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Resume 
I beretningen omtales forsøg, hvor der blev foretaget ladetørring af højtrykspressede høballer af 
normal størrelse (70-80 cm lange) og små baller (ca. 40 cm lange). 

Ballerne af normal størrelse blev anbragt på tørreriet enten ved stabling med håndkraft eller ved 
henkastning uden stabling. De små baller blev i alle forsøg anbragt på tørreriet uden stabling. 

Ved ladetørring afballepresset hø kan de bedste konserveringsresultater opnås, når ballerne stables 
omhyggeligt på tørreriet. Foretages ingen stabling afhøballerne, er det en fordel at nedsætte ballestør
relsen, idet der gennemgående er opnået gode resultater med ladetørring af små baller, selvom de ikke 
blev stablet på tørreriet. 

NØgleord: Hø, ladetørring, ballestørrelse, stabling. 

Summary 
Hay bales of normal size (70-80 cm long) and small bales (40 cm long) were barn dried with unheated 
air. The bales were made by conventional balers. 

Bales of normal size were either stacked on the drier by hand or dropped randomly. Small bales were 
dropped randomly on the drier. 

The best conservation could be achieved when the bales were carefully stacked (by hand) on the 
drier. In general good results were achieved when drying small bales. If dropping the bales randomly 
on the drier it is an advantage to decrease the bale size. 

Key words: Hay, bam drying, bale size, stacking. 

Indledning 
For at opnå det bedst mulige resultat ved ladetør
ring af ballepresset hø er det nødvendigt, at hø
ballerne bliver stablet med håndkraft. Stablingen 
skal helst gennemføres således, at mellemrum
mene mellem ballerne bliver så små som muligt, 
således at mest mulig luft tvinges ind gennem 
midten af ballerne (Davis & Baker, 1951). 

Selvom ballerne stables omhyggeligt, må der 
regnes med, at langt den største del af ventila
tionsluften går uden om ballerne. Tørringen sker 
således først på ballernes overflade, hvorefter 

den efterhånden breder sig til ballernes midte 
(Claus, 1972). 

Da en omhyggelig stabling af høballer kræver 
en betydelig indsats af håndarbejde, har det inte
resse at få belyst, om denne stabling er absolut 
nødvendig, og om der for eksempel gennem ned
sættelse af balles tørrelsen kunne opnås en god 
ladetørring, selvom ballerne ikke blev stablet. 

De i denne beretning omtalte forsøg har haft til 
formål at belyse disse spørgsmål. Forsøgene blev 
gennemført på forsøgsstationerne ved Silstrup og 
Ødum i årene 1974-1977. 



Forsøgenes gennemfØrelse 
Ved gennemførelse afladetørringen blev der ved 
Ødum benyttet et anlæg med 3 tørringsceller , der 
hver kan rumme 26 m3 hø. Ved Silstrup blev 
benyttet et anlæg med 2 celler, der hver kan rum
me 200 m3 hø. 

Høet blev opsamlet og presset med højtryks
presser, og der blev fremstillet høballer med 2 
forskellige længder - normale baller med en læng
de på 70--80 cm og små baller med en længde på 
ca. 40 cm. Ballerne havde en bredde på ca. 45 cm 
og en højde på ca. 40 cm. 

Ved høets anbringelse på tørringsanlæggene 
blev de normale baller enten stablet med hånd
kraft, eller de blev anbragt på anlægget ved fald 
direkte fra transportør eller ved henkastning med 
fork. De små baller blev i alle tilfælde anbragt på 
tørreriet ved fald direkte fra transportør eller ved 
henkastning med fork. Hvor ballerne ikke blev 
stablet, blev der foretaget en udjævning af høet 
øverst på tørreriet efter afslutning af indsætning 
af høet. 

I alle de gennemførte forsøg indgik små baller 
uden stabling på tørreriet (tabeil), og med undta
gelse afforsøgene ved Silstrup i 1975 indgik i alle 
forsøg normale baller (med eller uden stabling) i 
sammenligning med de små baller. 

Ved Ødum blev i 1974 medtaget lavtrykspres
sede baller. I 1976 gav det afsatte areal kun til
strækkelig afgrøde til 2 forsøgsled. 

Ladetørringen blev gennemført med anvendel
se afuopvarmet luft, og der blev inden for samme 
forsøg foretaget gennemblæsning i lige lang tid i 
forskellige forsøgsled. 

Forsøgsresultater 
Forsøgsbehandlinger samt analyseresultater og 
beregnede tab af organisk stof er anført i tabel1. 

M de udførte analyser synes vandopløselige 
kulhydrater (VOK) at vise mest tydelig forskel på 
forsøgsbehandlingerne. 

