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Grasutvikling uke 25
Vi tar også i år ut grasprøver, for å se på kvalitetsutviklingen på graset.
Det er tatt ut grasprøver:

10.juni
17.juni
22.juni

Oppdal Kvalitetsanalyser
Oppdal Kvalitetsanalyser
Oppdal Kvalitetsanalyser

Enn så lenge har vi bare mottatt resultatet av analysen fra prøvene tatt ut 10. og 17.juni:
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Oppdal 10.juni- Timoteien har to til tre leddknuter, og det er full strekningsvekst. Høyden på graset er
39 cm.
Oppdal 17.juni- Utviklingen i løpet av den siste uken har gått raskt. Graset har vokst 20cm i løpet av en
uke og er nå ca 60cm, og nå kjenner vi i timoteiakset inne i strået. Så fortsetter temperaturen
fremover slik, så blir det skyting rett over helga.
Oppdal 22.juni- Lavere temperaturer har ført til at utviklingen siden 17.juni, ikke har gått så raskt som
antatt. Vi har nå 0,98 Fem og et råproteininnhold på 187 g/kg ts. Dette stemmer godt over ens med
utviklingstrinnet vi har nå. Der vi begynner så vidt å se i timoteiakset over flaggbladet, over haugene på
jordet, mens mesteparten ikke har kommet så langt enda (vi ser akset svulme i strået). Vi regner med
at rundt St.Hans vil vi ha begynnende skyting de tidligste stedene.
Analysen viste et noe høyere innhold av NDF (trevler) enn forventet, 565 g/kg ts, men dette kan
skyldes at vi tross alt, har hatt litt lite nedbør.
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Bilde tatt 22.juni- Vi begynner å se toppen av akset stikke opp om flaggbladet.
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Med bakgrunn i analyseresultatet 17.juni, har vi kjørt Grovfôrmodellen, der vi har lagt inn
utviklingstrinn, og høyde på graset. Resultatet ser dere under her i tabellen.
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*Analyseresultater
Kommentarer til resultater fra Grovfôrmodellen
Grovfôrmodellen viser en drastisk nedgang i kvalitet. Men både erfaring og analyseresulater viser at
dette slettes ikke er tilfelle.
Klimadata finn du her velg stasjon Oppdal eller Rennebu : https://lmt.nibio.no/

Korleis finne tørrstoffprosenten i gras
Å følgje med tørrstoffprosenten i graset gir oss ein viktig pekepinn på kor mykje vi skal fortørke.
Veit vi kva ts% er ved høsting og i tillegg har vekt på rundballar kan vi starte å vurdere kvart skifte og
kor stort grovfôrlageret er allereie no. Sjå video: https://vimeo.com/226260612
Les, søk på : Finn tørrstoffprosent (nlr.no)
Verdien i kvar rundball er større no enn før, derfor må vi unngå svinn: Bruk ensileringsmiddel.
Bruk nok plast. Fortørk med måte.
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Håndtering og flytting av rundballer

Dette temaet hadde vi også med sist år, men det er svært aktuelt nå for å ta vare på kvaliteten.
Rundballene er ferdig pakket på jordet, og må fraktes derifra for å plasseres på lagringsplassen. Og det
er denne håndteringen, som gjør at rundballene lett kan bli utette. Faren for å få mekanisk skade på
plasten er stor. En avgjørende faktor her er hvordan rundballen håndteres med balleklypa (bløt eller
tørr rundballe), og hvordan tettheten i plastfilmen påvirkes av denne håndteringen. Det svakeste
punktet, er kantene på overlappingen mellom de ulike plastlagene, og når rundballen håndteres er det
alltid en risiko for at lamineringen mellom disse lagene brytes.
Formstabile rundballer
Hvor tett rundballene blir, er helt avgjørende for å få et godt grovfôr med god gjæring.
Foruten rett høstetid og nok og rett ensileringsmiddel, er det viktig at rundballeplasten er av
god kvalitet og at påføringsteknikken av plasten er god. Skal pakkingen fungere optimalt, er
det dessuten viktig at rundballene er hardt presset slik at de beholder formen og forblir
formstabile.
Bløte rundballer med lavt tørrstoffinnhold, inneholder mindre kilo fôr enn tørre rundballer.
Disse er også mindre formstabile dvs mykere. Ved håndteringen av disse rundballene, er det
derfor lett at det oppstår skader i plastfilmen. Dette skyldes at bløte rundballer veier mer
enn tørre rundballer, og krever derav en større kraft for å flyttes, og utettheter kan dermed
lett oppstå under håndteringen.
Rundballer som har et høyere tørrstoffinnhold, gir hardere rundballer som er formstabile,
men som samtidig gir mer rom for gassutvikling i rundballen. Dette betyr at ved små
utettheter, er det lett for at det kan bli gjær- og muggsopp lengre inne i rundballen. Det er
derfor viktig å bruke nok lag plast (12- 14 lag) på tørre rundballer for å hindre dette.
Konklusjoner fra forsøk
Svenske forsøk med tørrstoffprosenten i rundballene på 50- 60%, og med 30- 35%. Rundballene ble
pakket med 6 lag plast med 50 prosent overlapping og ca 70 prosent forstrekning. Rundballene ble
håndtert med rundballeklype, med en trykkraft på 100 bar, slik at alle ble likt behandlet. 13-19 uker
etter høsting ble rundballene sjekket for skader, andelen gjær- og muggsopp ble registrert, samt at
gassinnholdet i rundballene ble målt, for å sjekke hvor tett plasten var.
Resultatene fra dette forsøket viste at: Håndtering etter 10 dager, gir dårlig kvalitet. Da var
rundballene mest utette og tålte minst håndtering. Og det var også i disse rundballene at andelen
muggsopp var størst.
Bløte rundballer bør håndteres umiddelbart etter pakking.( med en tørrstoffprosent på under 45 %)
Alternativt må de ligge urørt i tre dager før de håndteres. Håndtering ved andre tidspunkter enn dette,
gav rundballer med utett plastfilm og større sjanse for feilgjæring.
Tørre rundballer kan håndteres når som helst.Tørre rundballer med en tørrstoffprosent på over 45%,
kan håndteres når som helst, uten at plastfilmen blir mer utett eller at kvaliteten på rundballene blir
dårligere av den grunn.
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Vår konklusjon
Rundballene som blir produsert her i området vårt, har skjelden en
tørrstoffprosent på over
45 %. Av den grunn bør rundballene håndteres umiddelbart etter
pakking, og flyttes til lagringsplassen.
Også for å unngå skade på enga der ballene ligger!
Vår tidlegare kollega i Namdalen kalla dette «Valdtekt mot
moder Jord.»

