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Ensilage

Majoriteten av det ensilage som svens-
ka får äter konserveras i rundbalar.
Det betyder mycket för ekonomin att 
fodret får så hög kvalitét som möjligt 
och att förlusterna minimeras. Här 
berättar Per Lingvall, numera pensio-
nerad husdjursagronom från SLU, hur 
du ska göra.

Att bärga ensilage med högt 
näringsvärde och till en så låg 
kostnad per kg/ts som möjligt 

är en av de mest effektiva metoderna att 
öka lönsamheten i lammproduktionen. 
En kväll i februari var Per Lingvall på 
besök hos fåravelsföreningen i Skara-
borg och delade med sig av sina livslångt 
förvärvade kunskaper.

Anläggningen av vallen
Det är viktigt att harva noga så att fälten 

blir släta. Då kan man köra fort med 
maskinerna och man minimerar risken 
för jordinblandning i fodret. Använd 
vallfröblandningar med klöver i. De 
kan själv fixera kväve ur luften, inte 
minst viktigt i ett fårföretag där gödseln 
består av djupströbädd där kvävet är 
svårtillgängligt vid spridning. Vitklöver 
är smakligt och har högt näringsvärde. 
Rödklöver avkastar ofta mer. Var försik-
tig med för mycket rödklöver i fårens 
ensilage, det kan ställa till problem med 
djurens fertilitet.

Skördetidpunkt
Målsättningen ska vara ensilage med 
lågt fiberinnehåll och högt näringsvärde. 
Skörda vallen tidigt, näringsvärdet sjun-
ker mycket snabbt, framför allt i första 
skörden. Tumregeln är att skörda när 
timotejens ax börjar synas. Det avgörande 
är att skördekapaciteten är så hög att man 

hinner skörda allt gräs innan kvaliteten 
sjunkit för långt. Det är oftast lönsamt att 
investera i ökad skördekapacitet.

Vattenhalt
Huvudmålsättningen är att torka bort 
vatten ur gräset och att det ska ske snabbt. 
När gräset slås ligger ts-halten på c:a 15 % 
– 20 %. Den idealiska ts-halten vid rund-
balspressning ligger på 45 % - 50 %. Ett 
för blött material innebär flera nackdelar: 

En ökad risk för dålig kvalitet i • 
gräset. I blött rundbalsensilage ökar 
risken för tillväxt av oönskade or-
ganismer. För mjölkkor ökar risken 
för sporer i ensilaget vilket ställer 
till med stora problem vid ystning. 
I lammproduktionen ökar framför 
allt risken för listeria.
Blött gräs innebär mjukare och mer • 
instabila balar som sjunker ihop 
efter plastning. De blir besvärliga att 

Gör rundbalsensilage av högsta kvalitet
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lasta och transportera och dessutom 
håller inte de olika plastlagren ihop 
utan syre riskerar att komma in i 
ensilaget och förstöra det.
Vid rundbalsensilering kostar varje • 
bal ett visst antal kronor i pressning 
och plastning. Vid 50 % ts vattenhalt 
blir antalet balar per hektar bara 
hälften mot om man pressar vid 25 % 
med samma skörd av näring. Det är 
dålig ekonomi att ensilera vatten!
Blött ensilage är betydligt jobbigare • 
att hantera vid manuell utfodring.

Skördemetod
Traditionellt slår man gräset med 
en slåtterkross som lägger gräset 
i sträng. Sedan låter man gräset 
torka i strängen tills lämplig ts-
halt uppnåtts varefter man pressar 
det. Det är en rationell skörde-
metod men nackdelen är att ts-halten 
kan variera kraftigt i tjocka strängar med 
kvalitetsproblem som följd. Per Lingvall 
förordar att man bredsprider materialet 
efter slåtterkrossen och sedan strängläg-
ger materialet innan pressning. Läs mer 
om detta i vidstående artikel om SLU:s 
försök med bredspridning.

De maskiner man använde i försöket 
är rejält stora och dyra och inte realis-
tiska för de flesta fårägare som vill ha sin 
egen maskinkedja. Men även med be-
fintliga maskiner kan man komma långt. 
På de flesta slåtterkrossar kan man ställa 
isär strängskärmarna och ställer man in 

rotorsträngläggaren ordentligt så att den 
inte räfsar i jorden så fungerar det bra. 
Vid en stor skörd så kan man räkna hem 
den extra körningen med strängläggaren 
med en högre kvalitet på gräset och en 
snabbare upptorkning.

Separata strängluftare har blivit 
populära de senaste åren men enligt Per 
Lingvall är de inte så effektiva som man 
trott. Det är betydligt mer effektivt att 
bredsprida och stränga materialet än att 
köra med en strängluftare. Antalet över-
farter på åkern blir ju densamma.

En hög maskinkapacitet är mycket vik-
tig för att hinna skörda allt gräs medan 
kvaliteten är som högst. Per Lingvall är 
en varm förespråkare för maskinsamar-
bete mellan grannar för att uppnå det. 
Om den ena grannen byter bort sina ma-
skiner mot en stor slåtterkross kan den 
andra investera i en kombipress. Man 
vinner både tid och foderkvalitet.

Pressning
Starta pressningen när materialet håller 
40 % ts. Använd en körteknik så balarna 
blir så välformade som möjligt. Kör inte 
fortare än att balarna får högsta möjliga 

densitet. Målsättningen ska vara att få så få 
balar per hektar som möjligt. Det spara dyr 
plast och arbetstid för hemtransport. 

