make us look like en splejs. 
John Erik Jørgensen 

Amish er en anden levestil. 
Ingen stress og jag, der hører til. 
Tretten børn det skal der nemlig til, 
så man kun én ko skal malke hver! 
Mette Kyrstein 

Vi har få’t en masse dejlig mad. 
Rudolf har betalt, så jeg er glad. 
Set vi har en masse majs, som gror; 
men det er jo ej den danske jord! 
John Jensen 

Oh, Wisconsin, you are state of all.  
Seeing farms and dai-ri-ies and mall. 
Ellen’s driving safe, but in allthough. 
Mogens’ whisling: Sorry, we must go!   
Per Jensen 

Jeg er majsen, jeg er produktiv. 
Jeg vil snittes kort og effektiv. 
Lad mig ensilere et styk’ tid. 
Bland, så der er majs i hver en bid.  
Rudolf Thøgersen 

Shredlage er det allersidste skrig. 
I US det går sin sejers gang. 
Rudolf tygger lidt på sagerne. 
Er det også godt i Dannevang? 
Erik Helbo 

Vi har sørme set en rigtig "schreder" 
Kan den gøre majsen meget better? 
Pop-up gødning og en chisel plow. 
Mon derhjemme de vil sige "wauw"? 
Jette Erichsen 

Majs er sagen, koens dom er klar: 
Mælken sprøjter – Lloyd er much tilfreds. 
Mogens fløjter: Er vi alle klar? 
Hoters kalder... – ”steaks” er bare sag’n. 
Jørgen Aagreen 

Everything, though godt, must blive slut. 
Sangen vor blev lang, but very good! 
We say thank you. Fik vi…? Prøv å gæt! 
Vi fik CORN. From letter A te’ Z!! 
Mogens Stendal 

Corn and dairy, we have seen a lot. 
Every day – the weather has been hot. 
Burgers, fries and barbeque we ate. 
Oh, the menu soon will be my fate. 
Hans Erik Larsen 

Jeg er ko-mand og på drømmetur. 
Hygger mig og får en lille lur. 
Vi ser mange flotte kvi’r og køer, 
og det giver super-godt humør. 
Jørgen Kristensen 

Når jeg plejes, kan jeg flittigt gro. 
Top i foderklassen, vil jeg tro. 
Det får penge til at strømme ind.  
Det er godt for bondens drømme-sind! 
Bent Hedegaard 

Jeg er majsen, jeg skal være fo’r, 
derfor er jeg fyldt med GMO’er. 
Bonden sår mig helst med Chisel Plough; 
men jeg hel-le-re vil sås No-Till! 
Niels Buch 
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Official letter of thanks to each and everyone that we – the group of Danish Ag advisers – met when 
we toured Wisconsin for a week in August 2014 in order to study... 

Apart from being our letter of thanks this is sort of the square root of all the visits we did... 

October 2014 
Dear friend, 
Each of the 28 members of our group was busy till the very last minute before take-off from Denmark. We 
would not be back At work until 11 days later – so, some work had to be finished, other tasks should be organized 
for others to look after when we left for the corn study tour to Wisconsin. 

For some in our group it took awhile, a day or two, to cool down and adopt the temporary role as a person that 
listens, looks, asks questions, absorbs knowledge – in other words: someone that wants to learn! 

We flew into O'Hare Int. Airport. The day and a half we spent in Chicago during our first w/e in the States was 
just what most of us needed to cool down and get adjusted to the seven hours time difference Between Denmark 
and the US.  

We had a four hours city tour of Chicago. Our Brazilian lady tour guide has been in the US for 21 years. She 
knew all about Chicago, but her pronunciation was heard better! Not the best to offer a foreigner with a Danish 
mother tongue.  

We needed such a relaxing Day, and we saw anything worth seeing in Chicago. Of course, we made it 1,353 feet 
up to the very top of Willis Tower.  

In the Evening we had a meeting where we agreed on who's doing what in relation to a CORN report we wanted to 
do on our return. And we agreed another practical chores. When we left Denmark all of us didn't know each 
other, so everyone introduced her/him self. I'll just share a bit From one of the 28 interesting reviews with you: 
One of the plant production advisers reviewed where he worked, where he lived, his leisure interests, etc. And 
by the way – he had three children, 21 years old. We all paused for a sec... What?? Correct, at a time he and his 
wife wanted a baby, but needed some assistance which resulted in wonderful triplets!! There you go! 

