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Crystalyx öKAR GROVFODERINTAGET MED MELLAN 10-15 %
Crystalyx är ett 

sortiment av koncentrerade
näringstillskott för idisslare - 

ett smakligt tillskott som ökar
foderintaget, foderomvan-
dlingsfõrmågen av bete, 
grovfoder och kraftfoder.

För information, kontakta
närmaste återförsäljare eller
Spannex, tfn: 0521-26 20 50

www.spannex.se

VITALT FOR DJUREN
NYHET!  ORGANYX PLUS FÖR 

KRAV-CERTIFIERAD PRODUCKTION

Värdet av höstbetet överskat-
tas ofta, särskilt när det ser 
ut att finnas gott om bete.
Rätt skött kan höstbetet ändå 
utnyttjas. Förutsättningarna 
är dock olika beroende på 
lamningstidpunkt och typ 
av betesmark. Naturbe-
tesmarker och åkermarks-
beten måste användas på 
olika sätt.

T
illväxten och näringsvär-

det i ett naturbete är som 

högst under våren. Under 

högsommaren och framför 

allt under hösten försämras både betets-

tillväxten och näringsvärdet, beroende av 

ojämnt betande med förvuxet bete som 

resultat, gödselförorenat bete, hög vatten-

halt i betet samt risk för svampangrepp 

på vissna blad.

Vinterlammande tackor, som lammar i 

januari-februari, avvänjs före betessläpp-

ningen. Lammen går kvar inomhus fram 

till slakt och tackorna kan släppas tidigt 

på ett naturbete. Dessa tackor klarar sig 

bra på naturbetesmark hela betesperio-

Höstbete, stor kvantitet - låg kvalitet

den, men det är en fördel om man kan 

byta betesfållor med jämna mellanrum. 

Det är viktigt att se till att de har ett lagom 

hull vid tiden innan betäckning, i annat 

fall får man släppa dem på ett bättre åker-

marksbete eller återväxtbete. 

Vårlamning
Vid vårlamning i mars-april kan tackor 

och lamm, en kortare tid, släppas på ett 

spätt naturbete. Därefter är det lämpligt 

att de får tillgång till ett åkermarksbete 

för att tackorna ska ha lättare för att nä-

ringsförsörja sig och därmed ge lammen 

tillräckligt hög tillväxt. Efter avvänjning av 

vårfödda lamm bör lammen släppas på 

en fräsch vallåterväxt. 

Om betestillgången varit tillräcklig 

bör lammen kunna gå till slakt i slutet 

av sommaren eller till början av hösten. 

Eventuellt kan det bli aktuellt att tillskotts-

utfodra lammen med kraftfoder om inte 

betestillgången är tillräcklig. Tackorna 

När första frosten kommer är det inte mycket näring kvar i betet. Foto: Einar de Wit
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Näringsvärdet sjunker kraftigt på betet under hösten. Ha koll på djurens tillväxt och 
tillskottsfodra vid behov. Foto: Einar de Wit

är normalt sett i sin lägsta kondition vid 

tiden för avvänjning. För att de ska hin-

na återhämta sin kondition inför betäck-

ning är det viktigt att även tackorna får 

ett bra bete. Det mest fördelaktiga är att 

de också får beta en vallåterväxt, men 

man kan också släppa dem på ett na-

turbete eller åkermarksbete som inte är 

förvuxet. Det är viktigt att man kontrol-

lerar tackornas hull då och då, så att de 

verkligen förbättrar sin kondition.

Bästa sättet att hålla en naturbetes-

mark eller ett åkermarksbete i hävd är 

att beta med hög beläggning under kort 

tid så att man får en jämn avbetning. 

Putsning av betesfållorna kan ytterligare 

förbättra beteskvaliteten. Viloperioder-

na mellan avbetningarna blir betydligt 

längre på hösten än på våren.

Höstlamning
Tackor som lammar på bete i juli-au-

gusti har som regel en mycket god kon-

dition vid lamning. Denna kondition 

kan de få såväl på ett naturbete som på 

ett åkermarksbete. Lamningen bör dock 

ske på en bra vallåterväxt då tackorna 

har ett högt näringsbehov under hög-

dräktighet och digivning. För att kunna 

ha en god tillsyn av djuren är det en 

fördel om vallåterväxten ligger i närhe-

ten av fårstallet. Man kan då också ta in 

djuren nattetid vid risk för rovdjursan-

grepp. Det är viktigt att de får beta en 

vallåterväxt av god kvalitet ända fram 

till installningen. 

För att inte lammen ska tappa i till-

växt är det nödvändigt att stalla in tackor 

med lamm i tid. Betestillgång, beteskva-

litet och väderlek avgör när installning 

bör ske. Det kan vara fördelaktigt att 

tillskottsutfodra lammen före installning 

för att få en så smidig övergång till vin-

terfoder som möjligt.

Alltför hård avbetning under hösten 

kan vara negativ då upplagring av re-

servnäring sker hos betesväxterna. Följ-

den av för lite upplagrad näring bero-

ende på att bladmassan betats för hårt 

kan leda till en ökad risk för utvintring 

och en sämre betestillväxt på våren.

Annika Arnesson /

Jesper Eggertsen
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