α-Tokoferol och β-karotininnehåll i ensilage
Luft och solljus gör att α-tokoferol och β-karotinhalterna i ensilaget minskar.
Kort förtorkning utan regn, välensilerat ensilage (hacka, packa, täck), snabb uttagningstakt och kort tid på foderbordet ökar möjligheterna för ett ensilage med
höga vitaminnivåer. Bakteriepreparat kan i vissa fall öka vitamininnehållet under ensilering.
Tabell1. α-Tokoferolhalter (mg/kg ts) i vallblandningar som förtorkats och ensilerats
med olika tillsatsmedel.
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Hur mycket α-tokoferol och β-karotin finns
det i vallfoder och hur mycket behöver
tillsättas i fodret till mjölkkor?

*Kt = käringtand, Ti = timotej, Rk = rödklöver, Äs = ängssvingel
Materialet är från en andraskörd som slagits åtta veckor efter första skörd.





Ensilage med käringtand-/timotejblandning innehöll mer α-tokoferol än ensilage med rödklöver-/gräsblandning i ett försök som utfördes i Skara.
Ensilage med käringtand-/timotejblandning hade högre α-tokoferolinnehåll än
vad grönmassan hade efter förtorkning.
Rödklöver-/gräsensilage behandlat med bakteriepreparat innehöll mer
α-tokoferol än obehandlat och syrabehandlat ensilage.
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Varför vill vi ha mycket α-tokoferol och β-karotin i vallfodret?






Vallfoder är oftast mjölkkornas största källa till naturligt E-vitamin
(α-tokoferol) och β-karotin (provitamin A).
E-vitamin och β-karotin är viktiga för fruktsamhet och immunförsvar
hos korna. De motverkar även smakfel i mjölken.
Höga doser av framför allt naturligt E-vitamin har visat på bättre
fruktsamhet och lägre risk för mastit och höga celltal hos korna.
Man har även sett en minskad kalvdödlighet då korna fått ett högt
dagligt tillskott av E-vitamin.
Ekologiska mjölkproducenter får bara tillsätta syntetiska vitaminer vid
behov.

En grupp ekologiska kor på Tingvalls gård i Bohuslän fick dubbelt dagligt tillskott
(2 400 IE) av seminaturligt E-vitamin (RRR α-tokoferyl acetat) under 6 veckor runt
kalvning. De hade högre E-vitaminhalteri blodet 3 veckor efter kalvning än kor som ej
fått tillskottet.
E-vitamintillskottet runt kalvningen gav mest effekt på vitaminkoncentrationen i
mjölken då korna fick ett vallfoder med låg vitaminhalt som under År 2 i försöket. År 2
hade korna ett ensilage med 1/3 av vitamininnehållet mot År 1. Då hade kor med det
höga dagliga E-vitamintillskottet högre E-vitaminnivåer i mjölken än kor som inte fick
tillskottet.

Mjölk α-tokoferol mg/L
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Hur får vi högt innehåll av α-tokoferol och β-karotin i
vallfodret?




Välj arter som har högre vitamininnehåll
Skörda vid rätt mognadsstadium
Ta en fjärde skörd

Käringtand har oftast högre α-tokoferol och β-karotininnehåll än rödklöver. Mindre
skillnader observerades i vitamininnehåll mellan gräsen timotej och ängssvingel. När
samma arter odlades och skördades vid liknande mognadsstadium i Skara och Umeå
var vitamininnehållet oftast högre i Skara än i Umeå för käringtand, timotej och
ängssvingel, medan vitamininnehållet i rödklöver skiljde sig mindre. Detta kan bero på
att för rödklöver användes sorter som var anpassade för respektive område medan
samma sorter användes för de andra vallväxterna.
Det mesta av vitaminerna finns i bladen, därför har ofta en tidig skörd högre vitamininnehåll än en senare skörd men det är inte alltid så. Högst vitamininnehåll får man
oftast innan vallväxterna blommar. Kortare dagslängd eller skuggning av vallen kan ge
högre vitamininnehåll. I ett försök i Danmark upptäcktes riktigt höga α-tokoferol och
β-karotinkoncentrationer i en fjärdeskörd tagen i slutet av oktober. Det skulle kunna
vara en effekt av kortare dagslängd.
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Figur 1. Råmjölk innehåller höga vitaminkoncentrationer men redan efter 4 dagar är koncentrationerna betydligt lägre. Figuren visar koncentrationen av α-tokoferol i råmjölken, 4 dagar efter kalvning, 3 veckor efter
kalvning och 5-7 månader efter kalvning. E är de kor som fick det seminaturliga E-vitamintillskottet och C är
de kor som inte fick det.

Rekommenderad tillsatt daglig dos av E-vitamin är 550 IE för lakterande kor.
En ko som äter 12 kg ts vallfoder skulle då behöva ett vallfoder med ett
E-vitamininnehåll på 46 mg/kg ts för att komma upp i de nivåerna. Under sintiden
och i några veckor efter kalvning behöver korna minst1200 IE E-vitamin/dag.
A-vitaminrekommendationen är 82 000 IE/dag under sintid och laktation.