2 

Ved Ødum i 1975 og 1976 havde høet af normale 
baller uden stabling et noget lavere indhold af 
vandopløselige kulhydrater end høet af normale 
baller stablet og små baller uden stabling. Ved 
Ødum var der i 1977 kun lille forskel på indholdet 
afvandopløselige kulhydrater i det forskelligt be
handlede hø, men i dette forsøg var tørstofind
holdet i høet også ret højt ved indkøring. 

Hverken fordøjelighedskoefficienterne eller 
tabene af organisk stof viser sikker forskel på de 
forskellige fremgangsmåder. 

Ved Ødum var der i 1975 og 1976 en del mug i 
høet i de normale baller uden stabling. I samme 
forsøg var der også mug i de små baller, men i 
mindre grad end i de normale baller. 

Der er ikke i forsøgene observeret mug i høet i 
de stablede baller. 

Konklusioner 
Selvom der ikke i forsøgene er målt store og sikre 
forskelle mellem metoderne, så tyder resultater
ne på, at de bedste konserveringsresultater ved 
ladetørring af ballepresset hø kan opnås, når bal
lerne stables omhyggeligt på tørreriet. 

Hvis ikke høet er næsten lagerfast ved indkø
ring, vil det være nødvendigt at stable baller af 
normal størrelse for at sikre et tilfredsstillende 
resultat af ladetørringen. 

Hvis ballestørrelsen nedsættes til ca. halvdelen 
af normal størrelse, kan arbejdet med stabling 
spares, idet der gennemgående er opnået gode 
resultater ved ladetørring afustablede små baller. 
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Tabel l. Forsøgsbehandlinger, analyser og tab af organisk stof 
Treatments, analyses and loss of OM 

% af tørstof Org. stof 

Indk. B alle- Stab- % tør- Træ- Råpro-
dato størrelse ling stof stof tein VOK2) FK3) . % tab 

%ofDM OM 
Storing Size Hand-
date ofbales stacking %DM CF CP WSC Dig. 3) % loss 

Ødum 1974. Kløvergræs, 15% kløver (Clover grass, 15% dover) 
13/6 Afgrøde ved presning (Crop at baling) 64,8 22,8 9,5 17,5 

Normal') + 86,2 23,7 9,1 16,2 78,3 5,2 
Normal + 86,2 23,8 10,1 14,2 74,2 7,6 
Små (Small) 86,3 24,7 9,0 14,4 73,0 9,8 

Ødum 1975. Kløvergræs, 10% kløver (Clover grass, 10% clover) 
12/6 Afgrøde ved presning (Crop at baling) 66,3 29,1 10,3 13,6 

Normal 88,1 29,3 11,1 10,5 72,6 4,2 
Normal + 89,3 28,7 11,4 12,0 73,3 7,0 
Små (Small) 89,0 29,0 11,1 11,7 70,6 0,1 

Ødum 1976. Kløvergræs, 60% kløver (Clover grass, 60% dover) 
18/6 Afgrøde ved presning (Crop at baling) 67,7 27,3 12,5 14,2 72,0 

Normal 88,7 27,1 13,6 7,6 70,2 4,8 
Små (Small) 89,7 27,3 13,2 10,5 69,6 3,3 

Ødum 1977. Kløvergræs, 5% kløver (Clover grass, 5% clover) 
20/6 Afgrøde ved presning (Crop at baling) 74,4 27,6 16,3 9,2 72,1 

Normal 84,4 28,4 16,2 8,3 70,9 12,4 
Normal + 85,4 28,3 16,0 8,5 70,1 7,3 
Små (Small) 85,2 28,0 15,6 8,4 68,4 6,2 

Si/strup 1974. Kløvergræs (Clover grass) 
18/6 Afgrøde ved presning (Crop at baling) 77,2 26,3 11,3 72,4 

Normal + 83,7 27,1 11,5 71,4 0,7 
Små (Small) 82,9 27,1 11,8 73,1 2,4 

Si/s trup 1975. Kløvergræs (Clover grass) 
15/6 Afgrøde ved presning (Crop at baling) 60,0 29,0 11,4 77,1 

Små (Small) 85,7 30,3 11,6 73,7 4,8 

Si/s trup 1975. Kløvergræs (Clover grass) 
28/7 Afgrøde ved presning (Crop at baling) 70,1 27,7 13,0 66,3 

Små (Small) 85,9 29,4 13,3 65,0 5,4 

l) Lavtrykspressede baller (Low-density bales) 
2) Vandopløselige kulhydrater (Water-soluble carbohydrates) 
3) Fordøjelighedskoefficienter bestemt med far (Digestibility coefficients (sheep» 

l' 3 


