
2014-11-19

1

Grönfoder och Helsäd
Erfarenheter av olika blandningar
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Foderhistoria…

• Det fanns hö

• Som varvades med ensilage

• Bara ensilage gick bra

• Kompletteras med lite halm

• Så kom helsäd och 
grönfoder……hur använder 
man den?

Helsäd av spannmål

• Skördetidpunkt !

MJÖLKMOGNAD, ex

Rp 114 högt

Stärkelse 7 lågt

Socker 120 högt

NDF 453 g högt

Mycket strå lite axfyllnad

Senare skörd nära degmognad

• Mer kärna

• Mindre andel strå

• Högre stärkelse 50 –
150

• Rp 80 -90

• Lägre NDF, men 
svårsmält!

• Spill?

• I försök; om senare 
skörd mjölkar kor bäst 
på:
1.Korn, mer ax, mer 
stärkelse

2.RV

3.Havre, mycket fibrer

4. Vårvete, stor andel strå

Mindre kraftfoderbehov!

Till Köttdjur

• Helsäd som enda foder

– Strålängd och ättid

– Fibrer?

– Innehåller lite protein

Jämför med halm och     
spannmål

Grönfoder – något för köttdjur!
• Nya och gamla blandningar

– Öka protein
• Ärtor

• Åkerbönor

• Vicker

– Sent eller tidigt?
• Ju senare desto mer 

protein och stärkelse

• Lite fibrer, men ved

• Ensileringsprocess
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Odla fullfoder Smak och balans och näring

• Arons blandning
– 200 kg ärter och sex kg 

raps (Lst Värmland 1990)

– Vid sådd lägg till 
spannmål, eventuellt 
åkerbönor(Ö-g 2005 ->)

– Beta eller ensilera

• Lupin 
– Rp 150/ 10 MJ / 450 NDF 

och stärkelse 25

• Vicker / havre 
– Rp 150/ 9,5 MJ/ 460 NDF 

och stärkelse 90

• Vicker / åb/ Vv
– Rp 190 /9,8 MJ / 440 

NDF  och stärkelse 35

Komplettera foderlagret
www.proteintipset .se
Mina kunders bästa tips:

• Gå in på hemsidan

• Känd, närmast, 
gemensamt

• Pris…

• Transport, bekant 

• Lager hemma / 
överlagra?

• Gratis annonsering
– Sälja och köpa

• Tips om odling

• Tips om protein

• Tips om fodertjänster

• Filmer, intervjuer

www.proteintipset.se


