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Mål för näringsinnehåll i vallfoder

Energi Protein Övrigt
MJ oms.en. g råprot

• Kor
• Mjölkkor, växande köttdjur 11 150 <2% K
• Kvigor till rekrytering 9,5 130
• Dikor 8 120

• Häst 
• på underhåll 9 90
• Växande, digivande, hård träning 10,5 120

• Får
• Tackor på underhåll 9,5 120 låg fytoöstrogen
• Digivande,  växande 11 150 låg fytoöstrogen



Relativ vallfoderkvalitet (RFQ) enigt Hancock, 2011, anpassat till omsättbar energi passande 
för olika djurkategorier

Hancock D. (2011) Using Relative Forage Quality to Categorize Hay. University of Georgia Cooperative Extension.



Mål för hygienisk kvalitet i vallfoder

• Ammonium-N < 8 % av tot-N
• pH < (0,0247 x ts %) + 3,71 Gäller för ts-halt 15-50%
• Smörsyra < 0,10 % av prov
• Ättiksyra 1-3 % av ts
• Mjölksyra 3-7 % av ts vid ts >30%, vid lägre ts 6-10 %
• ADF-N < 5 % av tot-N
• Nitrat (NO3) < 0,12 % av ts
• Sporer < 103 per gram prov (Clostridie- och Bacillus- sporer)
• Jäst < 105 per gram prov
• Mögel < 105 per gram prov



Hur nå målen?

• Artval

• Gödsling

• Skördetid

• Skördetid

• Skördetid

• Skördetid

• Noggrannhet vid ensilering



Skördeuppskattning

• Kvalitet
• Utvecklingsstadium
• Provskördar för näringsmässig kvalitet
• Vallprognos.se

• Kvantitet
• Provskörd med ruta
• Betesplatta
• Borrning i silon

Klippinstruktioner 2016.doc
http://www.vallprognos.se/


Provskörd i ruta. 0.5 x 0.5 meter

Betesmätaren
Jenquip.
Ca 50 ”klick” 
per ha. 



• Ruonan Wang gjorde ett ex-jobba där hon utvärderade borrning i silon 
för att uppskatta mängden 
http://stud.epsilon.slu.se/4977/1/wang_r_121019.pdf

http://stud.epsilon.slu.se/4977/1/wang_r_121019.pdf


Figure16. Average values of fresh matter density of all layers drilled by JTI, Stickit 1 and 2, 

and the density of the whole block in the four farms.

Korellation mellan 
block och Stickit var 
0,85-0,89.

Korrellation mellan 
Stickit1 och Stickit 2 
var 0,91



Figure 12. Mean fresh matter density of different layers (including all sampling methods) in the

four farms.



Korrellationen mellan de olika metoderna att ta prover för att mäta ts-halten var hög, r=0,97

Att använda de vägda proverna för att också göra ts-analys går därför bra och densiteten 
per kg ts är lika säker som att densiteten per kg vått ensilage (r=0.89)

Figure 21. Mean dry matter density of samples drilled by JTI, Stickit 1 and 2, and 

the density of block



kg ts/m3 = (1000 x Vikt x Ts) / (Diam x Diam x 0,7854 x Djup)

där Vikt = borrkärnans vikt i gram

Ts = ts-halt i %

Diam = borrens innerdiameter i millimeter

Djup = borrkärnans djup i cm

Mät hur djupt du borrat, skriv upp, väg hela provet, 
skriv upp, och sänd därefter lämplig mängd till analys. 
När analyssvaret kommer kan man använda ts-halten 
för att uppskatta ensilagets densitet. Räkna ut 
ensilagets densitet i kg ts/m3 så här:

Gör så här för att uppskatta både kvalitet och kvantitet. 
Kunden får mycket för pengarna



Ensilering

• Spelar hackelselängden roll för kon?

• Varför så stora förluster i plansilor?



Korta eller långa strån i ensilaget ?

• Vi gjorde alltså ensilage i rundbalar eller i 
slangpackare.

