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Det optimale udviklingstrin for høst af 
vinterhvede som helsæd søgtes fastlagt i to 
forsøg med en kortstrået hvedesort (Sleip-
ner). Hvedehelsæden blev høstet ca. 3,5 og 7 
uger efter begyndende skridning. Ensilagen 
blev opfodret til malkekøer enten som ene-
ste grovfoder eller i kombination med ærte-
eller hestebønneensilage. 

Nettoudbyttet målt i FE pr. ha steg fra 
5720 ved første høsttid til 9000 ved sidste 

høsttid i forsøg 1 og fra 6890 ti) 11810 i forsøg 2. 
Ensileringstabet faldt med stigende udvik-

lingstrin. Ensilagekvaliteten var i alle til-
fælde god. Ensilage fra første høsttid var for-
holdsvis stabil under udtagningen, mens 
ensilagen fra anden og tredie høsttid havde 
nogen tendens til henholdsvis at tage varme 
og at mugne. 

Resultater af fodringsforsøg bringes i ef-
terfølgende meddelelse. 

Indledning 
Der er gennemført to forsøg med helsæd af 

vinterhvede for at fastlægge det optimale høst-
tidspunkt på basis af udbytte, sammensætning, 
ensileringsegnethed, foderoptagelse, omsæt-
ning i vommen, produktion og foderudnyttelse 
hos malkekøer. 

Endvidere undersøgtes effekten af at kombi-
nere vinterhvede med hestebønne- eller ærte-
ensilage som grovfoder til malkekøer i forhold 
til at give hvedeensilage alene. 

Resultaterne vedrørende udbytte, konserve-
ring og ensilagens sammensætning bringes i 
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efter hvedens begyndende skridning (defineret 
ved at halvdelen af akset er synligt på halvdelen 
af stråene; 

Hestebønner (Cargo) blev i lQtfd skådagt oa 
bæ'g^ne var dt udviklet oq ^ første Pønrer 
brunlige. Ærter (Solare) blev i 1989 høstet di-
rekte ca 4 uger ener ærtet nes arb'omstring, de 
fleste af bælgene var fuldt udvik.et, ærte. ne fa 
ste men ikke hårde. 

Alle afgrøder blev ensileret uden brug af tnsi 
leringsmidler, hvedehelsæden 
bælgplantehelsæden i tårnsiloe 

Resultater og diskussion 
Udbytterne af tørstof og råprotein er vist i 

tabel 1. 
Tab af næringsstof under ensPeringen pr be-

stemt som differencen mellem neoiag«. argrøde 
og optaget ensilage (tabel 2). Ensilag ;om på 
grund af begyndende varmedannelse blev an-
vendt til andre formål, er ikke medregne", som 
tab. Udtagningstiden strakte sig ever ca. 8 må-
neder. 

Nettoudbytterne af tørstof og energi er be-
regnet ud fra de målte udbytter og tab samt de 
beregnede energiværdier (tabel 2). 

Tabel 1. Udbytte i. 

År og arter dato pr. ha 

Rå p rot. 
kg 

pr. ha 

1988 
Hvede 5/7 91 ,2 8 3 2 
Hvede 19/7 105,7 901 
Hvede 2/8 107,1 914 
Hestebønner 10/8 63,7 1003 

1983 
Hvede 6/7 114,0 1000 
Hvede 20/7 135,2 1023 
Hvede 3/8 154,5 1093 
Ærter 2/8 53,0 767 

Tabel 2. Ensileringstab i % , samt nettoudbytter. 
Tab Nettoudbytte 

Tør- Org. Hkgts 100 FE 
Ensilage stof stof pr, ha pr. ha 

1988-83 
Hvede 1. høsttid 16,3 16,9 76,3 57,2 
Hvede 2. høsttid 10,2 10,5 94,9 78,9 
Hvede 3. høsttid - 1 , 2 -1,4 107,1 90,0 
Hestebønne 2,2 2,3 62,3 50,5 

1989-90 
Hvede 1. høsttid 11,1 12,4 101,3 68,9 
Hvede 2. høsttid 5,2 5,7 128,0 94,7 
Hvede 3. høsttid 2,4 2,4 150,8 116,1 
Ærter 5,8 8,6 49,9 48,9 

Hvedeensilagens tørstofindhold steg med ö-
10 procentenheder ved udsættelse af høst.iden 
fra 3 tii 5 uger efter begyndende skridning, og 
derefter med 13-14 procentenheder ved yderli-
gere 2 ugers udsættelse (tabel 3). Samtidig fore-
kom et svagt fald i råproteinindholdet samt et 
fald i træstofindholdet, særlig fra 1 til 2. høsttid. 

Stivelsesindholdet forøgedes kraftigt fra 4-
9% ved tidlig høst til ca, 30% ved sen høst An-
alyserne viser, at der også efter ensilering kan 
være et betydeligt sukkerindhold i helsæd. Det 
faldt fra 7-8% til ca. 3 % fra første til sidste høst-
tid. 

Indholdet af alkohol og syrer i hvedeensilage 
faldt fra første til tredie høsttid, hvilket med-
førte stigende pH (tabel 4). 



1 % af tørstof 
Ensilage stof % Org. stof Råprot. Træstof Stivelse Sukker 

1988-89 
Hvede 1. høsttid 30,6 93,3 10,5 26,2 8,5 7,1 
Hvede 2. høsttid 38,5 93,9 9,4 20,9 21,1 4,2 
Hvede 3. høsttid 52,4 94,6 8,4 19,9 30,8 3,1 
Hestebønne 51,6 92,4 16,8 25,5 16,0 5,1 

1989-90 
Hvede 1. høsttid 29,3 31,7 9,9 3,8 8,3 
Hvede 2. høsttid 38,9 93,6 8,2 21,3 6,0 
Hvede 3. høsttid 52,1 93,6 7,9 t i , i 28,9 3,2 
Ærter 29,5 92,4 17,1 21,1 19,5 2,9 

Tabel 4, Ensilagens kvalitet, 
1 % af tørstof 

Ensilage pH 

nm3-N 
i % af 

total N 
Mælke-

syre 
Eddike-

syre 
Smør-
syre 

Alko-
hol 

1988-89 
Hvede 1. høsttid 3,7 10,9 10,0 3,0 0,10 2,8 
Hvede 2. høsttid 4,0 12,0 5,6 1,9 0,13 0,7 
Hvede 3. høsttid 4,1 9,5 3,6 0,6 0,06 0,2 
Hestebønne 4,7 7,3 8,1 0,9 0,46 0,4 

1989-90 
Hvede 1. høsttid 3,8 9,3 9,3 2,1 0,12 2 3 
Hvede 2. høsttid 4,0 10,6 5,3 1,2 0,10 0,7 
Hvede 3. høsttid 4,4 9,2 3,4 0,5 0,07 0,3 
Ærter 4,0 12,8 10,9 2,0 0,20 1,0 

Hvedeensilagen var af god kvalitet i alle for-
søgsled, men som normalt for helsæd var den i 
milde perioder af udtagningstiden tilbøjelig til 
at tage varme og mugne. Ensilagen fra 1. høsttid 
var den mest stabile. Ensilagen fra 2. høsttid 

havde størst tendens til at tage varme, medens 
ensilage fra 3. høsttid havde størst tendens til at 
ville mugne. Det er vigtigt, at der er et rimeligt 
forhold mellem ensilagebeholdningens udtag-
ningsflade og det daglige forbrug af ensilage. 
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