
En snabbare sänkning av pH-värdet
i ensilaget medför att tillväxten av
oönskade mikroorganismer som
t.ex. smörsyrabakterier (klostridier)
kraftigt begränsas. Klostridier i
ensilaget kan via gödseln överföras
till mjölken och leda till svårigheter
vid tillverkningen av vissa osttyper.
Är antalet klostridier i mjölken för
stort, leder det till avdrag på priset
för mjölken.

Två försök utfördes på exakthackat
material från gräsvallar, ett i första
skörd och ett i återväxten. För att
kunna följa ensileringsprocessen
fylldes små modellsilor med grön-
massa som tagits före respektive
efter passagen genom rotorn. Efter

2, 6, 18 och 100 dagar analyserades
materialet i silorna med avseende
på torrsubstanshalt, pH-värde, fett-
syror, etanol och ammoniumkväve.
Dessutom mättes antalet klostridie-
sporer efter 100 dagar.

Rapporten finns tillgänglig på JTI:s
hemsida:
http://www.jti.slu.se/publikat/rap
porter/l&i/R-336MS.pdf 

För mer information: Martin Sund-
berg, JTI – Institutet för jordbruks- och
miljöteknik, tel 018-30 33 24, 
e-post martin.sundberg@jti.slu.se

Projekt: 03330047 Grönmassans ensi-
lerbarhet vid slangensilering.

Slangensilering kan ge
bättre ensilage

Nr 1 2006
Stiftelsen Lantbruksforskning

Slangensilering innebär att hackad grönmassa trycks in i en lång plast-
slang med hjälp av en kraftig fingerförsedd rotor. Resultaten visar att
den kraftiga bearbetningen av rotorn har en positiv inverkan på ensile-
ringsprocessen. Rotorn bryter sönder cellväggarna i grönmassan och fri-
gör växtsaft. Det ger en snabbare mjölksyrajäsning samt snabbare och
kraftigare pH-sänkning. 

REDAKTÖRENS RUTA

Här kommer ett specialnummer av Nytt
om forskning som handlar om mjölk- och
vallproduktion. De senaste forsknings-
rönen från vårt forskningsprogram om
mjölkproduktion redovisas.  

Nu finns ett nytt forskningsprogram
för en långsiktigt lönsam och konkur-
renskraftig svensk mjölkproduktion.
Programmet ligger som pdf-fil på hem-
sidan www.lantbruksforskning.se, eller
kan beställas per telefon 08-787 51 54,
eller på e-post till josefin.kihlberg@lrf.se.
Träffa SLF på Vall 2006 den 8 augusti 
i Vreta Kloster!

R E D A K T I O N EN

”Nytt om forskning” beskiver kortfattat
resultat från flera olika forskningsprojekt
som finansierats av lantbrukare via
Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom
förmedlas kontakter med forskare som är
kopplade till sina respektive projekt. 

”Nytt om forskning” ges ut med ca 4
nr per år och alterneras med nyhets-
brevet ”Forskning lönar sig”.

”Forskning lönar sig” är ett nyhets-
brev som fokuserar på resultaten från ett
forskningsprojekt och beräknar de kronor
och ören som en lantbrukare kan spara
på att tillämpa resultat från projektet. 

Du kan prenumerera GRATIS på båda
dessa nyhetsbrev via e-post eller få dem
direkt hem i brevlådan. 

Upplagan är ca 8 300. 

Stiftelsen Lantbruksforskning 
(Swedish Farmer’s Foundation for
Agricultural Research) 
105 33 Stockholm
tel 08-787 50 00 
fax 08-22 68 30
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Utvecklingen av en teknik för att
sprida flytgödsel direkt under 
markytan i slåttervallar är på god
väg. Syftet är att minska ammo-
niakavgången och den förlust av
kväve som den innebär för grödan
samt att minska risken för försäm-
rad mjölkkvalitet till följd av för-
orenat grovfoder. 

Tekniken innebär dock en risk
för grödskador jämfört med band-
spridning av flytgödsel, speciellt då
grödan är stressad t.ex. av vatten-
brist. Det krävs därför ännu en del
förbättringar av den ny-designade
ytmyllaren, som skär en skåra i
vallen där flytgödseln sprids under
ytan.

Resultaten visar att ammoniak-
avgången blev knappt mätbar efter
den täckta ytmyllningen medan 
39 % av ammoniumkvävet i flyt-
gödseln avgick som ammoniak vid
bandspridning. Grödan hann dock
inte tillgodogöra sig den extra
näringen under efterföljande skörd,
vilket både kan ha berott på dålig
gröda och grödskador. Avgången
av lustgas (en kraftig växthusgas)
var generellt liten men 73 % större
vid ytmyllning än vid bandsprid-
ning, vilket inte är speciellt positivt
ur miljösynpunkt.

