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Sammanfattning 
En ny gröda som väckt intresse hos rådgivare och lantbrukare är sojaböna. I södra Sverige 
finns försök med sojaböna till mogen skörd. I Mellansverige kan samodling med stråsäd till 
helsädesensilage vara ett alternativ. Detta kan höja proteinhalten i fodret vilket är av stort 
intresse då proteinfoder är dyrt och egenodlat foder eftersträvas. 
 
I en demonstrationsodling odlades sojaböna (Bohemia) och vårvete (SW Dacke) både 
samodling och i renbestånd. Även sojasorten SL odlades i renbestånd. I samodlingen var 
utsädesmängden 50/50 (vikt-%) för de båda grödorna. Ur renbestånden togs grödor för att 
undersöka ensileringen av grödorna blandade i tre olika proportioner (20/80, 50/50, 80/20 
viktprocent av sojaböna respektive vårvete). Näringsinnehållet i grönmassan av de båda 
grödorna analyserades. Därefter packades grönmassan i småsilor med eller utan tillsatsmedlet 
ProMyr™. Efter ca 90 dagar öppnades burkarna och den hygieniska kvaliteten på ensilaget 
undersöktes. Ensilagets smaklighet testades på nöt. Den sojaböna som inte användes till 
ensileringen fick stå kvar till mognad och tröskades. I den samodlade rutan undersöktes 
viktproportionerna mellan de två grödorna.  
 
Resultaten visar att sojaböna kan odlas både i renbestånd och i samodling med vårvete i 
Örebro län (under gynnsam väderlek). Sojaböna kan ensileras tillsammans med vårvete, en 
inblandning med 80 vikt-% sojaböna försämrade inte ensilagets kvalitet och var ett uppskattat 
foder för nöt. Tillsatsmedlet ProMyr™ minskade halten smörsyra och ammoniumkvävet i 
fodret. Råproteinhalten var låg i grönfodret av sojaböna (100 g/kg ts), lite lägre jämfört med 
vårvete (113 g/kg ts) och mycket lägre jämfört med grönfoder från ärt och åkerböna (ca 180-
190 g/kg ts). Ytterligare studier behövs för att undersöka om baktierieympning av utsäde eller 
tillförsel av kväve ökar proteinhalten i sojaböna i Örebro län. 
 
Vi rekommenderar inte samodling av sojaböna och vårvete till helsädesensilage i Örebro län. 
Andra proteingrödor som åkerböna och ärt ger mer protein i fodret. 
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Bakgrund 
I och med att klimatet förändras introduceras nya grödor för odling i Sverige. Intresset för att 
odla egna proteingrödor har ökat och alternativ till de traditionella baljväxterna lockar. Ett 
exempel är sojaböna (Glycine max L.) som är den baljväxtgörda som har högst proteinhalt. 
Sojaböna kan odlas till mogen skörd på Öland och i Skåne (Fogelberg, 2009; Fogelberg & 
Lagerberg-Fogelberg, 2008). Ett alternativ i Mellansverige kan vara att odla sojaböna till 
helsädesensilage.   
 
I konventionell odling har höga gödselpriser ökat intresset för kvävefixerande baljväxter, 
vilket minskar behovet av inköpt mineralgödselkväve. Egenproducerade proteingrödor 
eftersträvas då import av proteingrödor ger stora utsläpp av klimatpåverkande gaser, via 
odlingssystem, transporter och avskogning (Cederberg, C, 2008).  
Med höga priser på proteinfoder i både konventionella och ekologiska foderstater är det också 
intressant att undersöka möjligheter att höja proteinhalterna i det egenodlade fodret. 
Traditionellt har havre och ärt samodlats för ensilering. De senaste åren har åkerböna 
samodlats med vårvete för att öka proteinhalten i helsädesensilaget. Genom att byta ut 
åkerbönan mot sojaböna kan man ytterligare öka proteinhalten i helsädesensilaget.  
 
Eftersom enbart sojaböna är svår att ensilera (Blount et al., 2002) behövs en stärkelserik 
gröda som tex. vårvete för att få igång ensileringsprocessen. Samodling kan också minska 
ogräsförekomsten vilket kan vara ett problem i sojabönsodling i renbestånd (F. Fogelberg, 
personlig kommentar). 
 