Agenda under way for a long time 
Before I retired I worked for almost 30 years at our Danish Knowledge Center for Agriculture – most the time 
as senior adviser for the Jersey breed. Two former colleagues of mine knew that I had done study tours for 
farmers and advisers and they asked me to do a CORN tour to Wisconsin? I happily agreed. 

But this was the first time I with my own hand should cobble a detailed agenda together from scratch. Fortu-
nately, 20 years ago my former cattle colleague had stayed for some time with professor Randy Shaver at UW 
Madison.  

I started with Randy and right away he came up with many suggestions for professional and relevant visits. How-
ever, it was not that easy to be in Denmark and have a Good grasp of logistics and Have/get the exact knowledge 
of what a specific person/Institution/operation could kick in. How would a certain visit contribute to explain one 
or more of the letters of the long alphabet? 

Tons of emails have left my computer and I've received as many! I started in January and at long last I could put 
a stop to our agenda in the beginning of August. 

Long working days – much info – many impressions – huge experiences 
We went by bus from Chicago to Madison. Sunday afternoon we had a two hours guided city tour of Madison. We 
realized how big your state university is and admired your beautiful Capitol, which is and which will remain the 
tallest building in town! 
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for ZEA Mays  
 

Zea Mays er spansk for maize, som i mange 
engelsktalende lande hedder CORN. I bota-
nikken hører majs til græsfamilien og er en 
énårig plante. Den stammer fra Mexico, hvor 
man tæmmede og begyndte at dyrke den for 
7.000 år siden.  

Majs er vigtig i det mellemamerikanske køk-
ken. Man spiser majs i frisk tilstand eller tør-
rer og maler den til mel. Majsolie er overalt 
meget anvendt i madlavningen. Majsstivelsen 
kan forarbejdes til majssirup, der kan erstatte 
dyrere sukker i madlavning og drikkevarer. 

Majs er overalt et vigtigt grovfoder til husdyr, 
men får stadig større betydning til fremstilling 
af biobrændstof i form af majsolie og ethanol. 

On top of some corn theory it was time for a commercial herd – with cows that have to make money for their 
survival and with corn to help these cows out.  

At Rosy-Lane Holsteins in Watertown we visited with Mrs. Daphne &  Lloyd Halterman and their partner, Tim 

Strobel. What a pleasure to see such a well managed operation. We were invited to ask any question. We did and 
we got straight and honest answers. We got handouts on any issue we would like to study. As well before as after 
our visit Mrs. Daphne has readily provided me with any information I asked for – about Rosy-Lane and any gen-
eral farming issue. "Farming is a business and it all comes down to profit. Milking cows has never been more prof-

itable than right now", Lloyd said. At Rosy-Lane they are successful cattle breeders, too. In May they had a 
young heifer in a sale. She was Knocked down for $176,000. Lloyd felt that not all of it was left after the tax-
man had got what he had a claim on. 

At the US Dairy Forage Research Center Dr. Rich Muck and colleagues, Dr. John Grabber and Dr. Mary Beth Hall 
introduced us to the secrets and mysteries of "silage". Mary Beth really challenged everyone by continuously 
asking questions to the audience when she gave a paper on the Nutrition of dairy cows. It was not enough to 
prick up your ears and listen. Mary Beth forced us to think, too! 

At Mystic Valley Dairy in Sauk City Mitch Breunig had invited his nutritionist, agronomist and seed dealer to be 
around. We split up Our group into two. One to follow Mitch and discuss the management of cows, feed, feeding 
and the like. The other group to visit with the "business Partners" and go into details with corn and other crops. 
At Rosy-Lane we also split up.  

The weather was almost more than perfect during our WI stay. Sunny days and warm to hot temperatures. On 
our way back to O'Hare airport we stopped by in Janesville, south of Madison – at Barlass Jersey Farm. It was 
raining a little bit, but not much. 

In 1986 I attended a Jersey World Conference in South Africa where I met a young couple, Marion & Bill Bar-

lass from Janesville, WI, with three little children. Now, the children have grown up. Brad manages a big Jersey 
herd in California. Brian runs the family farm with Marion & Bill. Kristin is an area representative for the Ameri-

can Jersey Association and lives nearby.  

