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Rörsvingel med swajigt rykte
Rörsvingel och dess hybrid
har varit i blåsväder en tid. Nu
finns försök som visar vad den
går för. De allra senaste ger
timotejen fördel. Rörsvingeln
tar igen på avkastning och
torktålighet.

Lantbrukare och rådgivare har
på senare tid uttryckt oro kring
att analyser av vallar med rörsvingel och rörsvingelhybrid
har visat bra analysvärden men
att det i praktiken inte verkar
driva lika mycket mjölk som
analysen antyder att det borde.
Jämför Swaj och Switch

För att utreda fodervärdet hos
rörsvingel i jämförelse med timotej och titta på dess produktionsresultat hos mjölkkor,

utfördes 2015 ett försök på
Nötcenter Viken, Lantmännen.
Här fick fyra grupper med kor
varsitt ensilage i en fullfoderblandning med hälften ensilage
och hälften färdigfoder.
De fyra ensilagen som jämfördes var ren rörsvingel Swaj
och ren timotej Switch skördade vid två olika tidpunkter
i första skörd, en mycket tidig
skörd (25 maj) en tidig skörd
(31 maj).
Fördel timotej i nya försök

Fodereffektivt med timotej
Säkra skillnader

Rörsvingel
Swaj

Timotej
Switch

34,1
1,40
1,22
4,18

35,9
1,51
1,31
3,75

Energikorrigerad mjölk ECM, kg/dag
Fodereffektivitet kg ECM/kg ts-intag
Mjölkprotein, kg/dag
Mjölkurea, mmol/l

Tabell 1. I utfodringsförsöket gav Switch mer mjölk som ECM än Swaj.
När det gäller foderintag, mjölkmängd, procent mjölkfett samt mjölkprotein blev det inga säkra skillnader mellan gräsen. Tabellen visar ett
genomsnitt för förstaskördsensilage.

Foderanalysen har svaren
25 maj
Swaj Switch

31 maj
Swaj Switch

Råprotein, g/kg ts
Smältbarhet VOS, %

182
90

175
94

176
88

167
92

Nedbrytningshastighet av smältbar
NDF, %/timme

6,4

8,2

5,4

7,5

393
14

369
15

421
16

437
18

99

89

112

82

Total ﬁbermängd NDF, g/kg ts
Lignin, osmältbar, ADL, g/kg ts
Osmältbar NDF, iNDF (vominkubation), g/kg NDF

Tabell 2. Timotej har bättre smältbarhet och bryts ner snabbare än
rörsvingel. Odlingsmässigt kan det vara mer relevant att jämföra tidigt
skördad rörsvingel med senare skördad timotej.
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Två tidigare svenska utfodringsförsök som jämfört rörsvingelhybriden Hykor och
timotejsorten Grindstad visade
inga skillnader. På Röbäcksdalen, SLU Umeå, fanns inga
skillnader i varken konsumtion eller mjölkavkastning då
en andraskörd tagen 40 dagar
efter förstaskörden användes. I
en pilotstudie på Rådde Gård,
Hushållningssällskapet Sjuhärad, fanns heller inga skillnader
i tillväxt och slaktresultat hos
köttrastjurar när ensilage med
Hykor utfodrades i jämförelse
med timotej/vitklöverensilage.
Utfodringsförsöket på
Nötcenter Viken gav delvis ett
annat budskap med fördel för
timotej. Timotejsorten Switch
är lik Grindstad i tidighet
medan rörsvingelsorten Swaj,
är lite senare än Hykor och
därför får bättre näringsvärde
jämförd vid samma tidpunkt.
Mer protein med god fiber

I utfodringsförsöket på Nötcenter Viken blev det 1,8 kilo

mer mjölk mätt som ECM (energikorrigerad mjölk där hänsyn tas till mängd, fett- och
proteinhalt) för kor som utfodrades med timotej jämfört med
rörsvingel. Eftersom korna producerade mer mjölk som ECM
innebar timotej också en bättre
fodereffektivitet då detta mäts
som producerad kilo ECM per
kilo ts foder.
Mätt i kilo mjölk var det
ingen statistiskt säker skillnad
även om siffrorna visar en
tendens (se tabell 1). Korna åt
också lika mycket av timotej
som av rörsvingel.
Halterna av både protein
och fett blev samma av rörsvingel som av timotej. Men
i kilo protein per dag blev det
mer med timotej. Dessa kor
hade också lägre ureahalt i
mjölken. Sammantaget visar
det på ett förbättrat proteinutnyttjande. Bättre fiberkvalitet
och högre smältbarhet i timotej
jämfört med rörsvingel ger
mer energi för mikrobernas
proteinsyntes i vommen och
därmed ett förbättrat proteinutnyttjande och högre ECMavkastning.
Bäst netto med timotej