Syftet med studien är att undersöka om sojaböna kan samodlas med vårvete till ensilage i 
Örebro län. Dessutom att studera vilken proportion av vårvete och sojaböna i blandning som 
fungerar bäst för ensilering.   
 
 
Material och metod 
Två demonstrationsodlingar anlades under 2011 i Örebro län, ett på Björka, Ekeby och ett på 
Nynäs, Sköllersta, båda platserna ligger söder om Örebro. De olika behandlingarna visas i 
tabell 1. Utsäde till de två sojabönssorterna Bohemia och SL erhölls från Fredrik Fogelberg 
JTI, Uppsala. På Nynäs kasserades demonstrationsodlingen på grund av dålig uppkomst och 
hög ogräsförekomst. I Björka, Ekeby var uppkomsten mycket god.  
 
Tabell 1. Demonstrationsplan 
 Behandling 
a sojaböna (Bohemia) i renbestånd 
b vårvete (SW Dacke) i renbestånd 
c sojaböna (Bohemia)/vårvete (SW Dacke) i samodling (50/50 % (vikt)) 
d sojaböna, (SL) i renbestånd 
  
I renbestånden såddes vårvetet 27 april och sojabönan 16 maj med utsädesmängden 210 kg/ha 
respektive 120 kg/ha. Tusekornvikt för sojabönan var 194 g. I samodlingen såddes båda 
grödorna 16 maj med utsädesmängden 105 kg/ha vårvete och 60 kg/ha sojaböna. Vårvetet i 
renbestånd gödslades motsvarande 60 kg/ha kväve och samodlingen med 30 kg/ha kväve som 
Axan. Radavståndet var 12 cm. Rutorna ogräsbekämpades genom handrensning. 
Försöksrutorna hägnades in med elstängsel för att undvika viltskador. Jorden på 
försöksplatsen analyserades inte men uppskattades till att vara en svagt lerig mo. 
Temperaturen under odlingsperioden redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Medeltemperatur maj-sept år 2011 på 
Säbylund söder om Örebro och normal temperatur i 
Örebro län 

Månad 
Säbylund  

2011 
Örebro 

Normal (1961-1990)1 

maj 11,2 10,5 
jun 16,2 15,1 
jul 18,0 16,3 
aug 15,9 15,0 
sep 13,1 10,7 

1Alexandersson et al. 1991. 
 
Ensileringsstudie 
Då vårvetet nått degmognad, vilket är optimalt stadium för att få ett smakligt foder och hög 
konsumtion (Rustas, 2009), utfördes en ensileringsstudie. Sojabönan var då i mellan R4 och 
R5 (MCWilliams, 1999), dvs. skidorna hade bildats och hade små platta bönor (figur 1). 
Grödorna odlade i renbestånd hackades med en kompostkvarn (Stiga Bio Power 2100) och 
blandades med olika viktproportioner enligt tabell 3. Innan fodret packades i småsilor uttogs 
prover av båda grödorna (3 upprepningar) och foderkvaliteten analyserades dvs.: ts, aska, 
NDF, socker, stärkelse, organiska substansens smältbarhet in vitro (VOS), råprotein, 
ammonium-kväve och mineraler (Ca, P, Mg och K) (Eurofins Food & Agro AB).  
 
Tabell 3. Proportioner i viktprocent mellan sojaböna 
och vårvete i ensileringsstudien 
 Sojaböna Bohemia (%) Vårvete SW Dacke (%) 
1 20 80 
2 50 50 
3 80 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. a) Sojaböna utvecklingstadium (Bohemia) vid ensilering. b) 
Grödorna hackades med en kompostkvarn innan ensilering. Foto 
Kristina Dieden. 
 
Sex småsilor packades med varje grödblandning (tabell 3) och till tre av dem tillsattes 
ensileringsmedlet ProMyr™ innan packning, dvs. totalt 18 burkar (figur 2). Småsilorna var 
1,7 l ensileringsburkar som var utrustade med vattenlås, utlånade av Elisabet Nadeau, SLU, 
Skara. Fodret packades till en densitet på 189 ± 22 (standardavvikelse) kg ts m-3 i silorna.  
 

a b 
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Silorna förvarades i rumstemperatur under 90 dagar, och vägdes efter 14, 28, 57 och 88 dagar. 
Torrsubstansförluster under fermentationsprocessen beräknades enligt formel efter Weissbach 
(2005): 
 
Torrsubstansförlust (%) = ((FV vid inläggning – FV vid dag x)/(TV vid inläggning)) x 100 
+2,5 
 
Där FV = färskvikt och TV är = torrvikt 
 
Då silorna öppnades (dag 88) togs ensilageprover för analys av pH, ammonium-kväve, 
mjölksyra, flyktiga fettsyror och etanol (Eurofins Food and Agri Sweden AB, Lidköping). 
 