Just before the visit to Barlass Jersey Farm our group met with the Barlass family, including Bill's uncle, George 

Barlass and Mrs. Shirley, for lunch at a nearby restaurant. Marion had suggested two or three restaurants to 
me. I picked one – because of its name: HHFFRRRGGH Inn. How you pronounce the name? Just as you read it! – 
No, I'm joking, but the name is funny and different. It's what is unexpected and what surprises you that makes 
you remember! The owners of the restaurant say about the name: You can't say it! You can't spell it! You can't 

forget it! Quite smart! Right? 

Brian Shared his clever philosophies about forage and cows with us. Brian focuses on management of feed inven-
tory: It's about getting all of the nutrients That we can harvest in the field or purchase delivered to the cows 

by minimizing loss in the field, in storage, and making sure the proper mixture of feeds and the correct amount 

is  

We spent our first working day at Arlington Agricul-

tural Research Station where "the dairy cattle feeding 
guy", Randy Shaver and "the corn silage guy" Joe Lauer 
not only introduced us to the basics of corn growing 
and feeding, but also shared practical facts and fig-
ures with us.  

Randy Shaver took us to the Arlington research herd, 
where the dedicated herd manager, Sandra Trower, 
with sound, relaxed enthusiasm explained what was 
going on, but also referred to achieved valuable results 
from research. 

Joe Lauer took us to his outdoor laboratory with a lot 
of corn varieties under test. Though the fields seemed 
flat our bus succeeded to get stuck and it took a while 
before it was dragged free. Our most competent and 
most cooperative driver, Miss Ellen, was certainly not 
happy with the situation, but she was not to blame for 
the bus being mired down. 

CORN – A  2  Z 
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delivered at the right time. Feed is always our highest expense and it has a huge impact on milk production levels 

and profitability.  

Brian also demonstrated how a bunker shaver works, while Bill showed us the biggest corncob (sweet corn) I have 
ever seen. Kristin introduced our group to cattle breeding and Mrs. Marion arranged a beautiful dessert in the 
calf barn. Marion had informed me that it was Bill's birthday, so by help from Marion and Kristin our group had a 
surprise for Bill: A birthday cake with 62 blue candles! 

It was raining heavily in the morning we visited UW Marshfield Agricultural Research Station, but that was not a 
problem as we were supposed to sit in a lecture room and listen & discuss with these scientists: Wayne Coblentz, 

Mark Borchardt, and Jess Sherman. They covered relevant issues like application of slurry and pathogen trans-
mission from livestock waste. 

Personally I didn't benefit from the information these gentlemen gave the group. Just before our arrival at the 
station a member of our group came up to me. He had lost his passport! Not the best thing to lose! 

I was on the phone all morning. Sorry, Marshfield, if your telephone bill for this period is "different"... I had to 
call Denmark several times, but some of those I wanted to speak with had left office (remember, we're seven 
hours ahead of Wisconsin). However, I made our Danish travel agent work on the problem, too. They informed me 
that if the poor fellow without his passport should leave for Denmark with the rest of the group he had to be at 
the Danish Embassy in Chicago the next day... But, thank God, eventually I traced down the passport. The pass-
port owner thought he had his passport the previous day when we checked out at the hotel in Madison. Though I 
had called the hotel at an early stage, I called again. And YES! Somebody at the hotel had found the missing 
passport. What a relief – for the passport owner, for me and everyone! 

Lecture hours had come to an end and it was time to leave for the MARS north farm where the group split up. 
Cattle advisers toured the cattle barns with superintendent and herd manager Nancy Esser. What an enthusiasm 
Nancy showed. She was so passionate! The plant production people went to the field plots and discussed cover 
crops, no-till and field research with Jason Cavadini and Bill Jokela.  

Everyone in our group Understood and spoke English. Not perfectly, of course, but we could all manage. There-
fore, we "got the double time for information and discussion" compared to a situation where everything had to 
be translated to-from English-Danish. As a side effect it made my job as tour guide so much more comfortable. 
Almost no translation. At any rate communicating in English and splitting up into two groups according to individ-
ual interest gave us Value for money!! Dear hosts, thanks for your will and capacity to make a split up possible! – 
Very much appreciated! 

 
 
 
 

Sweet corn er en variant af majs med et højt ind-
hold af sukker. Sweet corn er resultatet af en 
naturligt forekommende recessiv mutation i de 
gener, der kontrollerer omdannelsen af sukker til 
stivelse inden i majskernens endosperm. 

