
12. JULI NR. 553 

Ensilerings- og foiringsforsøg med forskellige helsædsafgrøder 

V. Friis Kristensen 
Afd. for forsøg med kvæg og får 

Statens Husdyrbrugsforsøg 

E Biilow Skovborg 
Statens Forsøgsstation, Silstmp, Thisted 

Statens Planteavlsforsøg 

Helsædsafgrøder af vinterbyg, vinterhvede, vårbyg og vårbyg iblandet ærter, blev alle høstet, 
når kernerne var blød-dejede. Afgrødernes tørstofsammensætning var stort set ens. Blandingen 
vårbyg-ærter havde højere råprotein- og lavere træstofindhold end vårbyg alene. 

Fordøjeligheden af ensilage af vinterbyg var lidt højere og fordøjeligheden af vinterhvede lidt 
lavere end fordøjeligheden af vårsædsafgrøderne. 

1 fodringsforsøg med køer gav vårbyg iblandet ærter en højere mælkeproduktion end ren vår-
byg. Der syntes ikke at være væsentlige forskelle på de øvrige afgrøders foderværdi til mælke-
produktion. 

. „g med vinterbyg og -hvede, hvor af-
grøderne er høstet på forskellige udviklingstrin 
fra kornets skridning til modenhed, har vist, at 
der kan høstes pæne udbytter af tørstof, når af-
grøderne høstes på et udviklingstrin, som anses 
for passende for helsædshøst (kernens konsistens 
blød-dejet). 

Ensileringsforsøg med helsædsafgrøder af vin-
terbyg og vinterhvede har vist, at disse afgrøder 
gennemgående er let ensilerbare. 

Ligeledes har forsøg med byg og ærter i blan-
ding til helsæd vist, at det ved iblanding af sti-
gende mængder ærter i byggen (20-40-60%) har 
været muligt at hæve råproteinindholdet i afgrø-
dens organiske stof med 1-2 procentenheder for 
hver 20% ærteiblanding i udsæden. 

Da der ikke forelå danske resultater vedrø-
rende fodring med ensilage af forskellige hel-
sædsafgrøder af vintersæd eller vårbyg blandet 
med ærter, blev der i 1982-83 på forsøgsstationen 

Også udgivet af Statens Planteavlsforsøg som Meddelelse nr. 1794. 



ved Siistrup gennemfør t ensilerings- og fodrings-
forsøg med sådanne afgrøder. 

Materialer og metoder 
Til forsøget blev anvendt følgende helsædsafgrø-
der: 
Vinterbyg, Igri, sået 18/9, høstet 6/7 
Vinterhvede, Solid, sået 17/9, høstet 28/7 
Vårbyg, Nery, sået 10/4, høstet 27/7 
V å r b w + ærter, sået 12/4. høstet 28/7 

l ærter (Bon-

r h a r et noget 
n, når de hø-
ien (blød-de-

jc i j , uicv uci ucsiciiii, ai a ig ipuciue skulle skar-
lægges og fortørres til så vidt muligt samme tør-
stofgrad inden finsnitningen og ensileringen. Af-
grøderne blev ensileret i køresiloer uden tilsæt-
ningsmidler. 

Fodringsforsøget 
1 fodringsforsøget blev der indsat 8 S D M køer på 
hvert af de 4 forsøgshold. Forsøget udførtes som 
et holdforsøg omfat tende en standardperiode på 
2 uger, en overgangsperiode på 2 uger og en for-
søgsperiode på 8 uger. På grund af for små mæng-
der forsøgsfoder fik de 2 sidst indsatte køer i hvert 
forsøgsled kun en forsøgsperiode på 4 uger. Ved 
forsøgsperiodens begyndelse var køerne i gen-
nemsnit 185 dage fra kælvning (variation 173-200 
dage). Der var 21 . kalvs køer på hvert hold, mens 
resten var i 2.-5. laktation. 

I s tandardperioden blev køerne fodret med en 
fuldfoderblanding ef ter ædelyst. Blandingen 
havde følgende sammensætning, % af tørstof: 

Helsædsensilage (vårbyg) 20,0 
Græsensilage (alm. rajgræs) 30,0 
Bederoer 15,0 
Sojaskrå tilsat 6% anim. fedt 15,4 
Valset byg tilsat 6% anim. fedt 18,6 
Mineralstofblanding, type I 1,0 

1 forsøgstiden blev der fodret ef ter ædelyst med 
4 fu 1 dfoderb 1 andinger, hvis sammensætning er 
anført i tabel 1. 

Tabel J. Sammensætning af fuldfoderblandinger i 
forsøgstiden, % af tørstof. 

