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Høsttidspunkt

Man kan med fordel starte kornhøsten noget tidligere end man plejer 
med en gastæt kornsilo fra Tunetanken. Præcist hvornår man bør be-
gynde høsten vil afhænge af mange forskellige faktorer og vil variere 
år til år, men når kernen er fast og stadig har et naturligt fugtindhold 
(kernesaft) på ca. 18-22% vil det være fornuftigt at begynde høsten. 
Fordelene ved tidligt høstet korn er et bedre foderudbytte med højere 
indhold af fordøjeligt protein samt sundere foder, idet kornet er min-
dre befængt med marksvampe.

Vandprocent

Et ideelt vandindhold i korn, der skal opbevares i en gastæt silo fra 
Tunetanken ligger mellem 18 - 22%. Fugtindholdet bør ikke komme 
fra regn, men fra det naturlige fugtindhold, der er i kornets kerne, når 
det ikke er helt modent. Man kan godt opbevare korn med et højere 
vandindhold end det anbefalede, men det kan medføre problemer i 
den efterfølgende del af fodringssystemet, siloerne, foderanlæg mv. 

Ved gastæt opbevaring af korn med et højt vandindhold, normalt over 
24%, kan der fremkomme vækst af en grålig gærsvamp. Denne er ikke 
skadelig, men kan derimod have en gunstig indflydelse på fordøjelsen. 
Ulemperne kan være, at kornet bliver vanskeligere at få ud af siloen. 
Skulle dette ske, kan man afmontere renselemmen på sneglehuset 
og løsne kornet omkring sneglen. Husk at genmontere dækslet med 
pakning efter det har været åbnet.

Fyldning

Fyldning af siloen bør ske så hurtigt som muligt og helst inden for 
3-5 dage. Ved fyldning over længere tid og med ophold i mellem fyld-
ningerne tilrådes det, at toplugen lukkes og der tilsættes CO2. For at 
minimere udtagningsproblemer anbefales det at rense kornet før det 
fyldes i siloen.

Skal siloen henstå en tid før det lagrede korn skal bruges, anbefales 
det at tage 200-300 kg. ud umiddelbart efter fyldning, for at få ker-
nerne til at vende i udtømningsretningen. Dette kan mindske risikoen 
for fremtidige problemer med udtagningen.

Tilsætning af CO2

Tilsætning af CO2 er en billig og effektiv måde til fortrængning af den 
ilt, som findes mellem kernerne i siloen. Ved lagret korn med et van-
dindhold under 18% tilrådes det at tilsætte 0,5 til 1,0 kg. CO2 pr. m³ 
silovolumen. CO2 købes i trykflasker, normalt á 20 kg. pr. flaske. For at 
kontrollere mængden af CO2, der tilsættes, benyttes en reduktions-
ventil samt et stykke slange. Der bør ikke tilsættes mere end 7 liter 
pr. minut.

Vejledende CO2 mængder:

Type 1/3 fuld 2/3 fuld Helt fuld 

100 m3 20 kg CO2  40 kgCO2 60 kg CO2 
143 m3 29 kg CO2 58 kg CO2 86 kg CO2 

169 m3 34 kg CO2 68 kg CO2 102 kg CO2

210 m3      42 kg CO2        84 kg CO2      126 kg CO2

 
Husk at lukke toplugen på siloen samt kontrollere væsken i over-/
undertryksventilen før CO2-tilsætningen påbegyndes.

Topluge

For at opnå en tæt lukning kontrolleres det, at pakfladen på flangen 
er ren, før toplugen lukkes. Hvis pakningen til toplugen er beskadiget, 
skal den udskiftes. Da der findes mange forskellige gummityper og 
kvaliteter, bør en ny pakning altid bestilles hos Tunetanken. På den 
måde får man den rigtige komponent, som sikrer, at siloen også frem-
over er gastæt.