Wisconsin er nummer 12 med hensyn til produk-
tion af sweet corn i USA til direkte konsumering 
(Florida er nummer 1). Men Wisconsin er num-
mer 3, når det er sweet corn til forarbejdning, og 
staten tegner sig for 20 procent af USA's samle-
de produktion af den slags majs (Minnesota er 
nummer 1). 

Gennem århundreder har sweet corn haft stor 
betydning som fødevare overalt på det ameri-
kanske kontinent. 

 
 

  for KOLBEMAJS – sweet corn  

CORN – A  2  Z 

– Det er størrelsen på en ordentlig sweet corn – hos os, forkla-
rer Bill Barlass, Barlass Jerseys. Foto: Kirsten Friis Vestergaard 
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Visiting with the Secretary 
From Marshfield up north we headed back to Madison to check in at the same hotel we left the previous day – 
and to pick up the missing passport! 

When I planned the study tour I had communicated with Jen Pino-Callagher, head of the Wisconsin Department 
of Agriculture. Jen had been very supportive and she made her office's International Economic Development 
Consultant, Enrique Gandara, accompany the group during two days early in the week.  

Also, Jen had arranged the Secretary of Agriculture, Mr. Ben  Brancel, to be around and to welcome the group 
to the ministry. I just crossed my fingers that the Secretary at the last minute had not got other commit-
ments... To meet the Secretary would be another treat for all of us. 

We arrived at the ministry on time (we, the Danes are always punctual!!). The ministry served cheese and other 
refreshments and a kindly Secretary welcomed us. I was pleased and thought that was it...! But no!  

Mr. Brancel took off his jacket and rolled up his sleeves. Without any PowerPoint presentation and without any 
piece of paper to speak from we met a Secretary, who couldn't hide his pride in his state's farmers and indus-
try. He talked to us for an hour and a half. He stressed why agriculture is so vital to Wisconsin – America's dairy 
land. In details Mr. Brancel explained ongoing and planned research on various important issues. What really im-
pressed me/us was his statement that he – and the government – never imposed new regulations and burdens on 
the farmers and the industry unless thorough scientific investigation and research had proved the planned regu-
lations right!  

– I have a wish/proposal: That the present Danish Minister of Agriculture could have some teaching practice 
with Mr. Ben Brancel! Please! 

It was time for the Secretary to move on. Jen, Enrique, and Ty Rohloff took the floor and shared information 
with us about agriculture in WI, food supply, consumer protection, and healthy people, animals and plants. – We 
could just realize: Another super visit that we not for anything in the world would have missed! 

More interesting, relevant, enjoyable visits 
After the panel discussion we just crossed the street on foot and toured the Badger State Ethanol facilities. An 
impressive company that over a few years has developed into a future-proved business where every bit of the 
commodity, corn, is used. By this visit we could happily check off another letter of the alphabet!! 

Our agenda included even more interesting, relevant and enjoyable visits. For a full morning we called at the fam-
ily business, Renk Seeds in Sun Prairie. On another sunny day owner Jeff Renk and Renk Senior gave us an educa-
tional introduction to seed breeding, we toured the fields and the facilities. Corn harvest was still a few weeks 
away, so machines and equipment were still on vacation. We saw corn varieties under development, learned about 
GMO and saw how corn hybrids were produced. Personally, I'm more a cattle guy than a plant guy. But hybrids 
are what we in cattle breeding call X-breds (crossbreds), right? 

This is a statement of mine: In cattle breeding you get what you go for! After visiting Renk Seeds I can just 
note that Renk Seeds has demonstrated that in plant breeding/improvement they get what they go for! 

Jeff had booked lunch for us at a nearby restaurant. However, Jeff told me that due to some "problems" at the 
restaurant lunch had to be brought to Renk Seeds. No problem, then we saved time getting on and off the bus, 
etc. I asked how and where I could pay for lunch? – Well, Yeah... Jeff just didn't know. Then I realized that 
Renk Seeds hosted our lunch. There was certainly no ulterior motive behind this gesture – in Denmark GMO in 
plants is not allowed, so future sales of Renk seeds to Denmark was not an option!  

 for NO-TILL  

 No-till farming er et dyrkningsprincip, hvor man ikke 
foretager voldsom jordbearbejdning som for eksempel 
pløjning. Planterester fra foregående afgrøde forbliver 
på jordoverfladen, og ved No-till øger man derved tilba-
geholdelse af organisk stof. No-till reducerer eller mod-
virker erosion. 

