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Sammanfattning 
Att skörda två vallskördar med bra näringskvalité och med en tillväxt av vallbeståndet på 

hösten har haft liten betydelse avseende närings-, syra- och bakterieanalys året efter i 

förstaskörden jämfört med att vallen skördades tre gånger. Näringsmässig skillnad består av 

olika andelar gräs och klöver mellan leden. Ingående arter i studien var rödklöver, timotej och 

ängssvingel. Ensileringen i led B med syra har inte i alla provburkar lyckats utan man har fått 

lufttillträde under ensileringen som gjort att det har förbrukat socker samt att etanolhalten har 

stigit. Av syraanalys och bakterieanalys kan man inte se att flytgödseltillförseln i kombination 

med mer mängden förna ska ha påverkat ensileringen mer än vid mindre mängd förna. 

Kraftigare förna under vintern gjorde att sorkar och mullvadar trivdes bättre med mer skador 

på vallen och jordhögar. 

  

Syfte  
Att undersöka ensilagekvalitén på förstaskörden i en andraårsvall, när en kraftig förna/bestånd 

lämnas kvar hösten året innan. På våren tillförs tjugofem ton flytgödsel per hektar med 

släpslangsteknik.  

 

Förutsättningar 
Vallförsöket; Skördesystem i vall, R8-546, ADBNR: RÅUL09 som ingår i 

”Ulricehamnsprojektet” undersöker man skillnaden mellan att skörda vallen två eller tre 

gånger. Ledet A som skördas två gånger per år med bra näringskvalité får ofta en kraftig 

förna/bestånd kvar på hösten jämfört med ledet B som skördas tre gånger per år. I studien vill 

vi undersöka hur kraftig förna med vårspridning av flytgödsel påverkar ensileringsresultatet i 

förstaskörden. Ingående arter i försöket är timotej, ängssvingel och rödklöver.  

 

I tabell 1 framgår skördetidpunkter, avkastning och klöverandel för vallår 1 2008. Bilderna 1 

och 2 visar på tillväxten av vallen efter sista skörd led A 22 juli och led B 4 september. 

Tillväxten på vallen i led A blev kraftig efter sista skörd och i praktiken hade man skördat en 

gång till på hösten. Bild 3 och 4 visar på mängd förna kvar på våren samt spridningen av 

flytgödsel.  

 

Tabell 1, Skördetidpunkt, avkastning och klöverandel i vall 1 2008, försöket  

R8-546 Rådde gård 

 led A B       .          

Skörd 1   3 juni 3 juni    

Klöverandel  39 % 36 % 

Avkastning kg ts/ha 6 530 6 310 

Skörd 2  22 juli 17 juli 

Klöverandel  49 % 29 % 

Avkastning kg ts/ha 3 490 2 630 

Skörd 3   4 september 

Klöverandel   51 % 

Avkastning kg ts/ha  4 590  

 

Tabell 2, Skördetidpunkt, avkastning och klöverandel i förstaskörden vall 2 2009, grönmassan 

från denna skörd ingick i ensileringsstudie, försöket R8-546 Rådde gård  

 led A B       .          

Skörd 1   3 juni 3 juni    

Klöverandel, okulär 21 % 15 % 

Avkastning kg ts/ha 5 430 5 260 



Tillväxten efter sista skörd hösten 2008 

Bild 1, Led A den 29 september 2008, sista skörd 22 juli  

 
 

Bild 2, Led B den 29 september 2008, sista skörd 4 september 

 
 

 

 

 



Gödsling vår, andraårsvall 2009  

Flytgödselspridning den 20 april med 25 ton/ha, släpslang 

Handelsgödsel den 28 april med 120 kg/ha Axan  

 

Bild 3, Led A den 20 april 2009, flytgödselspridning, förna vår  

 
 

Bild 4, Led B den 20 april 2009, flytgödselspridning, förna vår  

 

 
 



Metod  
Ensilering i provburkar 

Grönmassan i försöket direktskördas med Haldrup vallförsöksmaskin. Materialet gick igenom 

hacken på vallskördemaskin för att få ett exakthackat material till ensileringsstudien. För att 

höja torrsubstansen lades grönmassa ut på pressning för att torka, målet var att ensilera vid 

30-35 %. Grönmassan delades i två delar per ruta, utan eller med syra. Totalt ensilerades 12 

provburkar (Led A, B och utan eller med syra * 3 upprepningar). Tillsatsmedel var syra 

Promyr N sex liter per ton grönmassa. Provburkarna har ensilerats under 104 dagar (3 juni-15 

september). Mängden grönmassa i burkarna varierade mellan 1349-1623 g, 159-189 kg ts/m
3
.  