Vin- Vin- Vår-
Forsøgsfoder ter- ter- Vår- byg + 

byg hvede byg ærter 

»lage 55,0 55,0 55,0 55,0 
Bcdcioer 20,0 20,0 20,0 20,0 
Sojaskrå + 6% fedt 10,1 11,9 14,0 10,4 
Byg + 6% fedt 13,9 12,1 10,0 13,6 
Mineralstofbl. 1 1,0 1,0 1.0 1,0 

Pr. kg tørstof 
Råprotein 136 135 131 131 
FE 0,91 0,89 0,90 0,89 
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Resultater og diskussion 
Afgrøderes kemiske sammensætning ved ensile-
ring er vist i tabel 2. 

Tabel 2. Afgrødernes kemiske sammensætning ved ensi-
iering. 

Vin- Vin- Vår-
A f g r ø d e ter- ter- Vår- byg + 

byg hvede byg ærter 

Tørstof % 38,9 44,7 52,5 51,7 

I % af tørstof 
Organisk stof 93,9 94,7 94,2 93,8 
Råprotein 9,8 8,8 7,4 9,7 
Træstof 23,0 24 ,2 26,9 24,5 
Nfe .+fed t 61,1 61,7 59,6 59,6 

Som det f remgår af resultaterne i tabellen, er 
det ikke lykkedes at ramme den samme fortør-
ringsgrad for alle 4 afgrøder. 

Ud over tørstofindholdet har der ikke været 
væsentlige forskelle i sammensætningen af afgrø-
dernes tørstof. I blandingen af byg-ærter var rå-
proteinindholdet dog højere og træstofindholdet 
lavere end i vårbyg alene. 

I forbindelse med skårlægningen blev der af af-
grøderne udtaget en prøve til botanisk analyse. 
Prøverne blev delt i en aksdel og en strådel, og 
fordelingen ses i følgende opstilling. 



% af tørstof 
Afgrøde aks og strå og 

bælge stængler 

Vinterbyg . . . . . . , , . 61,3 38,7 
Vinterhvede 46,6 53,4 
Vårbyg 55,5 44,5 
Vårbyg + ærter 43,6 56,4 

Det skal bemærkes, at den anvendte ært (Bon-
di) er ee foderærttype med en forholdsvis stor 
stængelandel, men ærteafgrøden udgjorde kun 
godt 20% af blandingsafgroden. 

Ensilagens tørstofindhold, kemiske sammen-
sætning og kvalitetstal er vist i tabel 3. 

Tabel 3. Ensilagens sammensætning og kvalitet ved op-
fodring. 

Vin- Vin- Vår-
Afgrøde ter- ter- Vår- byg + 

byg hvede byg ærter 

Tørstof % 36,4 41,4 50,2 50,6 
pH 4,2 4,4 4,5 4,6 
Ammoniaktal 10,7 12,9 8,7 9,6 

I % af tørstof 
Organisk stof 92,5 93,0 93,5 93,2 
Råprotein 11,1 9,9 8 , 0 10,0 
Renprotein 4,6 3,7 4,4 5,7 
Træstof 24,9 27,0 26,3 24,7 
Råfedt 3,1 3,3 2,5 2,3 
Stivelse 9.2 8,1 22,2 23,3 
Sukker 4,9 7,0 2,5 2,8 
Mælkesyre 6,70 6,27 4,08 4,32 
Eddikesyre 2,53 1,16 0,51 0,79 
Smørsyre 0,26 1,16 0,51 0,79 
NO;,-N 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Det ses, at tørstofindholdet i ensilagen er for-
mindsket lidt i forhold til indholdet i den nedlagte 
afgrøde. Derudover er der ikke sket væsentlige 
ændringer ved ensileringen og opbevaringen af 
afgrøderne. 

Der var større indhold af stivelse og et lavere 
indhold af opløselige kulhydrater i vårsædsafgrø-
derne end i vintersædsafgrøderne, hvilket tyder 
på, at vårsæden er høstet på et senere udviklings-
trin end vintersæden. 

Om kvaliteten af ensilagerne kan det af resulta-
terne ses rne med det største tørstof-
indhold hai halt det mindste indhold af gærings-

produkterne mælke- og eddikesyre, hvilket stem-
mer overens med tidligere ensileringsresultater. 
Ensilagen af hvede har haft det største indhold af 
smørsyre. 

Kvaliteten bedømt ud fra syn og lugt har for 
alle ensilager været god. Hvedeensilagen var no-
get mere porøs og løst lejret i siloen end de øvrige 
arter. Vårbyg uden ærter var på grund af den hur-
tige- og kraftige vejring dårligere snittet end de 
andre afgrøder. 

Tab ved ensilering og opbevarig er vist i tabel 4. 

