
»>tat

62?

Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur.
380. Meddelelse. 26. Juli 1945.

A. Forsøgsresultater.

Ensilering af Sødlupin og Kløvergræs.
I Fortsættelse af tidligere Forsøg (309. Meddelelse) er i

Aarene 1941—1943 udført Forsøg med Ensilering af Sødlupin
og enkelte Forsøg med Lucerne og Kløvergræs. Formaalet har
været at belyse Tørstoftabet og Tabet af Protein samt Ensi-
lagens Kvalitet ved forskellige Ensileringsmetoder. Forsøgene
er udført paa Forsøgsstationerne ved Lyngby, Tylstrup, Studs-
gaard, Ribe, Højer og Jyndevad.

S a m m e n l i g n i n g me l l em A.I.V.-Syre og Melasse-
t i l s æ t n i n g , mel lem E n s i l e r i n g af f r i ske og ve j r ede
L u p i n e r , med og uden Saf ta f løb og uden og med
S k æ r i n g af M a t e r i a l e t har i Gennemsnit af de Forsøg,
der direkte kan sammenlignes, givet følgende Resultater:
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Sødlupin til Ensilering er saaet omkring Midten af Maj og er
afhugget og ensileret i August. Udviklingen har gennemgaaende været
god og saa vidt fremskreden, at de nederste Bælge har haft ret store
dog endnu helt grønne Frø, ligesom Planterne endnu var friske og
saftige. Ensilagen blev taget op efter ca. 3 Maaneders Forløb.

A.I.V.-Syren er tilsat i normal Mængde, i Melassen er tilsat 1 pGt.
Sukker, hvor Lupinerne er nedlagt i frisk Tilstand, ca. 2 pCt. Suk-
ker, hvor de er nedlagt i vejret Tilstand, idet Lupinerne dér er tørret
ned til ca. den halve Vægt og derved har haft et væsentligt højere
Tørstofindhold.

A. I.V.-Syren har givet det mindste Tørstoftab, mindste Tab
af Renprotein, det største Indhold af Renprotein og mindste Indhold
af Ammoniak, ligesom Ensilagens Reaktionstal har været lavest.

M e l a s s e t i l s æ t n i n g har, hvor Lupinerne er nedlagt i
f r i sk T i l s t a n d , givet større Tab særlig af Tørstof og Ren-



protein, men ogsaa af Raaprotein, ligesom Indholdet af Ren-
protein har været mindre, Ammoniakindholdet i udpræget
Grad større og Reaktionstallet højere. Hvor Lupinerne er ned-
lagt i ve j re t T i l s t a n d , har Tørstoftabet gennemgaaende været
større, Proteintabene mindre, men pCt. kasseret Ensilage
større end tilsvarende nedlagt i frisk Tilstand, hvorimod der
ingen videre Forskel har været paa Proteinindholdet eller
Ammoniakindholdet, men gennemgaaende lidt højere Reakti-
onstal i Ensilagen. Ved Ensilering af de vejrede Lupiner har
S k æ r i n g af M a t e r i a l e t vist Betydning ved at nedsætte
Tørstoftabet, ligesom ogsaa Proteintab, kasseret Ensilage og
Reaktionstal har været lidt mindre end uden Skæring, hvor-
imod Indholdet af Protein og Ammoniak har været omtrent ens

Ved Bedømmelsen af de vejrede Lupiner skal yderligere
regnes med et Tab paa Marken, der i Gennemsnit af 11 Forsøg
har udgjort 8.6 pCt. af den høstede Tørstofmængde.

Tilsvarende Resultater som for Lupiner viste enkelte Forsøg i
Lucerne og Kløvergræs.

Om der har været Saftafløb eller ikke, har været af ringe Betyd-
ning for Tabet og Ensilagens Kvalitet.

I Tabsberegningen er den i Melasse tilsatte Tørstofmængde til-
lagt og indbefattet. Lades Melassens Tørstof ude af Betragtning, har
der ikke været væsentlig Forskel paa Tørstoftabene ved de forskellige
Fremgangsmaader.

Tørstoftabene er beregnet som Forskel mellem ialt nedlagt Tør-
stof og Tørstof i den optagne friske Ensilage, som det der har mest
praktisk Interesse, men tages ogsaa Tørstoffet i den fraflydte Saft og
i den kasserede Ensilage med, faar man det egentlige Gæringstab, der
ogsaa har været udpræget mindst i A.I.V.-Ensilagen nemlig 2.6 pCt. mod
12.5 og 13.5 pCt. i Melasseensilagen henholdsvis med og uden Saftafløb.

I alle Forsøgene er udført Temperaturmaalinger og Maalinger af
Materialets Sammensynkning. A.I.V.-Ensilagen har her i alle Tilfælde
vist en væsentlig lavere Temperatur, navnlig i de første 14 Dage efter
Nedlægningen, og en tydelig hurtigere Sammensynkning af Materialet
end ved Melassetilsætning.

I de vejrede Lupiner har Temperaturen været lidt lavere end i
de friske, og hvor de er skaaret i Hakkelse, er Sammensynkningen
sket hurtigere end uden Skæring, saa der kan rummes væsentlig mere
Materiale i Siloerne.

Alt i alt har A.I.V.-Metoden været den s ikres te ,
givet mindst Tørstof- og Prote in tab og den bedste
Kvalitet af Ensilagen sammenlignet med Melasse-
t i l sætn ing .

Ved Melasseti lsætning har Vej ring af Lupi-
nerne før Nedlægning gennemgaaende givet s tørre
Tørs tof tab, men lidt mindre Pro te in tab end Ned-
lægning i frisk Tilstand. En Skæring af det vej-
rede Materiale har formindsket Tabet noget, men
har ingen Betydning haft for Ensi lagens Kvalitet.

Nærmere Oplysninger om Ensilering af baade Sødlupin og Roe-
top (se ogsaa 369. Meddelelse) findes i 387. Beretning i Tidsskrift for
Planteavl Bind 49. Side 664.

Trykt ! 19.000 Eksemplarer.




