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Forts. nästa sida

Vid ensilering uppstår alltid förluster. Ge-
nom att väga och ta prov på all grönmassa 
som läggs in i silon och sedan väga och 
ta prov på allt som tas ut vid utfodringen 
kan man beräkna hur stor förlusten har 
varit. Vi ha sett att förlusten ofta ligger 
på mellan 10 och 20 % i stora plan-, torn- 
och slangsilor medan den ofta bara är 
1–2 % i rundbalar. Förlusten består bara 
till en mycket liten del av sådant vi kas-
serar. Till största delen är det en osynlig 
förlust; näring i grönmassan omvandlas 
till värme, vatten och koldioxid. Med 
rätt ts-halt och noggrann packning och 
tätning går det att minska förlusten med 
ungefär 10 procentandelar. Det motsvarar 
ett fodervärde på 25 000 kronor i en 
normalstor plansilo.

I ett projekt finansierat av Stiftelsen 
Lantbruksforskning har vi under tre år 
mätt förlusten i 12 plansilor, 6 slangsilor, 
3 tornsilor och två omgångar rundbalar 
à 60 balar. Varje inlagt lass grönmassa 

till de stora silorna 
har vägts och prov-
tagits, och varje 
bal har vägts vid 
pressningen. Allt 
ensilage har vägts 
vid uttagningen ur 
silorna och prov har 
tagits regelbundet. 
Totalt har 950 prov 
analyserats för torr-
substans och efter 
en del sammanslag-
ningar har energi-
värde, halt NDF och 
råprotein samt pH 
analyserats. I flera 
silor har dessutom 
temperaturutveck-
lingen följts genom 
nedgrävda tempera-
tursensorer. I tabell1   
redovisas de förlus-
ter vi fann.

Mindre förlus-
ter i rundbalar
Av tabellen framgår 
att förlusterna är betydligt större i de stora 
silosystemen jämfört med rundbalar. En 
stor del av förklaringen är sannolikt att 
rundbalar oftast inte står öppna mer än en 
dag. En stor silo står ju ibland öppen och 
fullt exponerad för luftens syre i månader. 
En orsak är sannolikt också att rundbalar 
går att få tätare så att de inte släpper 

in luft under 
lagringstiden. 
Av tabel len 
framgår vidare 
att variationen 
var  mycke t 
stor i framfö-
rallt plan- och 
s l a n g s i l o r . 
S k i l l n a d e n 
mellan olika 

silor inom samma system var större än 
skillnaden mellan silosystem. Vi kan 
därför bara uttala oss om att rundbalar ger 
mindre förluster men vi kan inte säkert 
ange vilket av de stora silosystemen som 
är bäst. 

Större risk ju längre silon är 
öppen
Resultatet av temperaturmätningarna på 
gårdarna med plansilor visade att omedel-
bart efter inläggningen steg temperaturen 
till minst 30ºC, ibland ända upp till 40ºC. 
Därefter skedde en långsam sänkning av 
temperaturen. I januari med utetempe-
ratur på -20ºC kunde +20ºC uppmätas 
i silon. Temperaturen var oftast högre 
längs kanterna än i mitten, vilket antyder 
att orsaken inte är lagrad värme från upp-
värmningen vid inläggningen. Det tyder 
istället på att den förhöjda temperaturen 
är en kombination av lagrad värme och 
värme som bildas av jäst och andra ae-
roba mikroorganismer som tillväxer med 
hjälp av syre som långsamt läcker in från 
sidorna. För att studera varmgång vid 
uttag ensilerade vi i långa avloppsrör där 
vi sågade av 15 cm var tredje dag för att 
efterlikna en långsam tömning i en plan- 
silo (bild 1). Stabiliteten var god för det 
ensilage som togs ut de första dagarna 
men ensilaget värmdes snabbt upp i det 

Tabell 1. Förluster av torrsubstans i olika silosystem 
    Total ts- Energi- Protein-
  Antal  Kasserat förlust förlust förlust Uttagstid 
  silor % av ts  %  %  %  dagar 
Plansilo, medeltal 12 3,4 14,1 13,1 11,9 92  
(standardavvikelse)  (4,4)  (8,7)  (7,1) (6,4) (45)
Slangsilo, medeltal 6 1,9 11,5  9,7  10,4 71 
(standardavvikelse)  (3,8) (9,4) (10,9) (10,2) (23) 
Tornsilo, medeltal 3 0,1 23,4 23,5 23,2 232 
(standardavvikelse)  (0,1) (2,2) (1,7) (2,0)  
Rundbalar, medeltal 2 x 60 0,0 1,1 0,6 1,4 1
(standardavvikelse)  (0,0) (0,4) 

Stora förluster vid ensilering i stor silo
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Bild 1.

Figur 1. Lagringsstabiliteten mätt som temperaturökning under 48 tim-
mar i ensilage som togs ut första dagen då silon öppnades respektive i 
ensilage som togs ut dag 22 efter att silon öppnats.
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ensilage som togs ut tre veckor efter öppningen av silon 
(figur 1). Vi tolkar det som att luft har letat sig in i silon 
och gjort ensilaget instabilt. Detta gällde dock främst när 
ts-halten var hög vilket medfört att ensilaget blivit sämre 
packat.
Genom att besöka så många gårdar med plansilor har vi 
kunnat se att det som verkar vara viktigast för att lyckas hålla 
nere förlusterna är en omfattande packning vid inläggningen 
och noggrann täckning. Gården med den i särklass minsta 
förlusten hade långsammast inläggningstakt och hann med 
att packa mer än de andra mellan varje lass. De efterpackade 
dessutom silon några timmar dagen efter avslutad inlägg-
ning. Täckningen utfördes därefter med ett lager sand ovanpå 
plasten. Den gården hade ca tio procentenheter mindre 
förluster än genomsnittet för plansilor. I en stor plansilo 
innebär det 20 000 kg ts ensilage! På många gårdar har 
man rationaliserat skörden med en effektiv maskinkedja 
vilket gör att fyllningen av silon går alltför fort. Fyller man 

två silor i samma skörd är ett tips att fylla dem samtidigt 
istället för efter varandra. Då fyller man silon hälften så 
fort och dubblerar tiden för att packa. Man måste då ha en 
packningstraktor i varje silo.
Rolf Spörndly & Rainer Nylund, Sveriges lantbruks-
universitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård,  
tel: 018-67 19 92, e-post: rolf.sporndly@slu.se
Lästips:
Spörndly, R. & Nylund, R. 2017. Minskade förluster vid 

ensilering av grovfoder. Sveriges lantbruksuniversitet. 
Institutionen för växtproduktionsekologi. Rapport 22, 
90–93. http://pub.epsilon.slu.se/14045/
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