
Vit eller svart plansiloplast? 

Svart plansiloplast ger högre temperatur i ensilaget än vit plansiloplast  när 

den inte täcks. 

Om plansiloplasten täcks med nät eller träflis blir det ingen skillnad i ensila-

getemperatur mellan vit och svart plast. 

För båda plasttyperna ger träflisen lägre temperatur i ensilaget än nätet. 

Inga stora skillnader i fermenteringskvalitet mellan plasttyper och täcknings-

material då tillsatsmedel användes i hela försöket. 



Frågeställning 

 Blir ensilaget varmare under svart plansiloplast än under vit plansiloplast? 

 Påverkar olika täckningsmaterial plasttypens effekt på ensilagets temperatur? 

 Påverkar en eventuell temperaturskillnad ensilagets kvalitet? 

Projektets genomförande 

Försöket genomfördes i andra skörd av gräs/klövervall på Nötcenter Viken, Falköping under 2017. 

Inläggningen skedde den 5 juli och mätningarna avslutades den 7 september. De plansiloplaster 

som användes i försöket är de bästa som Lantmännen har tagit fram från tillverkarna. Den vita 

plasten var Triosun White från Trioplast France med tjocklek 115µm och med syregenomsläpplig-

het 337 cm3/m2/dag. Den svarta plasten var Polydress Texaleen Alpha från RKW Agri GmbH & Co 

KG med tjocklek 150µm och med syregenomsläpplighet 180 cm3/m2/dag.  

Temperatur och fermenteringskvalitet mättes i ensilage i plansilo täckt med dubbla lager svart el-

ler vit plansiloplast  som i sin tur varit otäckt eller täckt med grönt täcknät med gruspåsar runt 

kanterna eller täckt med träflis. Temperaturloggers grävdes ner 20-25 cm från ensilageytan och 

temperaturen i ensilaget mättes varannan timme. Allt ensilage i silon var behandlat med ett salt-

baserat ensileringsmedel Xtrasil LP (dosering 2,5 l/ton grönmassa) som innehåller aktiva substan-

ser mot feljäsning orsakat av klostridier samt varmgång i ensilaget under utfodringsperioden. Ts-

halten i grönmassan vid inläggning var 31 %.  

Från samma skörd pressades även hackad grönmassa (med samma saltbaserade tillsatsmedel) i 

en stationär Orkelpress. Temperatur och fermenteringskvalitet mättes på samma vis 20-25 cm ner  

från toppen av balarna som var täckta med dubbla lager av svart eller vit plansiloplast. Grönmas-

sans ts-halt i balarna var 22 %. 

Näringsinnehållet i grönmassan framgår av tabellen.  

 I g/kg ts        

Aska NDF Råprotein Socker Omsättbar energi, MJ/kg ts 

93 415 212 97 11,3 

Grönt nät respektive träflis som täckning i plansilo 

Borrning i rundbal för temperaturlogger 

Täckning av rundbal med ensilageplast 



Jämförelse av vit och svart plansiloplast i plansilo 
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Svart plast-otäckt

Lufttemp

20 cm från ytan

Medeltemperatur med max och minvärden för nät, otäckt och träflis som täckning ovanför ensi-

lageplasten. 

För vit plansiloplast medförde nätet högre medeltemperatur i ensilaget än otäckt och träflis men 

när svart plansiloplast användes medförde både nätet och otäckt högre temperatur i ensilaget 

än träflisen. Om man täcker plansiloplasten med nät eller träflis blir det ingen skillnad i ensilage-

temperatur mellan plasttyperna. 

Temperaturökningen i början 

var större under svart plansilo-

plast än under vit plansiloplast. 

Temperaturmätningar varannan timme i ensilage med en ts-halt på 31 % täckt med vit respek-

tive svart plansiloplast som i sin tur var otäckt eller täckt med grönt nät med gruspåsar runt kan-

terna eller täckt med träflis. Mätningarna gjordes från inläggning och 63 dygn framåt. 

Så länge luft finns kvar i silon bildas värme och när syret är slut förjäses socker i grönmassan till 

mjölksyra och ättiksyra under de första veckorna efter inläggning, därför är temperaturen i ensi-

laget som högst i början för att därefter avta med avtagande förjäsning. 



Jämförelse av vit och svart plansiloplast i rundbal 
 

Temperaturmätningar varannan timme i exakthackat ensilage i rundbalar med en ts-halt på 22 % 

täckt med vit respektive svart plansiloplast från inläggning och 63 dygn framåt. 

I rundbalar ökade temperaturen under förjäsningen efter inläggning under svart plansiloplast 

men inte under vit plansiloplast. Ts-förlusterna i ensilaget under lagringen var lägre under den 

vita än under den svarta plasten.  
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Medeltemperatur med max och minvärden för svart respektive vit plansiloplast. 

Medeltemperaturen i rundbal var 5 grader högre i ensilaget under svart än under vit plansiloplast 

och maxtemperaturen i rundbalat ensilage var 7 grader högre under svart än under vit plansilo-

plast. 



Fermenteringskvalitet 

Ensilaget i både plansilo och balar höll vid uttag en bra fermenteringskvalitet och var lagringssta-

bilt vid luftning under hela testperioden på två veckor.   

Ensilaget i plansilon hade ett pH på 4,2 och innehöll 7,8 % mjölksyra och 1,8 % ättiksyra av ts och 

ingen smörsyra. Ammoniakhalten låg på 7,5 % av  totalkväve oavsett om det var vit eller svart 

plansiloplast. Sockerhalten var mindre än 1 % av ts i ensilaget.  

Ensilaget i balarna  hade ett pH på 4,1 och innehöll 7,4 % mjölksyra och 2,3 % ättiksyra av ts samt 

ingen smörsyra.  Ammoniakhalten var 5,3 % av totalkväve. Sockerhalten var  2,7 % av ts i ensila-

get. 

Resultaten visar tydligt på att tillsatsmedlet var effektivt mot feljäsning i ensilaget under lagringen 

och mot varmgång när silon/balarna har öppnats. Om tillsatsmedel inte hade använts under ensi-

leringen hade resultaten antagligen varit annorlunda. 

Täckt silo med olika plansiloplast och  

täckningsmaterial 

Ensilageyta vid avtäckning 

Uppgrävning av temperaturlogger 

Rundbal täckt med svart plansiloplast med 

temperaturlogger i ensilaget och ovanpå 

balen 



Bilder tagna med värmekamera 

 
 

 

 

 

Förklaring till värmekamerabilderna: Rektanglarna nedanför värmekamerabilderna visar 
vad som är täckt med vit respektive svart plansiloplast i silon samt vilket täckningsmaterial 
som har använts. Svarta cirklar visar balar med svart plansiloplast ovanpå där värmekame-
ran visar en ljus färg. Vita cirlklar visar balar med vit plansiolplast ovanpå där värmekame-
ran visar en mörk färg. 

Värmekamerabilderna är tagna dagen innan uttagning av ensilageproven och visar tempe-
raturen vid ytan. Längst upp till vänster i värmekamerabilderna står utetemperaturen när 
respektive bild är tagen. Skalan till höger visar vilken temperatur de olika färgerna står för, i 
bilden på balarna är de ljusa partierna uppe i 22,2°C medan de mörka partierna är nere i 
12,7 °C . 

 

Vi vill gärna ha in synpunkter och tips från Er på vidare forskning.  Kontakta oss gärna.                 

E-mail: Elisabet.Nadeau@slu.se, Annika.Arnesson@slu.se  

Finansiärer: Mjölkprogrammet Agroväst, Lantmännen och SLU 
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