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Bättre protein. Proteinfraktionen B3, som bryts
ner långsamt vommen
och till stor del även
passerar vommen och
tas upp i tunntarmen, är
högre hos rödklöver än
hos lusern och vitklöver.

Fördel rödklöver när
proteinkvalitet synas
Protein står ofta högt på grovfoderodlarens önskelista och
baljväxter som den prisvärda
lösningen. Men allt protein är
inte samma sak. Ny kunskap
om baljväxtprotein hjälper
odlaren göra rätt.

Baljväxter är viktiga för både
vallens och idisslarens kvävehushållning. Men baljväxterna
skiljer sig åt i proteinkvalitet
och dessa skillnader kan påverka mjölkkornas produktion.
Hur lätt proteinfraktionerna
löses upp och bryts ner hos
olika baljväxter kan hjälpa oss
välja rätt i olika foderstater.
Låt oss titta på hur protein24

sammansättningen skiljer mellan våra vanligaste baljväxter
och var vi hittar mest av det
mer gynnsamma proteinet som
bryts ner under en längre tid
i vommen och det som passerar vommen och spjälkas först i
mag-tarmkanalen.

att vombakterierna ska kunna
bygga protein av detta är vallfodrets energihalt lika viktigt
som proteinhalten för tillväxt
och mjölkavkastning. Annars
förloras det med urinen. Därför
är stor mängd av NPN negativt
för både miljö och ekonomi.

Balansera protein med energi

Vomstabila extra värdefullt

Råprotein är det vi läser av i
grovfoderanalyserna på gårdarna. Det analyseras som totala kväveinnehållet. En del
av detta är enkla kväveföreningar och fria aminosyror och
de ingår i A-fraktionen i det
amerikanska fodervärderingssystemet ”Cornell Net Carbohydrate and Protein System
(CNCPS)”. Det är icke-protein kväve, så kallat NPN. För

I fodervärderingssystemet beskrivs var proteinet finns i växten och hur det kan utnyttjas
av djuret. Det ger också information om hur foderstaten ska
kompletteras med energi. Resten av proteinet, det som inte
tillhör fraktionen A är B-fraktionen. B delas in i tre fraktioner. B1 är buffertlösligt
protein, som till största delen
bryts ner snabbt i vommen. B2

har varierande nedbrytbarhet
i vommen. B3 är fiberbundet
som bryts ner långsamt och en
stor del av proteinet är vomstabilt, det som ger de extra kilona mjölk. B3 och B2 är mest
önskvärt.
Varierande energibehov

Med A- och B1-protein krävs
en snabb energikälla, exempelvis spannmål, majs eller hpmassa. För B2 och B3 är bland
annat smältbar fiber från vallfodret en viktig energikälla.
Allt protein som bryts ner i
vommen behöver en tillgänglig energikälla för att kunna
bygga upp det värdefulla mikrobproteinet, som utgör den
största delen av det protein
som idisslarna utnyttjar för
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A är icke-proteinkväve (NPN) bestående av lösa kväveföreningar och
kan lätt förloras som kväve i urinen. Här krävs snabb energikälla.
B1 är buffertlösligt protein som bryts ner snabbt i vommen. Här krävs
snabb energikälla.
MEST VÄRDEFULLA B2 har varierande nedbrytbarhet i vommen (ND-lösligt protein)
MEST VÄRDEFULLA B3 bryts ner långsamt och en stor del av proteinet är vomstabilt, det
som djuren kan utnyttja säkrast.

Allt protein har inte samma
värde. A är icke-proteinkväve
(NPN) och B1 är lösligt i
vommen och båda kräver
en snabb energikälla för att
kunna utnyttjas. B2 är delvis
nedbrytbar i vommen medan
B3 till stor del är vomstabil ‒
dessa båda är de mest värdefulla och kan ge de där extra
kilona mjölk.

