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Så påverkar du ﬁbersmältbarhet
Till långsiktiga strategier för förbättrad
smältbarhet i vallen hör tidig vallskörd
och ökad gräsandel. I foderstaten behöver ett grovfoder med låg fibersmältbarhet kombineras med fodermedel med
hög smältbarhet.

Ett år där fibersmältbarheten i grovfodret
är lägre än normalt är det läge att se över
egna foderanalysen.
Utnyttja gräset

Att skörda i rätt tid är den första åtgärden
att sikta in sig på för den som vill förändra
energi, fiber och smältbarhet i vallfodret.
Åtgärd nummer två är att se över vallfröblandningen. Resultatet i fält beror på arternas och sorternas konkurrensegenskaper
tillsammans med gödsling, skördeintervall
och kemisk bekämpning.
Det är stor skillnad mellan gräs och
baljväxter vad gäller fibersmältbarheten.
Klöver innehåller mindre fiber totalt men
fibern är också mindre smältbar. En åtgärd
om man har återkommande problem med
låg smältbarhet är därför att öka gräsandelen i vallen. Det gör man framförallt med
sin kvävegödslingsstrategi, mer kväve ger
mindre baljväxter. Väljer man denna väg
är det också rimligt att inte kosta på sig en
blandning med hög klöverandel.
Rajgräs ett effektivt val

Även mellan olika gräs finns skillnader.
Det totala fiberinnehållet är högre i timotej än i andra vallgräs. Det visar en äldre
undersökning där många av våra vallgräs
fanns med. Rajgräs innehöll mindre fiber
men också mindre lignin vilket innebär att
den har en bättre fibersmältbarhet. Mellanläget i fiberinnehåll hade ängssvingel
och hundäxing. Rörsvingel, som inte fanns
med studien, kan antas vara lik dessa två.
Vill man generellt öka smältbarheten är
engelskt rajgräs ett effektivt val.
Så läser du analysen

På vallfoderanalysen anges fibersmältbarhe34

Vad säger årets analysvärden
Vid genomgång och diskussion kring årets vallfoderanalyser kan ses att årets vallfoder ofta har låg fibersmältbarhet, trots att man skördat vid rätt tidpunkt utifrån
NDF-innehåll (totala fibervärdet). Vallfoderanalysen har samtidigt ofta lågt sockerinnehåll och lägre energiinnehåll än normalt. ADL-innehåll (lignin) ligger också
högt i genomsnitt.
En orsak till årets sämre fibersmältbarhet kan vara varmt väder i kombination
med för lite nederbörd. Energi- och sockerinnehållet sjönk snabbt, samtidigt som
växten ”lagrade in” svårsmält fiber. En annan anledning kan vara högre andel
baljväxter i år.

Sämre ﬁbersmältbarhet 2016

NEL
(nettoenergi)
(MJ/kg ts)

NDF
(total fiber)
(g/kg ts)

iNDF
(ej nedbrytbar fiber)
(g/kg NDF)

2014

1:a skörd
2:a skörd
3.e skörd

5,9
5,7
5,7

489
464
433

164
190
192

2015

1:a skörd
2:a skörd
3:e skörd

6,1
5,8
5,8

462
466
432

146
188
176

2016

1:a skörd
2:a skörd
3:e skörd

5,7
6,0
5,7

478
452
435

159
190
182

Den osmältbara fibern (iNDF) är liksom 2014 något högre i snitt i årets vallanalyser
(Källa: grovfoderanalyser fram till okt-16, Växa Sverige)

ten som iNDF, eller ADL. Den del av fibern som inte kan brytas ner kallas iNDF.
Värdet visar hur förvedad fibern är i växten. Ett normalt värde i en grovfoderanalys
är 140-170 g/kg NDF (total fiber). ADLvärdet visar hur mycket lignin vallfodret
innehåller. Önskvärt värde i en gräsvall
med låg klöverandel är 20-22.
Smältbart komplement

När vallfodrets analysvärden visar sämre
smältbarhet behöver kons foderstat kompletteras med fodermedel som har högre
smältbarhet.
Betfor, eller Hp-massa har en hög
fibersmältbarhet och högt sockerinnehåll
och passar därför bra till ett grovfoder med
låg smältbarhet och lågt sockerinnehåll.

Majsensilage har däremot låg fibersmältbarhet, trots att NDF-värdet (totala mängden fiber) är lågt i majsensilage jämfört
med gräs. Ärter har högre fibersmältbarhet
än åkerböna och soja har mindre fiber än
rapsmjöl.
Emma Rudberg, Växa Sverige och
Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet
Kalmar
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Att göra rätt åtgärd i rätt tid är grunden i all växtodling ‒ det vill säga att vara fieldsmart. För att
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höstrapsens kväveupptag för att få underlag för
vårens kvävegödsling. I detta nummer har Carl
Blackert tittat på hur satellitbilderna klarar att
visa variationen i höstrapsfälten jämfört med en
N-sensor. Vi får också läsa om hur den holländske växtodlaren Jacob van den Borne optimerar
skördarna i varje del av fältet. Han mäter allt och
har enorma mängder data att bearbeta för att nå
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närmre sitt mål att nå högre skördar.
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tiösa försöksserier. Är proteinhalten svår att nå i

Henrik Nätterlund
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bra val är en av slutsatserna i artikeln på sidan 8.

brödvete är en proteinstabil sort som Praktik ett

Artiklarna skrivs i samarbete mellan författaren och redaktionen.
Har du synpunkter eller förslag på
artiklar hör av dig till redaktionen.

2016 var ett år som präglats av torka i stora
delar av landet, det visade sig inte minst i våra
vallar, där fiberkvaliteten blev sämre än normalt.
I vallarna finns ﬂera sätt att jobba emot torkan:
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bra bit på vägen. Mer om det läser du på sidan 12.
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