Figur 2. Småsilor packade med olika blandningar av vårvete och 
sojaböna med och utan ProMyr™. Foto: Kristina Dieden. 
 
 
Smaklighetstest av ensilage 
Ensilagets smaklighet med den största inblandningen av sojaböna (80/20) testades på nöt hos 
Maria och Niklas Johansson, Valsta, Odensbacken. Ensilaget provsmakades av tre individer 
vardera av högavkastande mjölkkor, sinkor och kalvar. 
 

Samodlingsstudie 
I behandlingen med samodlade grödor (C i tabell 2) klipptes tre stycken rutor (1 x 1 m) 
mellan 25 juli och 1 augusti. De avklippta grödorna separerades och vägdes för att undersöka 
förhållandet mellan vikterna av respektive gröda i samodlingen.  
 
Skörd av sojaböna 
Båda sorter sojaböna odlade i renbestånd tröskades 27 september. 
 
Statistisk bearbetning 

För statistik bearbetning av resultaten användes en blandad linjär modell. För foderparametrar 
var gröda fix faktor och block slumpmässig faktor. För den hygieniska analysen var blandning 
(sojaböna/vårvete) och syrabehandling (med eller utan ProMyr™) samt samspelet mellan dem 
fixa faktorer, medan block var slumpmässiga faktorer. Parvisa tester med Tukey´s HSD-
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metod användes för att identifiera skillnader mellan enskilda medelvärden om p<0,05. 
Samtliga statistiska bearbetningar utfördes i JMP 9.0 (SAS Institute, 2010). 
 
 
Resultat 
 
Ensileringsstudie 
Den 25 juli hade vårvetet nått degmognad och ensileringsstudien utfördes. Analyserna på 
grönfodret redovisas i tabell 4. Sojabönan hade signifikant lägre halt av torrsubstans (ts), 
råprotein (RP), neutral detergent fibre (NDF) och ammoniumkväve (Am-N) men högre halt 
aska, organiska substansens smältbarhet in vitro (VOS), kalcium (Ca), magnesium (Mg) och 
kalium (K) jämfört med vårvetet. Inga signifikanta skillnader mellan grödorna hittades för 
stärkelse och socker men halterna var något högre i vårvetet än i sojabönan. Inga skillnader 
mellan grödorna hittades för fosforhalten. 
 
Tabell 4. Foderkvalitet i grönfoder av sojaböna och vårvete, 25 juli 

1olika bokstäver indikerar signifikanta skillnader mellan grödorna. 

 
Fermentationsförslusten redovisas i figur 3. Inga signifikanta skillnader mellan 
behandlingarna för ts-förlusterna hittades. Det fanns tendenser att behandlingarna med störst 
andel vårvete (20/80) hade de högre fermenationsförluster jämfört med övriga behandlingar 
(p=0,074). Tillförsel av ProMyr™ minskade fermentationsförlusterna något i behandlingarna 
med 80 och 50 % sojaböna (fig 3), men skillnaderna var inte signifikanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ts RP Aska NDF Stärk. Sock. Ca P Mg K VOS NH4-N 
   (%)  (g/kg ts)  (%) (% av tot N) 

Sojaböna 24b1 100b 74a 355b 176 71 13a 3,4 2,8a 19a 84a 0,9b 

Vårvete 43a 113a 43b 450a 212 121 1,6b 2,7 1,1b 10b 77b 2,6a 

CV 5,3 2,3 4,9 7,1 8,7 14,0 8,1 14,0 13,3 8,4 2,7 9,4 

p 0,023 0,023 0,001 0,015 ns ns 0,001 ns 0,0147 0,012 0,019 0,001 
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Figur 3. Torrsubstansförluster i ensilage av olika blandningar av sojaböna/vårvete (vikt %) med eller 
utan ensileringsmedel (ProMyr™) över tiden. 
 