Markdag for Den ferske Fjellbonde-med fokus på fôrproduksjonSist veke hadde vi markdag i dette prosjektet, det blei mykje grasfag og mange gode diskusjonar. Demofeltet med
mange ulike grasartar er god læringsarena. Berit H Foss deltok frå Felleskjøpet med fagleg input om ensilering mm.
Bernt S Mjøen fortalte litt om rådyr i enga og korleis finne/redde dei. Torhild gikk i gjennom egenskaper til
grasartane og mange aspekt ein må ha med i produksjonen av det rette fôret til rett dyr. Det blei mange flotte
diskusjonar denne kvelden. For å være aktuelle blir slike samlingar lagt til travle tider, og alle rakk dessverre ikkje å
bli med. Vi skal ha fleire markdagar og fagmøter i prosjektet så det er mogleg for fleire å bli med.

Når sola gikk ned, myggen bei og klokka var halv tolv, måtte vi avslutter den flotte erfaringsutvekslinga.

Grasvettregler
Gir råd og tips for bedre grovfôrproduksjon.
Alle kan bli litt bedre. Bevisstgjøring er billig, og kan hjelpe deg å bli flinkere uten store investeringer. Har du sjekket
hvor god du er på godt grasvett?

NLR Grasvettreglene | Norsk Landbruksrådgiving
https://www.nlr.no/nlr-grasvettreglene
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Ugraskamp i gjenlegget

I siste Fjellnytt hadde vi fokus på løvetann og høymole. No ser vi at mange av gjenlegga frå i vår er
kome godt i gang og ugraset spirer og gror.
Hjå dykk som sådde tidleg i vår må de vere obs på vassarven. Den er eit
velkjent ugras som starter tidleg på våren om det er ned mot 2 grader! Den
kalde våren i år fekk den eit stort forsprang på graset som må ha 5-6 grader
for å kome i gang. Om Vassarven får stå i fred, kan resultatet bli meterhøge
vasstrekte tuver, som vil dekke graset og også gjere gjæringa vanskeleg i
ensileringa.
Der det er sådd noko seinare har det nok vorte litt tørt ein del plassar. Det ser
ut til at graset kjem etter kvart som det kjem nedbør. Ein del av dei tofrøblada
ugrasa trivst betre enn graset under slike forhold og vi ser at meldestokken,
gjetertaske, pengeurt mfl spirer raskt. Det er tid for å ta ein tur ut i åkeren å
sjå kva som er der og vurdere sprøyting. Er du i tvil så ringer du oss i
landbruksrådgivinga. Bilde viser Meldestokk som er på «sprøytestadiet»

Ensileringens ABC
NLR Innlandet
Komprimert veiledning til godt ensileringsresultat
Den finner du her: https://www.nlr.no/fagartikler/grovfor/innlandet/ensileringens-abc
Tillatt for alle medlemmer i NLR
Les veilederen her

Sjekkliste før slåtten- er du forberet
Den finner du her: https://www.nlr.no/files/documents/NLRs/Sjekkliste-for-slatten-2022.pdf

Innlogging på medlemssidene til NLRT
Innlogging nå skjer via Produsentregisteret bruk ditt produsentnr. Alle medlemmer skal få ukentlige epostmeldinger fra NLR Trøndelag. Ta kontakt dersom du ikke mottar e-postmeldinger.
Vi har landbrukspod, sjå på sida vår og på facebook (nlrtrondelag) så finn du link til desse.

Se også Fagnytt fra NLR Trøndelag, som blir sendt ut på epost hver torsdag, for aktuelt
fagstoff.
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