Skördeminskningen kan ha på-
verkats av att försöket utfördes
under ett mycket torrt år, då vatten
var den begränsande faktorn för
avkastningen. Det torra vädret kan
ha gjort grödan extra känslig för
maskinskador. Fältstudierna utför-
des under sommaren 2003 i
Uppland på en styv lera. Vallen var
så kallad uttagen areal och hade
inte gödslats under de två föregå-
ende åren. Avsaknaden av tidigare
gödsling var ett krav för att inte
organiska rester från tidigare år
skulle störa mätningarna av växt-
husgaser.  Eftersom de existerande
ytmyllningsspridarna inte klarade
sig så bra när vallen var hård och
torr utvecklades en ny prototyp på
initiativ av Lena Rodhe. Prototypen

placerar gödseln under markytan
och reducerar på så sätt ammoniak-
förlusterna på ett effektivt sätt.

Tekniken presenterades på Borgeby
Fältdagar nu i sommar med
demonstrationskörningar såväl
som seminarier. Vidare försök för

att förfina tekniken kommer att
utföras, även de i samarbete med
Ranaverken AB. Förhoppningen är
att den nya myllaren ska finnas på
marknaden inom några år. 

Rapporten finns tillgänglig på JTI:s 
hemsida: http://www.jti.slu.se/
publikat/rapporter/l&i/R-
337LR.pdf 
För mer information: Lena Rodhe,
JTI – Institutet för jordbruks- och 

miljöteknik, tel 018-30 33 51, 
e-post lena.rodhe@jti.slu.se

Projekt: 0230072 Täckt ytmyllning av
flytgödsel, en ny teknik för svenska
vallar – utveckling, funktion, avkast-
ning och ammoniakförluster.

Bredspridning snart gammalmodigt?

Ny teknik för flytgödselspridning i vall 
minskar ammoniakförlusterna
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Kan ytmyllning
av flytgödsel
minska tillväxten
av klostridier i
ensilage?
I samarbete med Lena Rodhes pro-
jekt, som utvärderade en ny teknik
för flytgödselspridning i vall, utför-
des detta projekt med syfte att
undersöka om användningen av en
ytmyllare kan minska riskerna för
nedsmittning av ensilaget. Sprid-
ning av flytgödsel på grödan kan
leda till större risker för klostridie-
tillväxt i ensilaget och idén med
detta projekt var att om flytgödseln
spreds under ytan skulle antalet
klostridiesporer minska.

Resultaten blev inte helt en-
tydiga, troligen beroende på det
torra värdet vilket ledde till att
marken blev hårdare och därmed
mer svårbearbetad. Den hårda
marken gjorde det svårt för ytmyll-
ningsaggregaten att tränga ner 

i jorden. Det ledde till att gräs-
stubben förorenades med gödsel 
i betydligt större omfattning. Yt-
myllning med vinkelställda skivor
var den bästa metoden för att 
minska spridningen av klostridier
det ena året men året därpå kunde
denna inte uppmätas vilket gör det
svårt att dra entydiga slutsatser.

Fältförsöken utfördes under 2001
och 2002. Fyra olika spridningsme-
toder jämfördes: bandspridning,
injektion med högt tryck, ytmyll-
ning med V-formade skivbillar och
ytmyllning med dubbla, vinkel-
ställda skivor. Dessa jämfördes
också med en ogödslad vall.

För mer information: Thomas Pauly,
Institutionen för husdjurens utfodring
och vård, SLU, tel 018- 67 16 57, 
e-post thomas.pauly@huv.slu.se

Projekt: 0130016 Ytmyllning av flyt-
gödsel till vall – effekt på klostridie-
tillväxt i ensilage.

Miljöns påverkan
på mjölkkors livs-
längd undersökt
Forskare har undersökt sambandet
mellan olika orsaker till att en
mjölkko slås ut och hur dessa fak-
torer påverkar kors livslängd. För
att kunna göra rätt avelsvärdering
av en ko räcker det inte att bara
titta på genetiska faktorer utan
hänsyn till miljömässiga faktorer
måste också tas.

Analysen visar att kor i södra
Sverige hade något högre risk för
utslagning än kor i resten av lan-
det. Kor med riktigt liten avkast-
ning, de sämsta 2,5 procenten inom
besättningen, löpte 10 gånger större
risk att slås ut än normal- och hög-
avkastande kor. 

Raserna Jersey och SKB, Svensk
Kullig Boskap, löper något större
risk att slås ut än SLB, Svensk
LåglandsBoskap och SRB, Svensk
Röd och vit Boskap. Risken för
utslagning var något större under

höst och tidig vinter, troligen bero-
ende på att man väntar med en
beslutad utslagning tills korna ska
in i ladugården efter sommaren.