Tillsatsmedel
Per Lingvall menar att användning av 
tillsatsmedel oftast är att rekommendera, 
framför allt vid lägre ts-halter. Men 
använd rätt medel. Myrsyra fungerar 
inte bra, tvärtom så underlättar den 
bildningen av jästsvampar i ensilaget. 
Propionsyra är där ett bättre val. Men 
det bästa valet är saltlösningar, av typen 

Kofasil Ultra. De har bra effekt mot 
mögel och jäst och minskar risken 
med Listeriabakterier vid ett blött 
material.Se till att tillsatsmedlet 
sprids jämt i materialet. Enligt 
undersökningar på SLU är det mest 
effektiva sättet att ha två spegelmun-

stycken så långt bak över pressens 
pickup som möjligt.

Plastning
Direkt efter pressningen börjar cell-
andningen hos gräset. Det innebär 
en nedbrytning av materialet och en 
försämring av kvaliteten. Plastning ska 
ske så fort som möjligt efter pressningen, 
målsättningen ska vara plastning efter 
maximalt 2 – 3 timmar. Det optimala är 
att plasta balarna direkt efter pressning i 
en kombipress. Då stoppas cellandning 
och varmgång direkt. Balarna hinner 
inte heller expandera vilket leder till en 
något minskad plaståtgång.

Gör rundbalsensilage av högsta kvalitet

Plasta gräset så fort som möjligt för att stoppa cellandningen och därmed försämrad kvalitet i fodret.

Huvudregeln är: skörda i tid, upp 
med ts-halten och bort med luften. 
Då kan du inte misslyckas!”
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Ensilage

Använd bara sträckfilm som är 
P-märkt. En sådan plast är testad och 
godkänd när det gäller värmereflektion, 
syregenomsläpplighet och hållbarhet. 
Det finns både vit och ljusgrön plast 
som är P-märkt. Använd aldrig svart 
plast! Den blir mycket varm när solen 
skiner på den och då släpper den igenom 
betydligt mer syre.

Det är också mycket viktigt att 
kontrollera så att försträckaren på 
inplastaren är riktigt inställd, plasten ska 
försträckas 100 %. En felaktig inställning 
kan leda till en för hög plaståtgång eller 
ett dåligt inplastningsresultat.

Balarna ska vältas på högkant efter 
plastningen. Då står de på betydligt fler 
lager plast vilket minskar risken för att 
plasten ska punkteras av ojämnheter på 
marken. Balarna håller också formen 
bättre på det hållet.

Hemtransport av balarna
Det bästa är att flytta balarna direkt efter 
skörd. Efter någon dag uppstår ett över-
tryck i balarna av gas, då är de känsliga 
att flytta. Vänta då hellre några dagar 
tills trycket har minskat. Om balarna har 
legat mer än fjorton dagar så rekommen-
derar Per Lingvall att balarna får ligga 
kvar tills utfodring. Det klister som finns 

Per Lingvalls bästa ensilagetips
Förtorka gräset till minst 40 % ts• 
Bredspridning ökar torknings-• 
hastigheten, ökar kvaliteten och 
minskar väderberoendet
Använd alltid tillsatsmedel vid • 
lägre ts-halter
Använd godkänd plast och • 
kontrollera försträckaren
Flytta inte balarna om de legat • 
längre än fjorton dagar
Produktionskostnaden för ett • 
bra ensilage beräknas av SLU 
till 1kr – 1,25 kr/kg ts

Fakta Per Lingvall
Per Lingvall är numera pensionerad 
husdjursagronom. Han började sin 
bana 1959 vid Röbäcksdalen i Umeå 
där han bland annat jobbade med 
de fårförsök som gjordes där. Från 
början av sjuttiotalet har han jobbat 
vid SLU:s försöksgård Kungsängen 
utanför Uppsala. Per har under hu-
vuddelen av sin verksamhet jobbat 
med vallfoderkvalitet, under många 
år som chef på Foderkonserverings-
enheten på SLU.

Per Lingvall har arbetat mycket med att ta fram riktlinjer för att skörda bättre ensilage. Under många år 
var han chef på foderkonserveringsenheten på SLU i Uppsala.

på plasten bryts nämligen ner efter en 
tid. Om man hanterar balarna med en 
grip så bryter man förseglingen mellan 
plastlagren och plasten återlamineras 
inte utan risken för syre i balen ökar.

Lagring av balarna
När man fått hem balarna så gäller det 
att de ska överleva fram till utfodringen. 
Den största faran är gnagare och fåglar 
som gör hål på platsen. Lagra balarna på 
en sandbädd en bit från byggnaderna. 
Lägg ut råttgift mellan balarna och täck 
vid behov över balarna med fågelnät. 
Håll ordentlig uppsikt över lagret så inga 
obehagliga överaskningar uppstår!

Text & foto Einar de Wit

Not: 
Ts-halt betyder torrsubstans. När ts-
halten ligger på 40 % innebär det en 
vattenhalt på 60 % i gräset.

Tel: 0498 - 48 01 44 
www.siltbergs.se

Tillverkat på Gotland - 
svensk kvalité!

Rundbalsgrind special

NYHET!
Tak för rundbalsgrind special

Vi har nu även webbshop på 
www.siltbergs.se

eller kontakta 
någon av våra återförsäljare
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