Timotej gav 0,11 kilo mer
ECM, värt cirka 25 öre per kilo
ts foderintag. Det betyder att
fodret kan få kosta upp till så
mycket mer. En ekonomisk beräkning, under förutsättningarna som rådde i detta försök,
visar att timotejensilaget gav ett
bättre netto än rörsvingel motsvarande 5 kronor per ko och
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Text: Elisabet Nadeau, SLU Skara och Hushållningssällskapet Sjuhärad och

dag. Detta trots att rörsvingelns högre avkastning ger 12
öre lägre produktionskostnad
per kilo ts.
Smältbarhet förklarar

Den bättre mjölkproduktionen
kan förklaras av foderanalysen. Timotej var mer smältbar
än rörsvingel. VOS-värdet var
i snitt 93 procent för Switch
och 89 procent för Swaj (se tabell 2). Det är ändå höga värden som motsvarar mer än 11
megajoule. Men även nedbrytningshastigheten av smältbar
NDF var högre för timotej än
för rörsvingel (7,9 % jämfört
med 5,9 % per timme). Det
tog därför längre tid att bryta
ner NDF från rörsvingel än
från timotej. Det betyder mindre energi till mjölk.

alltså högre fodereffektivitet
jämfört med rörsvingel och
därmed ett högre ekonomiskt
netto. Varför skulle man då
välja rörsvingel?
Här ligger argumenten i
återväxterna där avkastningen
var mer än ett ton ts större i
rörsvingelvallen. Rörsvingel
är befogat att odla då arealen är begränsad eftersom den
har stor återväxtförmåga och
är torktålig. Den kräver också
korta skördeintervall för att behålla sin näringsmässiga kvalitet. n

Foto: Linda af Geijersstam

Christina Nyemad, Lantmännen Lantbruk
elisabet.nadeau@hushallningssallskapet.se christina.nyemad@lantmannen.com

Projekten har finansierats
av Lantmännen, Agroväst,
SLU och Hushållningssällskapet Sjuhärad

Lignin inte svaret

Däremot var det ingen skillnad
i ligninhalterna (ADL). De var
mycket låga för samtliga ensilage. Lignin är den delen av
NDF som är helt onedbrytbar
för djuret.
Ur ett odlingsperspektiv
kan det vara mer relevant att
jämföra tidigt skördad rörsvingel med senare skördad
timotej. I detta försök bedömdes utvecklingen hos gräsen
som relativt lika. Rörsvingeln
har alltså sämre smältbarhet
vid samma utvecklingsstadium.
Den är mindre förlåtande för
sen skörd.

TRE SLUTSATSER

n Timotej gav 1,8 kilo mer mjölk
uttryckt i kilo ECM än rörsvingel
n Det var timotejens högre smältbarhet och ﬁberkvalitet som gav
högre ECM-produktion
n Rörsvingel är motiverad för att få
högavkastande och torktålig vall,
speciellt i återväxten

Timotej vs rörsvingel

Timotej från första skörd gav
27
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Stora poster kräver
stor kunskap
Vissa fältinsatser påverkar företagets kostnadsposter i bokslutet mer än andra. Många av
dem kräver ett strategiskt tänk men framför allt
kunskap för att bli optimala. Större poster som
markköp, täckdikning och plogens vara eller
icke vara är några exempel som tas upp i detta
nummer av Arvensis.
I Tyskland ser man ett uppsving för plogen
i arbetet med nya strategier mot ogräs. Vad
är rätt för din gård? Storleksrationalisering vid
markköp kan minska kostnader i växtodlingen,
men ska inte övervärderas. Om man samtidigt
förlorar förmågan att göra saker i rätt tid försvinner fördelarna, menar Axel Lundberg. Vid
investering i täckdikning kan man tveka vid beslutet eftersom kostnaden är stor, hur kan man
räkna? Vi ser exemplet från ett företag utanför
Lidköping.
Men så ibland är det som inte görs det som
räknas. Läs artikeln över utfallet av två olika strategier i Rapsmästaren.
Trevlig läsning!
Emma Hjelm,
Arvensis
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