
Ensilageduk, referensblad
Täckning av plansilo på Wapnö gård, Halmstad.

Wapnö AB driver ett stort jordbruk strax norr om Halmstad. 

På Wapnö gård finns idag ca 900 SLB kor som tillsammans 

producerar ca 9 miljoner liter mjölk per år. Förutom mjölk-

produktion och mejeri har Wapnö AB ca 1400 hektar växto-

dling, 450 hektar skog, uthyrningsverksamhet och Wapnö 

slott & magasin.  

På Wapnös marker produceras foder till hela gårdens 

djurbesättning. Mycket är i form av ensilage som tas fram på 

gårdens plansilos. För att ensilaget skall hålla hög kvalitet 

har man valt Värnamo Butyl, en speciellt framtagen gum-

mikvalitet för plansilos, dammar, markavskiljning etc.

Ensilagetäckning

Ensilering med hjälp av plansilo är ett effektivt sätt att ta fram 
högvärdigt ensilage när stora mängder grönfoder skall ensile-
ras. En viktig förutsättning för hög ensilagekvalitet är att silo-
täckningen blir tät. Värnamo Butylduk är en gummiduk som är 
helt gastät och mycket motståndskraftig mot mekanisk påver-
kan. Duken är följsam och anpassar sig helt efter underlaget. 
Den förblir mjuk, även när temperaturen sjunker långt under 
fry    s punkten. Duken påverkas inte av vädrets makter och inte 
av de tillsatsmedel som används vid ensilering. Det innebär att 
duken kan användas år efter år. Bra ur både kostnads- och 
miljösynpunkt.

För att duken inte skall kunna lyftas av vinden har vi tagit fram 
en speciell duktyngd. Det är en 140 cm långsmal gummipåse 
med 10 cm diameter som fylls med torr sand och försluts med 
tråd. När duktyngden inte behövs kan påsen enkelt tömmas på 
sand och därefter lagras på ett litet utrymme till nästa använd-

ningstillfälle.

Beställare: Wapnö AB.
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Ensilageduk

Tekniska data

Tätskikt Värnamo Butyl 0,75 mm

Vikt 0,92 kg/ m2

Bredd 5,05, 6,70, 8,35, 10,15 m

Beständig mot Jord, sur och alkalisk asfalt 
Animaliska fetter 
Kalk, betong, cement 
Alkoholer 
Vatten och saltvatten 
Jordkemikalier 
Nitrater, fosfater, sulfater i lösning

Installation Duken lägges omlott med 50 cm.

Tekniska data

Tätskikt Elastoseal 1,0 mm

Diameter 100 mm

Ofylld längd 1400 mm

Fylld längd 1200 mm

Installation Påsarna fylls med torr sand och försluts 
med lämplig tråd. Tyngderna läggs ut med 
alla dukkanter på 1 meters avstånd.

Duktyngd


