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Slutsats
Den högre födelsevikten och den
högre tillväxten från födsel till
avvänjning hos lammen visar på
förbättrad näringsförsörjning hos
tackorna, som utfodrades med
ensilage som var behandlat med
kemiska tillsatsmedel. Däremot hade
ett ökat intag av ensilaget hos
avvanda lamm inte någon effekt på
deras tillväxt.
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Figur 1. Lammens dagliga tillväxt.

Resultat
Tackorna hade liknande ensilagekonsumtion (2,2
och 3,3 kg ts/dag under dräktighet respektive
digivning) och hull (3,5 och 2,9 under dräktighet
respektive digivning) oavsett ensilagebehandling.

Strängläggare

Ts: P = 0,02

OE: P = < 0,01
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Material och metoder
Rundbalsensilage (34 % ts) behandlat med
• GrasAAT Plus (myrsyra, propionsyra, bensoesyra och deras salter) 3 l/ton
• Kofasil Ultra K (saltbaserat; nitrit, hexamin, sorbat, bensoat, propionat) 2 l/ton
Ensilage (34 % ts): 140 g rp, 477 g NDF, 11,4 MJ/kg ts
pH 4,4-4,5, 93-129 g WSC, 51-73 g mjölksyra och 9-11 g ättiksyra/kg ts och 68-89 g
NH3-N/kg tot N (ingen skillnad mellan behandlingarna)
Etanol: 5 g för behandlat och13 g för obehandlat per kg ts (P < 0,01)
• 7 tvålammande finull x dorset tackor per behandling: ensilage ad libitum och 0,5 kg
kraffoder under 3 veckor före och 8 veckor efter lamning
• 14 lamm per behandling: ensilage och kraftfoder ad libitum fram till avvänjning vid
56 dagars ålder, därefter ensilage ad libitum och 0,8 kg kraftfoder fram till slakt vid
44-45 kg
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Introduktion
Användning av tillsatsmedel förbättrar ensilagets förjäsning och
minskar lagringsförlusterna, vilket
kan resultera i förbättrat näringsutnyttjande och produktion hos
idisslare. Syftet med studien var att
undersöka effekt av kemiska
tillsatsmedel till gräs/klöverensilage
på konsumtion och produktion hos
dräktiga och digivande tackor och
deras lamm.
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Figur 2. Lammens dagliga foderintag från avvänjning till slakt.
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