No-till – ved risiko for erosion, ved behov for at holde 
på fugtigheden og ved ønske om lavere mikro-klima-
temperatur. No-till vinder frem i USA! 

 

 
CORN – A  2  Z 
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On our way up to Marshfield we made a stop near Caston to visit Amish Country. Local advisers, Tim Rehbein and 
Bill Halfman, had arranged interesting visits to an Amish dairy plant and an Amish farmer, Joe Kauffman. It's 
thought-provoking and a worth-while experience to stop short for a minute and realize that you can have a re-
warding life without "running fast" and without Zooming in on efficiency and maximum profit.  

At a nearby grocery store Tim Rehbein hosted wine, beers and snacks. – Years ago Tim was in Denmark and felt 
he was very well looked after so he saw an opportunity to return some hospitality to some Danes. He certainly 
did! – I'll do my utmost keeping on being hospitable to overseas visitors... It comes back to you, some day! 

Many, many years ago while I was in the Jersey business I bought Jersey semen from ABS – American Breeders 

Service in DeForest. Among others I worked with two local ABS representatives, Ron Suhr and Liz Henry. We 
haven't had contacts for a very long time. I searched for them on the Internet – and found them. And guess 
what? They still lived in the Madison area, now 20 years older.  

Ron Suhr arranged plastic boots for us to be used at herd visits – the boots were in the lobby at the hotel in 
Madison on our arrival.  

Liz and her husband, Joe Henry, run a pretty big and well-presented operation, Henry Farms, where they custom 
grow seeds on contract for seed companies. We saw the still resting facilities and a brand new enterprise: The 
production of bourbon, based on corn. The delectable liquids have to mature, but the product will be commer-
cially for sale in 2015. Joe explained about a numerous amount of licenses they should apply for, etc. etc. But we 
all had a taste of the precious drops of bourbon! 

Then we partied! Liz had arranged a wonderful barbeque in one of the barns. Lots of food and drinks. Various 
nice and interesting guests – some of our hosts and others. There was live music.  

When members of our group introduced themselves on the night in Chicago more of them revealed an interest 
and skills in singing. During the party at Henry Farms the singers crowded around the musician and sang at the 
top of their voices. Also, our friendly driver, Miss Ellen, was a highly-gifted singer – she was just standing right 
in the middle of the crowd... What a party, thanks, Liz & Joe! 

Yes, we had good singers in our group. Every day, when it was time to say thank you and good-bye after a visit 
our group crowded and sang a verse of a Danish harvest song that was written in 1886 to our hosts. It says that 
the fields have been harvested and cereals reaped, crops have been brought to the barn, the fruits been picked. 

We raked up the fields with a light touch – birds and the poor should also have enough to eat...! 

When singing the harvest verse I often watched you, our hosts. No doubt, in the first place you were surprised. 
You didn't expect this, but from your face I could see you enjoyed it. After our return to Denmark Ted Bay 
wrote in an email: I’ll always remember that you sang to us (and very well sung) – a new diplomatic approach.   

Thanks to everyone 
We had a wonderful tour to Wisconsin. We saw, we listened, we asked questions and had honest answers. We 
learned. We met so much hospitality! 

We cannot just implement everything at home, but we got inspired – a lot! On some issues we might do as well as 
you do (that's what we like to think), but as Brian Barlass said: We have so much to learn from each other. 

On behalf of the entire Danish group I want to express our sincere gratitude to each and every one! Thank you! 
See you in Denmark some day! 

Mogens Stendal 
Tour organizer & guide 

   

for VINTER 
 

Wisconsin har fastlandsklima, og det betyder varme somre og meget kolde vintre med ofte 
megen sne – 1 meter sne er helt normalt, men der er målt op til fire meter i Lake Superior 
snebæltet. 

Den laveste temperatur i Wisconsin blev målt i 1995: minus 48,3 grader Celsius 

CORN – A  2  Z 
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After a breathless travel through part of Wisconsin The CORN tour has come to an end!  
At O’Hare Airport, Chicago driver Ellen and tour guide Mogens told each other the same thing:  
Terrific cooperation – thanks!   
Photo: Kirsten Friis Vestergaard 
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Sketch: Jette Erichsen 
Motif: Inspired by CORN...? 


