
Flere danske proteiner- 
hestebønner i 
foderrationen 
 
 
Kirstine Flintholm Jørgensen 
Økologikonsulent, LMO Økologi 
 
 
Økologikongres  29. november2017 



• Stivelse og protein 
• Proteinet har en høj opløselighed- 

fordel for enmavede, ulempe for 
drøvtyggere 

• Aminosyreprofil kan ikke opfylde 
behov for de enmavede 

• Antinutritionelle stoffer: 
–  Tanniner 
–  Vicin og convicin 
–  Proteaseinhibitorer 

Hestebønner 



Aminosyreindholdet 

Kilde: ØkoProtein, SEGES 







Anbefalede mængder i rationen til grise 

Søer 	 Smågrise 	 Slagtesvin 	

 	 Drægtige 	 Diegiv. + 
drægtige 	

Fra 3 
uger 	

Fra 5 
uger 	

Under 
40 kg 	

Over 40 
kg 	

Hestebønner 	 0	 0	 0	 20	 20	 20	

Kilde: SEGES Svineproduktion 

I en økologisk demonstration med gris fra 13 kg-108 kg indgik 
hestebønnerne med 10 %, hvor 10 kg hestebønner erstattede 5,5 kg 
sojakage og 4,5 kg korn uden negativ effekt på resultaterne 



• Påvirkes negativt af vicin og convicin og evt tannin-> sortsvalg 
Divine/Fanfare 

• Anbefalede mængder til æglæggende høns 
–  Sorter med vicin og convicin: Max 3-4 % 
–  Sorter uden vicin og convicin: Max 7-8 % 

Høns 

For at opfylde methionin og cystein, skal proteinmængden øges ved 
fodring med hestebønner eller erstattes af ekstra solsikkekage og 
fiskemel, når sojakagen pilles ud. Så større mængder end 4-5 % vil gøre 
rationen dyrere. Kilde: SEGES Økologi 



• Tanninindholdet ikke et problem 
med de nuværende sorter 

•  Ingen grund til at vælge de helt 
tanninfrie sorter til drøvtyggere- 
om småkalvene trives bedre på 
tanninfrie sorter vides ikke 

• Høj proteinopløselighed betyder 
høj bidrag af PBV og lavt AAT- 
sidstnævnte er ofte i mangel i 
økorationen ved høj ydelse 

• 4-5 kg har ikke givet negative 
udfald i udenlandske studier til 
malkekvæg 

Kvæg 



• Tørring 
• Toastning 
• Crimpning og ensilering med syretilsætning 
• Propionsyrekonservering 
• Ensilering af hele planten 

Lagerfasthed ved høst-  muligheder? 



•  Store frø kræver god tid og masser af luft 
•  Vandindhold på under cirka 20 pct. kan normalt håndteres med samme 

transportudstyr som korn. Store bønner kan til tider kile sig fast under 
sneglevindingerne i mindre snegle.  

•  Indlægningshøjde i planlager max 1,5 m ved 20%, 1,0 m ved 22% og 0,5 m ved 
24 % vand. 

•  Våde hestebønner med over 25 pct. vand kan let bliver mast og dermed danne 
belægninger indvendigt i kornelevatorer og sneglerender og i sidste ende stoppe 
transporten.  

•  Ved våde hestebønner anbefales det derfor: 
–  Fortørring fx i en tørrecontainer eller tørrevogn inden transport med snegle 

eller elevatorer.  
–  Lagre hestebønnerne i planlager med bånd eller frontlæsser  
–  Iblande lidt korn inden transport med snegle eller elevatorer  

Tørring- anbefalinger fra SEGES 



Hestebønne skal findeles af hensyn til fordøjelighed 
og for at undgå sortering 

11.. 

•  Findeling af toastet hestebønne kan udføres 
med samme udstyr, som til ikke toastede 
produkter:   
•  Korn- eller strukturvalse 
•  Crimper 
•  Slagle- eller skivemølle 

•  Støver mere. Derfor bør der ved investering 
også investeres i udstyr til at reducere 
støvudslip. 