• Det innebär långstråigt (16 knivar i Taarups bale in 
one)  respektive finhackat (Jaguarhack) och 
”tilltovat” i slangpackaren

• Vad blev det för skillnad? 
– Vi lät sedan korna äta fodret och mätte bland annat 

foderintag och hur mycket de idisslade

Rolf Spörndly,    Inst för husdjurens utfodring och vård



Jaguarhackat till slangen och rundbalning 
på samma fält, samtidigt

Hackelselängd: 1,7 cm

Hackelselängd: 15 cm





Manuell utvägning av rundbal 
respektive slangpackat



Från Peder Nörgaard

Bildanalys

Partikel-längd foder

Partikel-bredd

Rundbal

Rundbal

Slang

Slang



Det blev väldigt stor skillnad i 
volym i fodertrågen



Korna som fick slangensilaget nästan 
slickade i sig sitt foder…

…medan korna som fick rundbals-
ensilaget åt på ett helt annat sätt



En halvtimme efter utfodringen såg det ut så här:



Resultat
• Strålängd:

Rundbal: 15,3 cm Slangpackat:  1,7 cm

• Foderkonsumtion: Kg ts ens

Rundbal: 14,3 kg ts Slangpackat: 14,2 kg ts

• Tuggtid (enbart ens): Ät-tid

Rundbal: 309 min/dygn Slangpackat: 216 min/dygn

Idissling

Rundbal: 474 min/dygn Slangpackat: 463 min/dygn

Totalt

Rundbal: 783 min/dygn Slangpackat: 679 min/dygn



Kan vi göra något åt de 
stora förlusterna i 
plansilor?





Det som ser så fint ut vid fyllningen 
av silon  …… 

…kan se ut så hör när man 
öppnar…… endast 80 % kan 
användas som foder!







Summering

Det förekommer att en femtedel (20 %) av grönmassan 
som läggs in i en silo aldrig utfodras.

Förlusterna i ensilering tycks vara störst i plansilor, följt 
av tornsilor och slangsilor (korvsilo). Rundbalar avviker 
med mycket låga förluster. 



Förluster i olika silotyper
(publicerad litteratur)

Silotyp TS-förlust

Seibt (1991) Tornsilo , 96 silor 18 %  (4-32 %)

Miller (1962) Tornsilo 11-18 %

Seibt /(1991) Plansilo, 91 silor 23 %  (9-30 %)

Künemann&Hermann (1966) Plansilo ohackat
Plansilo exakthackat

27 %
18 %

Ruppel m. fl. (1995) Plansilo, 30 silor 8 %  (-3 till 44 %)

Köhler m. fl. (2013) Plansilo, 26 silor 9 % (-4 till 19 %)

Abrahamsson (2012) Plansilo 27 %

Tornsilo 24 %

Slangsilo 19 %

Rundbal, 65 balar 1 %



Förluster (energi) , efter Zimmer 1979

Process Klassificering Approx.  
förlust, %

Orsak

Respiration Oundviklig och
osynlig

1-2 Plantans enzym

Fermentation Oundviklig och
osynlig

2-4 Mikroorganismer

Pressaft eller .. Antingen … 5->7   or TS-halt

.. fältförluster … eller 2->5 Väder, system

Klostridiefermentation Möjlig att undvika 0->5 Kontaminering, TS-halt

Aerob nedbrytning
under lagring

Möjlig att undvika, 
delvis osynlig

0->10 Densitet, silotäther,
silotyp, TS-halt

Aerob nedbrytning
under uttag

Möjlig att undvika, 
delvis osynlig

0->15 Densitet, silotyp,
årstid, TS-halt

TOTAL 7->40



Hypotes:  

1. Det är framförallt den långa tiden då silon ligger öppen 
under uttagstiden som leder till de högre förlusterna för 
stora silokonstruktioner. 

2. Speciellt när silon inte varit riktigt tät under lagringstiden.

Varför ger plansilor och andra stora silor 
så mycket högre förluster?