Ensilagets kvalitet redovisas i tabell 5. Blandningen med störst andel vårvete (20/80) hade 
högst pH jämfört med övriga blandningar. Blandningen med störst andel soja (80/20) hade 
lägst ts-halt och högst halt av propion- och mjölksyra. Andelen ammoniumkväve var högst i 
blandningen med lika delar soja/vårvete (50/50). Tillsats med ProMyr™ minskade andelen 
ammoniumkväve och halten smörsyra, myrsyra och mjölksyra men ökade halten ättiksyra. 
Halten ts och råprotein, ättiksyra, etanol och pH påverkades inte av tillsatsmedel. 
 
Tabell 5. Foderkvalitet, pH, syror (S) och etanolinnehåll i ensilage av sojaböna och vårvete 

Soja/vårvete Ts RP1 NH4-N
2 pH SmörS ÄttikS PropS MyrS MjölkS Etanol 

     (vikt %) (%) (g/kg ts) (% av tot N)    % av ts    
Blandning           

20/80 35a3 105 12b 4,5a 0,138 1,21 0,029b 0,067 2,3b 1,03 

50/50 32a 104 14a 4,2b 0,039 1,33 0,031b 0,066 4,2b 0,9 

80/20 27b 106 11b 4,3b 0,069 1,39 0,038a 0,057 5,1a 1,54 

           

Tillsatsmedel           

Obehand. 32 105 14a 4,3 0,142a 1,24 0,031b 0,034b 4,6a 1,02 

Promyr™ 30 104 10b 4,4 0,031b 1,38 0,034a 0,101a 3,1b 1,27 

           

p (blandn) 0,001 ns 0,002 0,001 ns ns 0,001 ns 0,001 ns 

p (syra) ns ns 0,001 ns ns ns 0,046 0,001 0,001 ns 

CV 9,2 5,3 14,4 2,0 61,6 15,9 8,4 26,6 17,5 26,9 
1råprotein 
2Ammoniumkväve 
3olika bokstäver indikerar signifikanta skillnader mellan foderblandningar och mellan behandlingarna med och 
utan tillsatsmedel 
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Smaklighetstest av ensilage 
Samtliga individer åt ensilaget med god aptit förutom en av de högavkastande mjölkkorna 
(figur 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Provsmakning av ensilage av sojaböna/vårvete (80/20 vikt %) hos Maria och Niklas 
Johansson, Odensbacken. Foto: Eva Stoltz. 
 
 

Samodling 
Färskviktskörden i de klippta rutorna med samodlingen (figur 5) var i medeltal 
(standardavikelse) på 13628 (± 3146) kg/ha vilket motsvarar en ts skörd på ca 4770 kg/ha (ts 
halt ± 35 %). Fördelningen mellan grödorna i fodret var 21 (± 5) % sojaböna och 79 (± 5) % 
vårvete.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Vårvete (Dacke) samodlad med sojaböna (Bohemia) Björka, Ekeby a) 7 juni, b) 8 augusti. 
Foto: Eva Stoltz a) och Kristina Dieden b). 
 
 
Skörd av sojaböna 
Den tröskade skörden sojaböna beräknades till ca 789 kg/ha for Bohemia och 894 kg/ha för 
SL. 
 

a b 
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Figur 6. Sojaböna (Bohemia) i renbestånd 20 september, sju dagar innan 
tröskning. Foto: Eva Stoltz 
 
 

Diskussion  
Resultaten visar att sojaböna kan samodlas med vårvete. Odlingstekniska problem som 
ogräsbekämpning behöver lösas. I sojaböna kan kemiska preparat som Basagran och Stomp 
användas eller mekaniska bekämpning med radhackning (Fogelberg 2009; Karlsson, 2010). 
 