Over-/undertryk

På toppen af siloen er der monteret en ventil, der regulerer over-/
undertryk i siloen, som kan forekomme ved opvarmning, afkøling 
samt tømning. Hvis det tilladte undertryk overstiges, lukker ventilen 
automatisk atmosfærisk luft ind i siloen. Da vægtforholdet mellem 
atmosfærisk luft og CO2 er ca. 1,2/1,9, vil den atmosfærisk luft blive i 
den øverste del af siloen og kun i ringe grad opblandes med den CO2, 
der beskytter kornet. Ventilen er fyldt med en væske, der består af 
50% kølevæske og 50% vand. Væskestanden i ventilen skal være 7,5 
cm over bunden. Kontrollér væskestanden i ventilen ved påfyldning 
af nyt korn samt herefter et par gange om året.

Brugsanvisning gastæt kornsilo
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Manometer

På det ene siloben er der monteret et manometer, der er tilsluttet en 
ventil på silokeglen. Manometret indeholder samme væskebland-
ing som ventilen på silotoppen. Væskestanden i manometret skal 
være på ca. 10 cm. For at manometret kan virke, skal ventilen, hvortil 
manometret er tilsluttet, være åbnet. 

På manometret kan man aflæse om der er over- eller undertryk i 
siloen. Manometret vil vise undertryk ved tømning samt faldende 
temperatur, ligesom det vil vise overtryk ved stigende temperatur. 
Er der ingen udslag på manometret, skal man straks kontrollere 
pakningen ved toplugen, væskestanden i over-/undertryksventilen, 
boltene ved sneglehuset, gummimanchetten ved sneglehuset samt 
lukningen ved udløb på den gastætte snegl. 

Tunetanken garanterer ikke for, at siloen er gastæt selvom der er ud-
slag på manometret. Manometret skal kun betragtes som en hjælp 
til at kontrollere siloen for utætheder. Kommer der kun udslag ved 
store temperaturforandringer, kan det skyldes en mindre utæthed. 
Ved tvivl kan samlingerne kontrolleres med sæbevand. 

Udtagning

Den gastætte udtagssnegl er forsynet med en lufttæt lukkeanordning. 
Hold altid sneglen lukket når der ikke tages korn ud. Det er vigtigt, 
at sneglen holdes lukket idet CO2 er tungere end atmosfærisk luft og 
derfor vil løbe ud af siloen. Kontrollér jævnligt om lukkeanordningen 
lukker helt tæt. Om nødvendigt bør den efterjusteres.

Det anbefales at tage korn ud til 1-2 dages forbrug pr. gang og lagre 
det uformalet i en forsilo, hvorfra der formales hver dag. Vær op-
mærksom på risikoen for brodannelse i den silo, hvor det formalede 
korn opbevares. Kontrollér jævnligt om siloen tømmes helt.

Efter 1. fyldning

Efter første fyldning bør man efterspænde boltene ved sneglehus-
flangen. Boltene spændes jævnt og let.

Årlig eftersyn 

> Kontrollér gummimanchetten ved overgangen mellem silo og   
 snegl for revner og ælde samt tilspænding af de to spændebånd. 
> Kontrollér samlinger og lukkeanordning ved den gastætte snegl  
 samt  renseflangen på sneglehuset. 
> Kontrollér pakningen ved toplugen samt væskestanden i over-/ 
 under  tryksventilen og manometret.
> Kontrollér bolte ved lejder og gelænderet for tilspænding. Efter 
 spænd om nødvendigt disse.
> Da der med tiden sker korrosion af de galvaniserede dele, bør man 
 efterse om galvaniseringen er dækkende. Hvis der fremkommer  
 pletter  hvor galvaniseringen ikke længere dækker, bør disse 
 repareres. 

Yderligere information

Vi håber, at I har haft glæde af at læse denne vejledning om opbevar-
ing af korn i en gastæt silo fra Tunetanken. Har I yderligere spørgsmål, 
er I altid velkomne til at kontakte os.
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