Andra miljömässiga faktorer
som spelade in var givetvis olika
sjukdomar som t.ex. mastit (juver-
inflammation) och dräktighet.
Dessutom fanns ett samspel mellan
dessa faktorer. Ju senare en ko blev
dräktig desto större var risken för
utslagning, vilket är ganska själv-
klart. En ko som får mastit löper
dubbelt så stor risk att slås ut akut
under de första två månaderna av
mjölkningsperioden jämfört med
en frisk ko. Däremot gick en dräk-
tig ko, som var mellan 3:e och 5:e
månaden i mjölkningsperioden,
mycket sällan till slakt, oavsett om
hon hade mastit eller inte.

För mer information: Erling
Strandberg, Institutionen för hus-
djursgenetik, SLU, tel 018-67 19 52, 
e-post erling.strandberg@hgen.slu.se

Projekt: 003003 Mjölkkors livslängd –
samband med biologiska egenskaper
och miljöförhållanden.

LANTBRUKSFORSKNING
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P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

BESTÄLL FRÅN
SLF-BIBLIOTEKET!

ARBETSMILJÖ
En ny temaskrift som redovisar tre
års forskning inom området arbets-
miljö. Ämnen som behandlas är
olycksfall, lantbrukares hälsa, risker
vid växtododling och stallarbetet 
i skriften “Mer om Forskning nr 1
2006”.

SLF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2005
Läs om de projekt som SLF finansie-
rade under 2005.

MJÖLKPRODUKTION
Läs om resultaten från tre års forsk-
ning inom mjölkproduktion, pro-
duktkvalitet, vall och utfordring,
hälsa, avel samt inhysning ”Mer om
Forskning nr 1, 2003”.

POTATIS
Resultaten från de senaste årens
forskning på matpotatis presenteras
i ”Mer om Forskning nr 2, 2003”.

FJÄDERFÄ
Resultat från flera års forskning på
värphöns presenteras i skriften ”Mer
om Forskning nr 1, 2004”.

JORDBRUKSKONFERENSEN 2004
Sammanfattning av de forskningsre-
sultat som presenterades på 
Jordbrukskonferensen i november
2004. 

Skrifterna ”Mer om Forskning”och
Verksamhetsberättelsen är produ-
cerade av Oscarsson Text & Form.

Beställ skrifterna GRATIS på 
tfn 08-787 51 54 
fax 08-22 68 30 
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm

Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se 
eller på e-post till
josefin.kihlberg@lrf.se 

AKTUELLA DATUM

8 augusti Vall 2006 i Vreta Kloster

23–24 augusti Djurhälso- och utfodringskonferens i Skövde

12 september Hästnäringens forskningsforum

2 oktober Sista ansökningsdag för forskningsmedel

STIFTELSEN
LANTBRUKSFORSKNING

Denna nya metod tar hänsyn till
mängden lösligt protein i foder-
medel vilket den gamla metoden
inte klarade av. Projektet ledde till
att EPD-värdena (effektiv protein-
nedbrytning) för flera olika foder-
medel bör ändras i framtiden. 

Resultatet visar att de nya EPD-
värdena var lägre än de tidigare
skattade värdena. Detta innebär att
en större del proteiner passerar
vommen utan att brytas ner och
därmed ges upphov till ett högre
AAT-värde (aminosyror absorbe-
rade i tunntarmen) för fodermedlet.
I sin tur kan detta innebära att
fodermedel med hög andel lösliga
proteiner, som t.ex. ärter, kan värde-
ras högre än tidigare och att råpro-
teinhalterna i ärtfoderstater kan
sänkas. Nedbrytningen av lösliga
proteiner skiljer sig också åt bero-
ende på fodertyp.

Standardmetoden för skattning
av proteinnedbrytning är in sacco-
metoden (påsmetoden), som inne-
bär att påsar med foder läggs in i

vommen på en ko. Påsarna tas ut ur
vommen efter olika tider och tvät-
tas. Andelen proteiner som är kvar 
i påsen mäts och hastigheten beräk-
nas från dessa värden. Problemet
med påsmetoden är att den över-
skattar proteinnedbrytningen hos
fodermedel som har stor andel lös-
liga proteiner.

Den nya metoden skattar ned-
brytningen av lösliga proteiner
separat in vitro (i provrör). En bra
metod för att skatta de olösliga pro-
teinernas nedbrytning saknas för
närvarande, men forskning pågår i
ett separat projekt. Under tiden
används påsmetoden som ett mått
på de olösliga proteinernas ned-
brytning.   

För mer information: Peter Udén,
Institutionen för husdjurens utfodring
och vård, SLU, tel 018-67 20 58, 
e-post Peter.Uden@huv.slu.se

Projekt: 9930041 Foderproteinets
näringsmässiga kvalitet till idisslare.
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Bättre metod för mätning av lösliga
foderproteiner till idisslare


