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Man skal have tillid til vejrudsigten
Sidste års danmarksmester i hø kan godt lide at udfordre gældende praksis
godt håndværk

Kreaturerne klarer første slæt, eller der laves ensilage
på de marker, hvor Mads Lystbæk senere på sommeren
høster sit gode foderhø.

tkst og foto: Irene brandt

Kan ungtyre gå på græs? Mange vil
svare ’nej’. Mads Lystbæk siger: Sagtens! Man skal bare kende visse forholdsregler. Og det gør han:
- Jeg lader en ko og hendes tyrekalv gå sammen med ungtyrene, og
de må gerne være større end koens
kalv. Så er der ingen problemer.
Snakken om ungtyrene foregår,
mens Mads Lystbæk viser rundt på
sine marker, hvorfra han med stor
succes hvert år henter hø. Og eftersom han tidligere har fortalt, at han
ikke vender høet, mens det tørrer på
marken, er det nærliggende at stille
spørgsmålet: Kan du godt lide at gå
mod strømmen?
- Ja … og nej. Jeg afprøver bare
forskellige muligheder. Og nogen
gange ved jeg jo ikke, at andre mener, det ikke kan lade sig gøre, svarer
Mads Lystbæk.
Det andet slæt
Mads Lystbæk har 25 Limousinekøer
og 35 moderfår, som græsser rundt
om hans ejendom vest for Spjald.
Derudover dyrker han vårhvede til
brød, økologiske kartofler og grøntsager, som afsættes gennem lokale
butikker og sælges fra hans bod ved
vejen. I midten af maj er der lækre,
nye, økologiske kartofler i boden.
- Mine dyr får ikke kun høfoder
om vinteren. Det første slæt tager
jeg i begyndelsen af juni, så snart
græsset er skredet. Dette slæt bliver
ensileret, for det er næsten umuligt
at marktørre første slæt, fortæller
Mads Lystbæk. Han tørrer ikke hø i
lade, og han vender ikke gerne høet
på marken.
Det andet slæt tager Mads Lystbæk omkring midten af juli, og dette
slæt er så godt, at Mads Lystbæk sidste år vandt DM i hø.
- Høet fra andet slæt tørrer på
marken, og jeg vender det ikke. Derfor kommer al kløveren med ind i
laden. Jeg fodrer nykælvere, kalvene

og får med små lam med høet fra
dette slæt, for det er meget bedre
end ensilage, fortæller Mads Lystbæk og tilføjer:
- Jeg får ikke det helt store udbytte af hø; men det er heller ikke
dét, jeg er ude efter. Målet er at lave
et rigtig godt foder til de dyr, der har
brug for det.
Vejret er afgørende
- Andet slæt bliver tørt på marken.
Hvis græsset under er i god vækst,
vil det hurtigt løfte høet op fra jorden,
og så er det slet ikke nødvendigt at
vende græsset, hvis bare vejret holder. Og der skal være mindst fem
dage med høj sol og gerne noget
vind – men skulle det alligevel ende

med dårligt vejr. Så kan man jo altid
lave wrap af græsset i stedet, siger
Mads Lystbæk. Han tilføjer:
- Hvis man vil lave godt hø, skal
man have tillid til vejrudsigten – og
efterhånden kan man da også regne
med den.
Kraftfoder
Mads Lystbæk har lavet høfoder i de
sidste 7-8 år. Kun ét år var sommeren for våd til, at der kunne bjærges
hø på markerne.
- Jeg betragter mit hø som kraftfoder. Proteinindholdet er det samme
som i regulært kraftfoder, og lammene og kalvene er vilde med høet,
siger Mads Lystbæk.

FAKTA:
Opskriften på Mads Lystbæks vinderhø
►► Høet stammer fra andet slæt, som skårlægges midt i juli en dag,
hvor der er udsigt til 5-6 dage med høj sol og lidt vind.
►► Vejret er vigtigere, end hvordan græsset er; men typisk vil græsset
med hvidkløver være tæt og ca. 15-20 cm højt.
►► Marken er ikke blevet gødet efter første slæt, og kløveren har fået
gode muligheder for at brede sig.
►► Efter tre dage, hvor græsset har ligget udbredt på marken, er det
ikke helt tørt. På dette tidspunkt rives græsset sammen. Fordi det
endnu ikke er helt tørt, kommer kløveren med.
►► Efter yderligere to dages marktørring presser Mads Lystbæk rundballer af det tørre hø.
►► Rundballerne sættes enkeltvis i laden.
►► Mads Lystbæks hø bræmmede lidt i laden. Den svage opvarmning
giver en duft af tobak, som er et kriterie for godt hø.

Første slæt tages på marker, hvor
græs, urter og rødkløver har fået
lov at vokse sig højt. Det forholdsvis
grove græs lægges i køresilo, og
senere kommer et lag af byg/ærter/
havre-helsæd ovenpå. Det giver en
tungt fordøjelig ensilage, som kan
fodres efter ædelyst, og som giver
den helt rigtige fedme-kvalitet hos
køerne. Bliver ensilagen for letfordøjelig, bliver køerne for fede.