Lab silo experiment. 
1.5 l silor, lagrade 3 månader (Chen & Weinberg 2009)

Hypotes 1

TS förlust Temp, °C

Förlust vid öppning 10 % 22

3 dagar efter 13,5 % 34

4 dagar efter 17 % 28

7 dagar efter 24 % 34



Hypotes 2

Ensilering i laboratoriesilor. 1,7 liter

Antingen stängd under ensileringen eller 
ventilerade (2 tim i veckan)

Mäter förlusten under 100 dagars 
ensilering

Mäter stabiliteten efter öppning

Egna pågående studier. Simulering av otäta silor. (SLF-projekt)



Viktändring under ensileringen för ventilerade respektive 
stängda silor



Ensilagets stabilitet efter öppning. ”Ventilerad” har varit öppen 2 
timmar i veckan under ensileringen. ”Stängd” har varit stängd 
hela ensileringen
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Egna pågående studier. Silovägningar 2013/14  (SLF-projekt)





Silo Ton grm
l x b

Uttag Vikt  in-ut 
kg (%)

Vikt    in-ut 
kg ts (%)

Regnat 
in, kg

Motsv. 
regn

Neder-
börd

Plansilo 2 
(SLU)

400  8 
x 43 m

16/10 till 
8/2

+ 15 672 
(+3,9 %)

- 16 876    
(-10,8 %)

32 548 94 mm 238 mm

Plansilo 4 
(SLU)

490        8 
x 43 m

3/9 till 
18/10

- 22 515       
(-4,5)

- 23 361   (-
13,5 %)

846 2 mm 72 mm

Plansilo 
utan tak

160        4 
x 20 ?

3/12 till 
18/2

+ 4 950   
(+3,1 %)

- 2 294      
(-3,7 %)

7 244 90 mm

Plansilo 
med tak

370           
6 x 30 m

3/9  till   
4/12

- 8 495     (-
2,3 %)

- 2 493      
(-2,0 %)

0 kg - -

Slang 490 19/11 till  
4/2

- 55 326   (-
11,2 %)

- 28 830   (-
19,5 %)

0 kg - -

Egna pågående studier. Silovägningar 2013/14 (SLF-projekt)



Så här ska packningen se ut!

På Ekenäs har man 
lyckats göra 
plansiloensilage med ca 
5 % förlust!!!



Sammanfattning

Förluster under lagringen

- balanserat värde att räkna med vid kalkyler:

• Plansilo 15 % av ts (10-25 %)

• Slangsilo 11 % av ts (litet underlag)

• Tornsilo 11 % av ts (8-15 %)

• Rundbalar 5 % av ts (2-8 %)



Vad ska vi göra för att förbättra?

• Packa bättre
• Lägga in långsammare (två silor samtidigt?)

• Använda silopackare

• Packa ett par timmar dagen efter, före täckning





Kalkylark för silopackning (USA)

I svensk översättning blir det:

• Vilken densitet blir det.xls

• Kalkylarket ligger på HUV:s hemsida på SLU (snart)

www.huv.slu.se

Vilken densitet blir det.xls
http://www.huv.slu.se/
http://www.huv.slu.se/


Vad ska vi göra för att förbättra?
• Packa bättre

• Lägga in långsammare (två silor samtidigt?)
• Packa ett par timmar dagen efter, före täckning

• Täcka bättre
• Tunn folie närmast gräset
• Täcka med sand
• Bättre sluttning för dränering av regnvatten. Tak.

• Använda tillsatsmedel
• Bakteriepreparat, gärna med Lactobacillus Buchneri eller likn.
• Kemiska preparat, gärna med bensoat och sorbat, eller 

propionsyra

• Hög uttagshastighet
• Anpassad silobredd till djurantal. (Öppna inte när djur är kvar på bete)
• Rundbalar



bredd höjd kgts/m3 m/vecka antal kor

6 3 200 2 86

Uttagshastigheten – silostorleken – antal kor

RÄKNESNURRA

Den trygga rekommendationen är att man behöver ta 
ut 2 meter/vecka i en plansilo. Men det varierar mycket.



Vad ska vi göra för att förbättra?
• Packa bättre

• Lägga in långsammare (två silor samtidigt?)
• Packa ett par timmar dagen efter, före täckning

• Täcka bättre
• Tunn folie närmast gräset
• Täcka med sand
• Bättre sluttning för dränering av regnvatten. Tak.

• Använda tillsatsmedel
• Bakteriepreparat, gärna med Lactobacillus Buchneri eller likn.
• Kemiska preparat, gärna med bensoat, sorbat, propionsyra

• Hög uttagshastighet
• Anpassad silobredd till djurantal. (Öppna inte när djur är kvar på bete)
• Rundbalar

• Eller……



…… eller börja rundbala ………


