Ensilage i rundbalar när hästarna får välja!
Attutfodranötkreaturmedensilage
i balar är en väl etablerad metod i
svenskt lantbruk. Men hur fungerar
detförhästar?Mångaärfortfarande
skeptiska och tror att hästar kan få
kolik och andra problem med ensilage. Maria Winberg på Stuteri MW
harvisatattdetärtvärtom.Hästarna
harblivitfriskareochhanteringenär
dessutombådeeffektivochlönsam.
Vid Stuteri MW i Väröbacka drivs verksamheten med höga kvalitetsmål och smarta lösningar
som gör arbetet effektivt och bekvämt. Maria
Winberg sköter i stort sett allt själv.
– Vi har 23 hästar och 30 får på gården, berättar Maria. Vi har plats för fler, som mest har
vi haft 40 hästar, men i dag är fler i arbete, så
det räcker gott.
Aveln av ridponny med inriktning dressyr
och hoppning har varit mycket framgångsrik,
där har man en tätposition i Sverige. Man har
dessutom avel av halvblod på programmet. Produktion av lammkött och fårfäll passar bra in i
helhetsbilden.
– Fåren håller markerna öppna och växelbetar hästarnas beten, förklarar Maria, som också
hinner med kennelverksamhet, där 12 Lancashire Heeler och två Australisk Kelpie ser till att
det aldrig blir långtråkigt på gården.
– Visst har jag världens bästa jobb, tycker
Maria. Men det gäller att göra rätt från början
för att slippa slita ut sig i onödan.
Djupströbädd sparar arbete
Boxgolvet i stostallet är nedsänkt 40 cm och i
stället för att mocka fyller man dagligen på med
halm. Gödsel och halm packas till en fast bädd
som alltid är ren.
– Vi tömmer hela stallet tre gånger om året,
säger Maria. Väggarna mellan boxarna skjuts
undan och vi kör ut all gödsel med maskin till en
container för vidare transport. Med djupströbädden blir luften i stallet dessutom märkbart
ren och luktfri.
Många har varit skeptiska till djupströbädd,
men Marias erfarenheter skingrar tvivlen.
– Vi har aldrig haft några problem med hästarnas hovar, försäkrar Maria. Och forskning
vid SLU har visat att hästar sover bäst på permanenta halmbäddar.

Med smarta lösningar och genomtänkt planering kan Maria Winberg sköta det mesta på gården själv.

På Stuteri MW är allt arrangerat för att underlätta arbetet. Asfalterade ytor gör det lätt att
hålla rent och röra sig torrskodd på området.
Allting har sin plats, ordning och reda ingår i
idén om hur man sparar tid.
Med gångar till hagarna kan hästarna gå
själva utan att ledas en och en. Den som tror
att hästarna blir bångstyriga av frigången tar fel.
Det handlar om kvalitet; när de emellanåt blir
ledda lär de sig snart vem som bestämmer på
Stuteri MW.
Ensilage underlättar hanteringen
Utfodring av hästar med ensilage ligger helt i
linje med det effektiva sättet att arbeta.
– Vi behövde ett alternativ till hö, förklarar Maria. Hö var svårt att få tag på och vi hade ingen
förvaringsplats. Hö dammar och möglar lätt.
Allt detta kunde vi lösa med ensilerat foder i
balar. När hästarna fick välja föredrog de genast
det saftiga ensilaget framför torrt hö.
Balhanteringen ger flera fördelar. Balarna
staplas utomhus, på gärdet i närheten. Transporterna blir korta och hanteringen underlättas.
Och innehållet kommer från egna marker.
– Vi lejer bort skörd, balpressning och in-

plastning, säger Maria. Men det är vårt eget
vallfoder så vi har bra kontroll på innehållet.
Slipper kraftfoder
Att hästar skulle må bäst av hö och kraftfoder
är en annan myt Maria Winberg slagit hål på.
– Hästar mår bra av att äta lugnt och länge.
Ensilaget passar deras natur. De får den energi
och näring de behöver. Hingstar i avel och dräktiga ston får lite tillskott, i övrigt behöver vi inte
lägga onödiga pengar på kraftfoder.
Att detta är ett framgångsrecept ger avelsresultaten klara besked om.
Effektiv och hållbar förpackning
Kvalitetstänkandet gäller även ensilagesträckfilmen som kommer från Trioplast och garanterar
bästa tänkbara konservering av fodret. Maria är
noga med vilka produkter entreprenörerna väljer.
– I början använde vi Horsewrap, den filmen
fungerade väldigt bra. Sedan två år tillbaka är det
Trioplus 1900RS som gäller. Med 1900 m film
per rulle istället för 1500 m blir det mindre stopp i
fält för rullbyten och vi får in mer foder på kortare
tid. Samma kvalitet med mindre arbete, det är som
gjort för Stuteri MW, avslutar Maria Winberg.