Tabel 4. Ensileringstab i % 

Vie- Vin- Vår-
Åfg røde ter- ter- Vår- byg + 

byg hvede byg ærter 

Tørstof 8,0 13,8 9,9 6,5 
Organisk stof 9,5 15,3 10,6 7,1 

Tabene må siges at være af rimelig størrelse un-
der de givne forhold med ensilering af forholdsvis 
små mængder i almindelige køresilocr og den 
l ange opbeva r ings - og o p f o d r i n g s t i d D e r e r in-
gen sikker forskel på eesileringstabene. Det lidt 
s t ø r r e t a b som b lev må l t lo t h e l h e d e n a, vinter-
hi »ede kan fo-kku e , ved, at dermed udtagning af 
ensilagen fandtes musehullet i dæktofien, og 
dette vi! sammen med en porøs afgrøde, som ikke 
ei kørt samroen, give mulighed for større iltnings-
tab. 

Ensilagens fordøjelighed, som er bestemt ved 
hjælp af får, er vist i tabel 5 sammen med den be-
regnede energiværdi. 

Tabel 5. Helsædsensilagens fordøjelighed og 
energiværdi. 

Vin- Vin- Vår-
Afgrøde ter- ter- Vår- byg + 

byg hvede byg ærter 

FKorg. stof 72 66 69 68 
FE/kg tørstof 0,74 0,69 0,71 0,71 
kg tørstof/FE 1,35 1,46 1,40 1,41 

Beregningen af energiværdien er baseret på 
fordøjeligheden af organisk stof bestemt hos får, 
en fordøjelighed af råproteinet beregnet i Med-



delse nt . 269 fra Statens Husdyrbrugsforsøg samt 
et værdital på 80. 

Der er sikre forskelle på fordøjel igheden af en-
silage af de forskellige afgrøder (P < 0,01). For-
døjeligheden af vinterbyg var lidt hø jere og for-
døjelighed af vinterhvede lidt lavere end fordøje-
ligheden af vårbyg og vårbyg med ærter. 

D e gennemsnitlige resultater vedrørende mal-
kekøernes foderoptagelse og mælkeproduktion 
er gengivet i tabel 6. Statistisk er resultaterne i led 
1, 2 og 4 enkeltvis sammenlignet med resulta-
terne i led 3. 

Resultaterne vedrørende foderoptagelsen an-
tyder, at køerne kunne optage lidt mere af rati-
onen, der indeholdt ensilage af vårbyg med ærter 
end af rationen med ren vårbyg, mens optagelsen 
af rationer med ensilage af vintersædsarterne var 
lidt mindre. Ingen af disse forskelle var sikre. (P 
< 0 , 1 1 ) . 

Der imod var mælkeproduktionen større hos 
køer fodret med ensilage af vårbyg + ærter end 
hos køer fodret med ensilage af ren vårbyg (P < 
0,05), mens der ingen sikre forskelle var mellem 
ren vårbyg og vintersædsarterne (P < 0,56). Der 

var stor spredning på de fundne tilvækster og in-
gen sikre forskelle. 

Mælkeydelsen var i forsøgsperioden ret lav i 
forhold til det generelt hø je foderniveau (15-16 
FE) . Ydelsen faldt med ca. 1 kg pr. uge fra sidste 
uge i s tandardperioden til første uge i forsøgspe-
rioden. hvorefter den stabiliseredes på det lavere 
niveau. Den lave ydelse blev ikke kompenseret af 
et tilsvarende højt niveau for tilvækst. Foderud-
nyttelsen var derfor lav i forsøgsperioden. 

Tidligere forsøg har vist, at foderoptagelsen af 
helsædsensilage øges med fremadskridende ud-
viklingstrin ved slæt. Denne faktor må tages i be-
tragtning ved sammenligning af forskellige afgrø-
der, Som tidligere nævnt tyder ensilagens indhold 
af stivelse og sukker på, at vintersædsafgrøderne 
var mindre udviklede ved høst end vårbyggen. 

Bælgplanter omsættes generelt hurt igere i 
vommen end græsser. Ær te r i helsæden kan der-
for have medvirket til at forøge foderoptagelsen. 

I det te produktionsforsøg var der ikke væsent-
lige forskelle mellem helsædsensilage af vårbyg, 
vinterbyg og vinterhvede, men vårbyg iblandet 
ærter gav en højere mælkeproduktion end de an-
dre afgrøder. 

Tabel 6. Gennemsnitlig daglig foderoptagelse, ydelse og tilvækst ved fodring med helsædsensilage af forskellige 
afgrøder. Mindste kvadraters gennemsnit. 

Foder-
tørstof Mælk Fedt Smørfedt Protein Protein 4% mælk Tilvækst 

Afg røde Led kg kg % g % g kg g*) 

Vinterbyg 1 16,4 18,1 4,42 795 3,32 599 19,2 4 
Vinterhvede 2 16,8 18,3 4,44 806 3,39 616 19,4 245 
Vårbyg 3 17,6 17,9 4,39 781 3,36 597 18,9 493 
Vårbyg + ærter 4 18,3 19,2 4,32 820 3,39 645 20,0 316 

*) Kun køer med 8 ugers forsøgsperiode medtaget. 
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