
Helsädsensilage Prov 1 Pensala 

Ensileringskvalitet 
pH 4,58 Ingen betydelse i torrt foder 
NH3-N 5 g/kg N Låg halt av ammoniak = ingen spjälkning av proteinet 
Mjölksyra 2 g/kg  Ingen mjölksyrajäsning  
Flyktiga fettsyror 4 g/kg  Ingen feljäsning 
Lösligt kväve 86 g/kg N Proteinet välbevarat 
Socker 80 g/kg  Kunde ha varit högre då ingen jäsning skett 

Sammansättning 
Torrsubstans 702 g/kg  
Råprotein  92 g/kg  Låg proteinhalt – samma nivå som i ren spannmål 
NDF - fiber 530 g/kg  Rätt normal 
D-värde 624 g/kg  Rätt normal 
INDF 142 g/kg  Hög andel icke smältbar fiber 

Fodervärden   
OE 9,7 MJ/kg   
AAT 74 g/kg   
PBV -  
Utfodringsindex 112  
ME-index 102  
Selen <0,02 mg/kg   
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Blandsäd och ärt

Skörde- och foderkvalitetsanaly-
serna från de blandade växtbestånd 
som odlades i Tölby i Korsholm 
och Jussila i Nykarleby presenteras 
i vidstående tabell 1. 

Prov 1 är ett blandat växtbestånd 
med en utsädesblandning av tre grö-
dor. Blandningen var Kleopatra-ärt 
(122 kg/ha), Jyvä-korn (47 kg/ha) 
och Suomi-havre (40 kg/ha). Skif-
tet gav en bra hektarskörd, 
4000 kg/ha. Prov 2 som bestod av 
ärt (Kleopatra 140 kg/ha) och korn 
(Jyvä 68 kg/ha) gav en ännu högre 
hektarskörd, 4700 kg/ha. Det var 
ett riktigt bra skörderesultat. Prov 3, 
som är från Jussila i Nykarleby, hade 
lägre hektarskörd, 2700 kg/ha. Jus-
silaskiftet led en hel del av torka 
under säsongen. Speciellt mängden 
ärt decimerades även om ärtandelen 
i utsädesmängden var relativt hög. 
Den totala utsädesmängden var ca 
70 kg/ha högre än i Tölby. Jussila-
blandningen innehöll Akseli-havre 
90 kg/ha, Einar-korn 90 kg/ha och 
90 kg/ha Rokka-ärt. I Jussila hade 
vi också en ruta med bara blandsäd 
men området led så kraftigt av torka 
att ingen skörd mättes eller foder-
analys gjordes. 

Skörden från prov 1 och 2 är 
avsett för utfodring av dikor och 
prov 3:s skörd är avsett som foder 
till svin. Prov 1 och 2 har en mycket 
hög råproteinhalt och det syns att 
mycket ärt finns i skörden. Med ett 
energivärde på 13 brukar stärkelse-
halten ligga på 60–65 %, vilket gör 
att vi sätter en hel del frågetecken 

på analysens stärkelsehalt på 45 %. 
Man kunde ha väntat sig ett högre 
energivärde i prov 1 och 2 då ärthal-
ten är så hög i skörden. I prov 3 är 
råproteinhalten lägre då andelen ärt 
är lägre i skörden. Mängden växttråd 
84 g/kg ts i prov 3 visar att mycket 
havre finns i skörden och andelen 
skal är hög. Samma syns i prov 1 där 
växttråd 61 g/kg ts visar att havre 
finns i blandningen. Energivärdet 
13,0–13,1 MJ/kg  är vad man kunde 
vänta sig i prov 1 och 2 men lägre 
i prov 3. AAT- och PVB-värdet är 
normalt i prov 1 och 2. För prov 3 
som är avsett som svinfoder saknas 
behövliga fodervärden. 

Helsädsensilaget
I Pensala hade vi en demo-odling 
med blandat växtbestånd där syf-
te var att skörda helsädsensilage. 
Ensilaget skördades i augusti och 
var mycket torrt, ca 70 % ts-halt. 
Totalskörden uppskattades vara 
2300 kg ts/ha. Av olika orsaker 
mättes skörden inte per bland-
ning, som bestod av vete och havre 
(blandning 1) eller havre, korn, vete 
och 10 % ärt (blandning 2). 

Ett foderprov togs ur den totala 
skörden och analysresultatet finns 
i vidstående tabell. Ensileringskva-
liteten visar också att det var ett 
torrt foder och att ingen jäsning 
skett, utan det är mer en lufttät 
lagring. Fodret är okej som diko-
foder tillsammans med något pro-
teinfoder. Då ensilaget är så torrt 
finns det risk för varmgång om syre 
tränger in. Fodrets kvalitetsvitsord 
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har inte kunnat beräknas då fodret 
är så torrt. Värdena ligger dock på 
en normal nivå för helsädsensilage 
av spannmål. Foderanalysen visar 
också att fodret är en blandning av 

helsäd och gräsväxter. På det här 
skiftet såddes också vallfrö och det 
fanns en del fröogräs och kvickrot 
på åkern, vilket syns i foderana-
lysen.

   Prov 1 Prov 2 Prov 3 
Plats  Tölby Tölby Jussila 
Blandning  Ärt-korn-havre Ärt-korn Havre-korn-ärt 

Skörd kg/ha 4000  4700 2700 

Torrsubstans % 89,2 89,1 88,8 

Råprotein  g/kg  211 215 173 

Växttråd g kg/ 61 49 84 

Stärkelse %  45 46 45 

Fodervärden för idisslare 
Energivärde MJ/kg  13,0 13,1 12,4 

Foderenhetsvärde fe/kg  1,11 1,12 1,06 

Aminosyror absorberade i tunntarmen, AAT g/kg  110 110 100

Proteinbalans i våmmen, PBV g/kg  49 53 23 

D-värde g/kg  818 829 766

Tabell 1

S körderesultat och foderanalys från 
ekoblandgrödor i Österbotten


