MINSKNING AV NÄRINGSFÖRLUSTER
Användande av tillsatsmedel vid ensilering
Användande av rätt typ av tillsatsmedel till grödan som
ska ensileras minskar torrsubstans (ts) förlusterna
under lagringen och förebygger varmgång i ensilaget
under utfodringsperioden. Detta minskar de totala
förlusterna från ensilaget.
Näringsförluster under lång förtorkning av grödan i fält i
regnigt väder samt under lagring och utfodring ökar
foderkostnaderna eftersom ett ensilage med lågt
näringsinnehåll behöver kompletteras med ett mer
energirikt kraftfoder som också innehåller högvärdigt
protein för att täcka mjölkkornas näringsbehov. God
skördeteknik med snabb och jämn förtorkning i fält till
en lagom ts-halt för plansilo eller bal är viktigt för att
minimera ts-förlusterna. Noggrann packning av grödan
i silon mellan varje lass och innan täckning med plast
och täckningsmaterial är nödvändigt för att minska tsförlusterna. Likaså behövs tillräckligt många lager plast
för balat ensilage.
Regnskurar under förtorkning av grödan i fält ger en
blöt gröda med lågt sockerinnehåll, vilket ökar risken
för Clostridium bakterier att förjäsa socker och
mjölksyra till smörsyra, samtidigt som proteinet bryts
ner till ammoniak-kväve, vilket ger ett för högt pH i
ensilaget. I torrt och varmt väder kan grödan torka för
snabbt och den höga ts-halten gör grödan mer
svårpackad, vilket ökar risken för luftinsläpp och tillväxt
av jästsvampar. Varmgången i ensilaget tar riktigt fart
när silon öppnas vid utfodring och jäst- och
mögeltillväxt ger stora förluster av smältbar näring i
ensilaget. Liknande problem uppstår när silon eller
balen inte är lufttät. För att minska risken för feljäsning
orsakad av Clostridium bakterier och varmgång i
ensilaget, rekommenderas användande av
tillsatsmedel vid ensileringen.

Kemiska tillsatsmedel:
syror och salter

Syrorna är myrsyra, sorbinsyra, bensoesyra,
propionsyra och ättiksyra. Myrsyra sänker pH direkt
och hämmar därmed tillväxten av oönskade
förskämningsbakterier. Sorbinsyra, bensoesyra,
propionsyra och ättiksyra motverkar tillväxten av jäst
och mögelsvampar och ger därmed ett lagringsstabilt
ensilage under utfodringsperioden. Sorbinsyra hämmar
också tillväxten av vissa bakterier, såsom Clostridium
bakterier.
Salterna kalciumformat, natriumformat,
ammoniumformat, natriumnitrit och hexamin förbättrar
ensileringsprocessen genom att hämma tillväxten av
oönskade förskämningsbakterier.
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Salterna natriumbensoat, kaliumsorbat,
ammoniumpropionat, kalciumpropionat,
natriumpropionat och natriumacetat hämmar jäst och
mögelsvampar och ger därmed ett lagringsstabilt
ensilage.
För att åstadkomma ett brett spektrum av aktiviteter
mot förskämningsbakterier och svampar innehåller
ofta de kommersiella produkterna av kemiska
tillsatsmedel blandningar av de aktiva substanserna i
olika koncentrationer.

Biologiska tillsatsmedel

Den här typen av tillsatsmedel innehåller
mjölksyrabakterier, ibland med fibernedbrytande
enzymer för att frigöra mer socker till
mjölksyrabakterierna. Det finns tre huvudtyper av
biologiska tillsatsmedel. Den första typen innehåller
homofermentativa mjölksyrabakterier, som i huvudsak
förjäser socker till mjölksyra, som sänker ensilagets pH
till ca 4 för att ge stabila lagringsförhållanden. Den
andra typen innehåller heterofermentativa
mjölksyrabakterier, som förjäser socker till både
mjölksyra och ättiksyra och omvandlar mjölksyra till
ättiksyra. Ättiksyran förhindrar varmgång i ensilaget
under utfodringsperioden. En tredje typ innehåller både
homofermentativa och heterofermentativa
mjölksyrabakterier, som ger både en snabb pH
sänkning och motverkar varmgång i ensilaget.
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Välj rätt typ av tillsatsmedel beroende på vilka risker du förutser