•  Forløber bedst ved vand% på 16-17. Vand% 
derover kan give problemer med at det 
klæber 

Hestebønne formalet 
på Haybuster 
(slaglemølle) 

Gunnar Schmidt, 2015, LandbrugsInfo 



• Toastning fjerner 4-6 % vand 
• Pris 30-50 øre pr kg 

Toastning sænker proteinopløseligheden- kun 
aktuelt for drøvtyggere 



Toastning øger AAT i hestebønner, men reducerer AAT-
methionin 

Enhed Sojakage Rapskage Hestebønne  Hestebønne 
toastet 

Råprotein g/kg TS 468 344 309 309 
AAT g/kg TS 209 126 101 184 
PBV g/kg TS 203 149 159 53 
NEL MJ/kg TS 8,9 7,4 7,9 7,8 
Lysin % af AAT 6,6 6,6 7,1 6,9 
Methionin % af AAT 1,7 2,3 2,0 1,4 

.. 

Hestebønner (HB) bidrager også med en betydelig mængde stivelse (412 g/kg 
TS), men stort set intet fedt.  
1 kg toastede HB erstatter ca 0,5 kg sojakage og 0,2 kg korn. 
Aminosyreforsyning af methionin kan ligge lidt under normen på 2,2 i en 
økologisk ration. I ration med 2,5 kg toastede HB er methionin indholdet 2,15 
% af AAT mod en norm på 2,2 % af AAT. I græsbaserede rationer er histidin 
den førstbegrænsende aminosyre. Histidin og lysin er opfyldt.  



• Ca. 3 uger før alm høst. 
• Bælgene skal være mørkebrune eller sorte, og bønnerne skal 

lige være begyndt at miste den grønne farve. 
• Vandprocent gerne under 20 % 
• Organiske syrer er tilladt i økologisk produktion dvs. mælkesyre, 

myresyre, propionsyre og eddikesyre.  
• Ved 18-22 % vand tilsættes 8-9 liter propionsyre pr ton 
• Det koster ca. 25- 30 øre pr kg at få crimpet og pakket 
• Hvis der sker en ensilering kan en mindre andel af proteinet 

blive nedbrudt under processen 

Crimpning 



• Fjerkræ: Anbefales ikke da fysisk struktur gør det svært for 
hønsene at æde dem 

• Svin: Anbefalede mængder som hestebønner 
• Kvæg: Har uændret proteinopløselighed dvs. høj PBV og lav 

AAT, så ca. samme foderværdi som alm. Hestebønner. Dog kan 
proteinopløseligheden være øget, hvis der er sket en ensilering 
(mindre AAT) 

Crimpede hestebønner i foderet 



Tabelværdier, 
DMS 

Hestebønne 
ensilage 

Byg/ært (40%) 
ensilage 

Tørstof g/kg ts 270 * 353 
OS Ford. % 72 70,6 
Råprotein g/kg ts 170 122 
NDF g/kg ts 378 380 
Stivelse g/kg ts 100 183 
Sukker g/kg ts 120 * 19 
AAT g/kg ts 73 72 
PBV g/kg ts 56 6 
NEL20 MJ/kg ts 5,97 5,48 
FEN /kg ts 0,80 0,74 

Helsædsensilage??? 





100 % Græsensilage sammenlignet med 50% græsensilage og 50 % HB/
hvedeensilage. Plus 13 kg ts tilskudsfoder 
Selvom foderværdien var lavere for HB/hvedehelsæd ifht. 
græsensilagen- er foderoptagelsen ens og ydelsen ikke påvirket negativt 



• Valg af sorter- afhænger af aftageren 
• Tørring fint til alle dyregrupper 
• Toastning kan med fordel anvendes til drøvtyggere 
pga øget proteinkvalitet 

• Crimpning fint til drøvtyggere- proteinkvalitet som ved 
tørring- kan dog forringes en smule hvis der sker en 
ensileringsproces. Crimpning evt en mulighed til grise 
men uegnet til høns 

• Helsædsensilage? 

Opsummering 