 

Bild 5. Provburk fylld med grönmassa och ensilerad i 104 dagar 

 

 
 

Resultat  

 
Närings-, syra- och bakterieanalys på proverna 

Torrsubstansen i ensileringsstudien har blivit kring 20 % och inte nått upp till målet 30 %. Det 

exakthackade grönmassan var svår att torka på pressning då det var molnigt väder. 

Förlusterna under ensileringsprocessen var större i led A med 4,3-4,5 % än led B 1-1,5 %. 

Led A hade större klöverandel än led B vilket gav mer pressvatten under inläggning 

(packning) och ensileringsprocess.   

 

Tabell 3, Ensileringsprocess provburkar  

Klöverandel Pressvatten Förluster** Ts-halt***  

 okulär % *  inläggning % % 

  

A1 utan syra  21 ja 4,3 19,7 

A1 med syra   21 ja 4,5 19,8 

B1 utan syra  15 nej 1,5 20,4 

B1 med syra   15 nej 1,0 20,4 

* Klöverandel i vallen innan skörd 

** Förluster under ensileringsperioden, vägning grönmassa i provburk innan och efter 

ensilering 

*** Ts-halt vid öppning av provburkarna 



Torrsubstansen i grönmassan har blivit för låg i alla led. Led B med syra har lägre halt med 

socker än i led A med syra. Detta beror delvis på att två av provburkarna i led B med syra har 

läckt in luft under ensilering och förbrukat mer socker. Det syns även på att etanolhalten är 

högre i ledet B med syra än övriga led. Högre halter etanol tyder ofta på lufttillträde.  

 

Tabell 4, Näringsanalys ensileringsprover, medel av tre upprepningar 

Led  A A B B Riktlinje* 

  utan syra med syra utan syra med syra 

Torrsubstans  % 20 20 20 20 

  VOS 91 90 90 90 

Energi MJ/kg ts 11,6 11,5 11,6 11,5 

Askhalt  g/kg ts 82 80 75 81 

Socker NIR  g/kg ts 22 52 36 35 

Råprotein Nir g/kg ts 164 166 146 148 

NDF Mertens g/kg ts 438 459 467 475 

iNDF  g/kg NDF 142 138 135 150 

Ammoniumkväve  

% av total kväve  7,6 4,0 7,0 4,2 <8 

 

   

Tabell 5, Syror analys ensileringsprover, medel av tre upprepningar  

Led  A A B B Riktlinje* 

  utan syra med syra utan syra med syra 

Myrsyra g/kg ts <1, 4, 3 20 <1 21 

Mjölksyra g/kg ts 118 85 104 77 30-120 

Propionsyra g/kg ts <1 <1, 3, 5 <1 <1, 4, 3 <10 

Ättiksyra g/kg ts 15 13 13 19 <30 

Smörsyra g/kg ts <1, 1, 1 <1, 1 <1, 1 <1, 1, 3 <1 

Etanol g/kg ts 4 6 7 14 <10 

 

 

Tabell 6, Bakterie analys ensileringsprover, medel av tre upprepningar  

 

Led  A A B B Riktlinje* 

  utan syra med syra utan syra med syra 

pH  3,9 3,9 3,9 3,9 <4,2 

Mögelsvamp total 

 log cfu/g <2,0 <2,0 <2,0 <2,0,  2 

Jästsvamp log cfu/g <2,0 <2,0 <2,0, 2, 2,3 <2,0 

Enterobakterier 

 log cfu/g <2,0 <2,0 <2,0 <2,0  

Koliforma bakterier 44°C 

 log cfu/g <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Bacillussporer 

 log cfu/g <3,0, 3 <3,0 <3,0 <3,0, 3,7 

Smörsyrasporer 

 log cfu/g <1,0, 2,6 <1,0, 1 <1,0, 1 <1,0, 1,6, 3,6 

 

*Svensk mjölk, Normala värden i ensilage – tolka analysresultat 