C är AD-olösligt och bundet till cellulosa och lignin i växten och anses
som osmältbart.

mjölkbildning och tillväxt. C
är AD-olösligt protein, som är
bundet till cellulosa och lignin
i växten och anses som osmältbart. Det kallas även ADFkväve.
Rödklöver en vinnare

I försöksresultat ser rödklöver
sammantaget ut att ha en stark
ställning bland baljväxterna.
Försök från Polen och även
Agrovästprojekt från Rådde,
har visat mindre av den icke
önskvärda A-fraktionen i rödklöver än i lusern. I tyska försök ligger vitklöver sämre till
än rödklöver medan lusern och
käringtand låg bättre till med
ännu mindre av A-fraktionen.
Av den mest önskvärda
fraktionen B3 låg rödklöver
högre än övriga baljväxter
(Tyskland) respektive högre än
lusern (Rådde). För fraktionen
B2 som även den är önskvärd
låg käringtand i topp (Tyskland) medan lusern låg högre
än rödklöver på Rådde.
Äldre växt bättre protein

När baljväxterna utvecklas fram
till blomning ökar fraktionen

B3 vilket är positivt eftersom
det ger en ökning i det vomstabila proteinet. En tysk studie
och resultat från USA visar på
minskad nedbrytning av proteinet i vommen med senare
mognad. Liknande resultat
har påvisats i försök på Rådde
Gård, där B3 ökade med senare
utvecklingsstadium hos rödklöver i första skörd. Proteinet
förändras alltså till det bättre.
Å andra sidan minskar växtens
energiinnehåll varför man inte
kan rekommendera att skörda
senare även om proteinet förbättras.
Ensileringsmedel förbättrar

Under förtorkning i fält av
grönmassa vid vallskörd har
tyska och amerikanska studier
visat på varierande nedbrytning
av proteinet i baljväxter. Generellt har lusern och vitklöver
större nedbrytning av proteinet
under förtorkning än käringtand. Minst är proteinnedbrytningen i rödklöver.
Under ensilering sker en
omfattande nedbrytning av
proteinet till icke-proteinkväve,
NPN, som är fraktion A. Men

ensileringsmedel hjälper mot
detta. I försök på Rådde ensilerades en lusern- vitklöverblandning (85/15 %) vid 40 procent
ts. Där visar resultaten minskad
proteinnedbrytning med större
innehåll av B2 och mindre av
NPN (A) i syrabehandlat jämfört med obehandlat ensilage.
Lusern stryker på foten

De olika baljväxterna är också
utvärderade i utfodringsförsök. Kor som utfodrades med
rödklöverensilage hade högre
kväveeffektivitet och minskad
ureahalt i mjölken jämfört med
kor som utfodrades med lusernensilage. Detta visade ett ame-

rikanskt utfodringsförsök. Det
förbättrade proteinutnyttjandet förklarades med det lägre
innehållet av NPN (A) och den
högre smältbarheten av organisk substans och NDF i rödklöverensilaget. Det var både
mindre NPN och mer energi.
Ytterligare en amerikansk utfodringsstudie med mjölkkor
gav nackdel till lusernensilage. Käringtandsensilage gav
här högre mjölkavkastning och
större proteinmängd och lägre
ureahalt i mjölken med förbättrad kväveeffektivitet hos
korna. n

SLUTSATSER
n Rödklöver har bättre proteinsammansättning än vitklöver
och lusern.
n Lusern passar ihop med en snabb energikälla som majs
eller hp-massa.
n Rödklöver passar bra på ekogårdar där det blir
mycket baljväxt och finns mindre energi.
n En snabb förtorkning är viktig
n Ensileringsmedel motverkar den negativa
proteinnedbrytningen i ensilage.
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Gör det du
är bra på!
Alla sätt går fint så länge man gör det bra. Det är ett
budskap som går igen i flera av artiklarna i Arvensis
nr 6. När raps etablerades med olika metoder i
Skaraborg konstaterades att så länge fröna snabbt
är på plats i jorden och kan gro, är plöjning och
sådd eller direktsådd likvärdigt för nettot. Och när
Axel Lundberg djupdök i 15 växtodlingsgårdars
ekonomi såg han att mest framgångsrikt var att
koncentrera sig på det man är bra på och inte låta
svagheterna bli för stora.
Visst inser vi att vissa åtgärder i växtodlingen
handlar om risk kontra chans och att ens kompetens som växtodlare kommer in här. Det kan handla
om såtidpunkten för vete. Å ena sidan ger tidig
sådd chans till högre skörd och å andra sidan ser vi
flera risker.
Vi önskar trevlig läsning och vill särskilt tipsa
om att se Nils Yngveson förklara varför han sådde
höstvete på våren. På vår hemsida www.arvensis.
se och facebooksida www.facebook.com/tidningenarvensis ser du komplementet
till artikeln på sidan 16-17.
Emma Hjelm,
Arvensis
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