Helsäd/
Majsensilage

Gräs- och gräsklöverensilage

Plansilo och tornsilo 25-35 % ts (hackat eller snittat material)
Förhållanden

Önskad process

Typ av tillsatsmedel

Låg ts-halt < 25 % ts

Förhindra klostridietillväxt

Syra eller salt

Hög baljväxtandel (lågt
sockerinnehåll och buffrande)

Sänka pH snabbt

Syra eller bakteriepreparat med
homofermentativa mjölksyrabakterier

Sent skördat med låg sockerhalt

Sänka pH snabbt, förhindra tillväxt
av klostridier, jäst och mögel

Syra eller salt

Normal skördetid, hög sockerhalt, bra
förhållanden, ca 30 % ts

Sänka pH snabbt, motverka
jästtillväxt

Syra, salt eller kombinationspreparat med homooch heterofermentativa mjölksyrabakterier

Helsäd skördad vid axgång

Sänka pH snabbt, motverka
jästtillväxt

Syra, salt eller kombinationspreparat med homoand heterofermentativa mjölksyrabakterier

Helsäd skördad vid degmognad och
majs

Motverka varmgång i ensilaget

Salt eller bakteriepreparat med heterofermentativa
mjölksyrabakterier

Förhållanden

Önskad process

Typ av tillsatsmedel

Låg ts-halt och/eller hög baljväxtandel

Förhindra klostridietillväxt

Syra, salt eller bakteriepreparat med
homofermentativa mjölksyrabakterier

Sent skördat med låg sockerhalt

Förhindra tillväxt av klostridier, jäst
och mögel

Syra eller salt

Normal skördetid, hög
sockerhalt, 40-50% ts

Förhindra jästtillväxt

Salt eller kombinationspreparat med homooch heterofermentativa mjölksyrabakterier

Helsäd skördad vid axgång

Sänka pH snabbt och motverka
jästtillväxt

Syra, salt eller kombinationspreparat med homooch heterofermentativa mjölksyrabakterier

Helsäd skördad vid degmognad

Sänka pH snabbt och motverka
jästtillväxt

Salt eller bakteriepreparat med homo- och
heterofermentativa mjölksyrabakterier eller enbart
heterofermentativa mjölksyrabakterier

Helsädsensilage

Gräs- och gräsklöverensilage

Rundbalar 30-50 % ts

Lantbrukare Kristoffer Kullingsjö Min strategi för att minimera förluster under ensilering och utfodring:
Kullingsjö Lantbruk AB i Vårgårda är en
svensk pilotgård i Eurodairy projektet.
Målsättningen är att skörda ett
högkvalitativt gräs-klöverensilage för att
åstadkomma välbalanserade foderstater
för de högproducerande mjölkkorna på
gården. Vallen skördas fyra gånger per
säsong för att få mycket energi och
protein i ensilaget. Gräs-klövergrödan
förtorkas i fält till ca 30 % ts innan den
exakthackas. En syraprodukt som
innehåller myrsyra, propionsyra och
natriumformat tillsätts grönmassan i
rekommenderad dos vid hackningen.

När plansilon fylls, packas grönmassan
med en 12-tons truck mellan lassen och
innan silon täcks. Grönmassan täcks
med två lager plast och längs sidorna på
silon. Plasten täcks med grönt nät och
gruspåsar läggs på nätet längs med
sidorna och tvärs över silon för att hålla
nere nät och plast. Kristoffer använder
tillsatsmedel eftersom han vill minimera
näringsförluster under lagring och
utfodring av ensilaget, vilket resulterar i
ett ensilage med hög smältbarhet för
korna.
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