Proteinhalten i fodret förväntades öka med inblandning av sojaböna, men foderanalyserna 
visade att sojabönan hade lägre proteinhalt än vårvetet (tabell 4). Därmed höjdes inte 
proteinhalten i ensilaget genom inblandning av sojaböna. Troligtvis var sojabönan inte 
tillräckligt mogen då den skördades. Om plantorna skördats senare skulle proteinhalten 
troligtvis höjas. En lösning kan vara att så vårvetet senare så att skörden försenas och 
därigenom få en högre proteinhalt. Tidigare svenska studier visade en proteinhalt i hela 
plantor av sojaböna under aug-sep på 136 g/kg ts (Fogelberg, 2009). Värdena överensstämmer 
inte med tidigare utländska undersökningar där foder av sojaböna under blomning (stadium 
R1) innehöll 201 g/kg råprotein och strax innan mognad (stadium R7) 192 mg/kg (Hintz et al. 
1992). Däremellan (stadium R3 och R5) var råproteinhalten runt 181 mg/kg. Att proteinhalten 
var högre i den utländska studien kan delvis bero på en högre medeltemperatur, ca 5 grader 
jämfört med tabell 2. Proteinhalten i bönor av sojaböna ökar linjärt med ökad temperatur 
(Piper & Boote, 1999). Andra orsaker som påverkar proteinhalten i sojabönor är 
kvävegödsling, inokulering med kvävefixerande bakterier samt sortskillander (Hintz et al. 
1992; Vollmann, et al. 2000). Proteinhalten i mogna bönor odlade i Sverige har en proteinhalt 
på 346-428 g/kg ts (Fogelberg, 2009) vilket överrensstämmer relativt väl med nivåer i 
sojabönor odlade i Centraleuropa på 399-476 g/kg ts (Vollmann et al. 2000). Ensilage av hela 
plantor av åkerböna och ärt har proteinhalter runt 192 g/kg ts respektive 183 g/kg ts 
(Spördnly, 2003).  
 
Att blanda in en stor andel av sojaböna i ensilaget hade inga negativa effekter på kvalitén 
(tabell 5). Fermentationsförlusterna minskade med den större andelen sojaböna i ensilaget 
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(figur 1). Smakligheten av ensilage med den större andelen sojaböna bedömdes vara mycket 
god. 
 
Andelen sojaböna i samodlingen med vårvete där utsädesmängden var 50-50 viktprocent var 
låg då endast 21 % av vikten bestod av sojaböna. För att få en större andel sojaböna i 
ensilaget behövs en större andel av sojaböna i utsädesblandningen.  
 
Sojabönan i renbestånd hann bli mogen vilket inte förväntades. Detta kan bero på att 
sommaren var varmare än normalt (tabell 2). Skörden runt 800-900 kg/ha kan jämföras med 
provodlingar i på Öland och i Skåne med genomsitt på 1 600 kg/ha (Fogelberg, 2009). Den 
genomsnittliga skörden av sojaböna i Brasilien var knappt 3 000 kg/ha (Zimmerman & 
Hrapsky, 2011). 
 
Slutsatser 

• Sojaböna kan odlas både i renbestånd och i samodling med 
vårvete i Örebro län (under gynnsam väderlek). 

 
• Sojaböna kan ensileras tillsammans med vårvete, en inblandning 

med 80 vikt-% sojaböna försämrade inte ensilagets kvalitet och 
var ett uppskattat foder för nöt. 

 
• Råproteinhalten var låg i grönfodret av sojaböna, lite läge jämfört 

med vårvete och mycket lägre jämfört med grönfoder från ärt och 
åkerböna. 

 
Vi rekommenderar inte samodling av sojaböna och vårvete till helsädesensilage i Örebro län. 
Andra proteingrödor som åkerböna och ärt ger mer protein i fodret. 
 
Ytterligare studier behövs för att undersöka om baktierieympning av utsäde eller tillförsel av 
kväve ökar proteinhalten i sojaböna i Örebro län. 
 
 
Tack 
Tack till CR Prytz donationsfond för finansiering av projektet. 
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Resultatförmedling 
Information om projektet presenterades muntligen vid HS HIR-träff, 24 oktober, Hotell 
Stinsen i Hallsberg. Antal deltagare var ca 50 lantbrukare. 
 
Projektet har resulterat i ett stort bildmaterial som har bla. använts på fyra LRF-kurser om 
proteingrödor under mars år 2012. Bilderna och resultaten kommer även fortsättningsvis att 
användas vid kurser.  
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Ekonomisk redovisning 
 
 
Kostnader  

Lönekostnader (inkl lkp och OH) 128885 

Bilersättning 639 

Analyser  22236 

Frakter   214 

   

Summa kostnader 151974 

 
 


