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ENSILERET

REVET MAJS, 
FRISK



Revet majs for optimering

• Høj mælkeydelse
• Høj foderudnyttelse
• Total omsættelse af stivelse
• Strukturrigt foder
• Ensartet mix
• God sundhed
• Meget stor andel grovfoder i ration
• Kan dyrke billig majs



Venligst udlånt af Roger Olson

Revet majs contra almindelig majs



Microbial Attachment Surface Area

Venligst udlånt af Roger Olson



Specielt for revet majs

• Knuser kernerne helt
• Lang snitlængde > 20 mm
• Langt og smalt blad- og 

stængelmateriale
• Let adgang for mikrobiel aktivitet

Shredlage®:
Majsensilage snittet med en speciel 
Claas cracker 26-35 mm

FiberTech:
Majsensilage snittet med en 
speciel Champion cracker



Film af snitning og rivning



Densitet i forhold til tørstofindhold
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Flere store partikler med revet majs
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Indstilling af grejet

Justering
• Snitlængde

• Afstanden mellem valserne i 
crackeren

• Difference i valsernes 
hastighed

• Antallet af knive

• Diameteren på valsen 

Effekt
→ OBS på tørstof og 

sammenkøring
→ 2 mm i 15’, men 1 mm i 16’

→ Mindst 20, jo mere jo bedre 
crackning

→ Få knive øger risiko for 
svøbblade

→ Jo større des mere revet



Indstilling af grejet

Justering
• Diameteren på valsen
• Forskel i hastighed på valser

k

• Lukkesystemet
k

• Indførings-hastighed
k

• Fremkørsels-hastighed

Effekt
→ Jo større des mere revet
→ Jo større des bedre 

kerneknusning
→ Tjek åbning mellem valser, 

mål
→ Jo hurtigere des færre 

svøbblade
→ Jo hurtigere des flere 

svøbblade



Tjek varen



Erfaringer i 2016

• Mange har været usikre på optimum
• Mange har ladet maskinstationen bestemme alt
• Stor variation i stakkene, især tørstofprocent
• En hel del blev for tørre – der SKAL køres ordentlig sammen
• Nogle steder har snitlængden været for lang
• Holder godt på saft i stakken



Ingen saftafløb i revet majs

EFTER 4 MINUTTER EFTER 9 MINUTTER



Erfaringer i 2016

• Bedst når både plante og kolbe er klar, typisk 29-33 % TS
• Revet majs kan IKKE snittes senere end normalt
• Alle kerner er knust
• Nogle mærker reduktion i kapacitet – andre ikke
• Fantastisk også til kolbemajs
• Vurdering af snitlængde og kerneknusning betaler sig



Gode råd 

• Start gå-ture i majsmarken i tide
• Snit mens planterne er delvis grønne – før alle blade 

visner
• Snit når både plante og kolbe er klar typisk 29 – 34 % TS
• Justér snitlængde i forhold til tørstofindhold
• Justér valseafstand i forhold til bladbredde og 

kerneknusning
• TJEK ALTID de første læs – vurdér – justér!



Konklusion 
• Krav om korrekt indstilling af grejet
• Ingen forskel i densitet og stabilitet i stak
• Intet saftafløb i stak
• Luftigt foder
• Halm sjældent nødvendigt
• Kerner er totalt knuste
• Langt og smalt blad- og stængelmateriale
• Stor ædelyst
• Ingen sortering i TMR
• Stabil gødning
• Fantastisk også til kolbemajs
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