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Ribbehøst har været kendt i mange
år og byder på flere fordele, men
metoden er aldrig rigtig slået an i
Danmark. For landmænd, ikke mindst
økologer, som producerer eget foder,
kan ribbehøst imidlertid være en
overvejelse værd.

men ribbebordet kan også anvendes
til tidlig og sikker snitterhøst af proteinafgrøder som byg-ært helsæd,
lupin og hestebønner. Ribbemix ensileret i rundballer er et let fordøjeligt
grovfoder med højt proteinindhold.

Hvad er ribbehøst

høst er, at med mindre ribbebordet
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Kornart

Vinterbyg
Hvede
Vårraps
1)

Kørselshastighed
km/h
4,4
8,1
9,5

Vandindhold
%
13,3
14,8
14,8

Høstkapacitet1), ton pr time
Ribbemix
Heraf kerner/frø
9,7
6,8
16,3
11,1
8,5
4,9

Kerne- eller frøspild
%
1,5
1,4
8,6

De anførte høstkapaciteter er maskinens nettokapacitet, dvs. der indgår ikke tid til vendinger, maskinstop, tømning m.m.

Efterlades halmen på marken, vil alkalimetaller (kalium m. v.) og klor udvaskes når der kommer
regn. Ved udvaskningen forbedres halmens forbrændingsegenskaber på grund af en væsentlig
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Tabel 2. Halmens indhold af kalium, klorid og aske efter udvaskning med regn

Akkumuleret
regn, mm
0
27
185
198

Samtidig ribbehøst og skårlægning af halm
Kalium, %
Klorid, %
Aske, %
0,88
0,30
2,17
0,48
0,08
1,66
0,15
0,03
0,97
0,11
0,02
0,77

Halm skårlagt ved bjærgning
Kalium, % Klorid, % Aske, %
0,88
0,30
2,17
0,45
0,05
1,55
0,10
0,82
0,12
0,04
0,82
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Fordele ved ribbehøst af proteinfoder
• Højere proteinprocent end ved traditionel høst
• Let fordøjeligt foder
• Fleksibel høstmetode
Høst af byg-ært helsæd
I figur 1 er vist resultater fra høst af en byg-ært afgrøde. Ribbehøsten er gennemført på tre
forskellige tidspunkter for at belyse betydning af afgrødens udviklingstrin. Afgrøden var sået sent
og derfor ikke mejertærskermoden før begyndelsen af september. Første høstdato er valgt tidlig,
dvs. før udviklingstrinnet for traditionel høst til helsæd. Til sammenligning er der ved det sidste
Høst
med ribbebord gennemført et forsøgTilmed
højre traditionel
uhøstet afgrøde.
Til venstre
beståendefinsnitter
af frø, bælge,
høsttidspunkt
helsædshøst
med enRibbemix
selvkørende
med
efter ribbehøst. Kun de afribbede stængler
blade mm.
skærebord. Resultatet fra den traditionelle
står tilbage.helsædshøst er på figuren vist som ”finsnitterhøst” i den
indrammede kolonne.
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Figur 1. Indhold af protein, aske og tørstof ved høst af byg-ært helsæd med ribbebord
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Høst af byg-ært helsæd
I figur 1 er vist resultater fra høst af
en byg-ært afgrøde. Ribbehøsten er
gennemført på tre forskellige tidspunkter for at belyse betydning af
afgrødens udviklingstrin. Afgrøden
var sået sent og derfor ikke mejetærskermoden før begyndelsen af
september. Første høstdato er valgt
tidlig, dvs. før udviklingstrinnet for
traditionel høst til helsæd. Til sammenligning er der ved det sidste
høsttidspunkt gennemført et forsøg
med traditionel helsædshøst med en
selvkørende finsnitter med skærebord. Resultatet fra den traditionelle
helsædshøst er på figuren vist som
”finsnitterhøst” i den indrammede
kolonne.
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Det fremgår af figuren, at indholdet
af råprotein var størst ved det sidste
høsttidspunkt, hvor kerne og ærter
var ved at være fuldt udviklede. Tørstofindholdet var stigende og askeindholdet faldende gennem perioden. Sammenlignet med traditionel
helsædshøst blev der ved ribbehøsten bjærget et foder med en højere
proteinprocent og et lavere askeindhold. I det ribbehøstede materiale
var indholdet af råprotein 18,3%
ved seneste høsttidspunkt, mens der
i den traditionelt høstede helsæd var
et råproteinindhold på 17,0%.
Ribbehøster bestående af en bugseret finsnitter med ribbebord anvendt til høst af hvede.
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Til sammenligning er der også her
gennemført et forsøg med traditionel helsædshøst med en selvkørende
finsnitter med skærebord. Resultatet
fra den traditionelle helsædshøst er
på figuren vist som ’finsnitterhøst’ i
den indrammede kolonne.
Det fremgår af figuren, at indholdet
af råprotein var faldende og tørstofindholdet stigende gennem perioden
fra 21. august frem til 9. september.
Der blev ved dette forsøg ikke konstateret væsentlig højere råproteinindhold i den ribbehøstede ensilage
end i den traditionelle helsæd. Den
bjærgede afgrødemængde var 7%
lavere end ved traditionel helsædshøst, da en del stængler og strå jo
blev efterladt på marken.

Figur 2. Indhold af protein, aske og tørstof ved høst af lupin helsæd med ribbebord
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Høst af lupin helsæd
I figur 2 er vist resultater fra høst
af lupin. Ribbehøsten er foretaget
ved to forskellige tidspunkter for at
belyse betydning af afgrødens udviklingstrin. Første høstdato er valgt
tidlig og inden udviklingstrinnet for
traditionel høst til helsæd. Det var
i øvrigt ikke teknisk muligt at gennemføre høsten ved lavere tørstofindhold.
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Der er behov for yderligere undersøgelser for at give en sikker bedømmelse af systemets egnethed til høst
af hestebønner, men på grundlag af
forsøget skønnes teknikken at være
et interessant alternativ til traditionel
finsnitterhøst af hestebønner.

Høst af hestebønner
Der er også gennemført et forsøg
med ribbehøst af hestebønner.
Afgrøden var åben og uensartet,
hvorfor forsøgsresultaterne er noget
usikre. Ribbehøsten blev foretaget
den 30. juli og 21. august. Ved første høsttidspunkt var bønnerne ikke
færdigudviklet, tørstofindholdet var
kun 19,4%, og ribbebordet kunne
vanskeligt høste den umodne afgrøde. Den 21. august var tørstofindholdet ca. 55%, og ribbehøsten kunne
gennemføres uden maskintekniske
problemer.
Lupin før og efter høst

9. september 2007
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Resume
Ribbehøst bruges ikke meget her i
landet, men særligt for økologer
kan der være tale om et interessant
alternativ til traditionel høst.
Fordelene ved ribbehøst er mulighed for at få en optimal kvalitet af
foder og halm, et højere udbytte
af biomasse og en bedre økonomi i
den eksisterende maskinpark, idet
traktor, finsnitter og vogne kan udnyttes bedre.
Ulempen ved metoden er, at høsten, kaldet ribbemix, ikke er et
færdigt handelsprodukt på samme
måde som mejetærsket korn. Den
har således størst interesse for landmænd, som kan bruge ribbemixen
til egen besætning.
Ribbebordet kan også anvendes ved
snitterhøst af proteinafgrøder som
byg-ært, lupin og hestebønner til
ensilage. Med ribbebordet er der
mulighed for at få et let fordøjeligt
foder med et højt proteinindhold,
idet det meste af plantestænglerne
efterlades på marken.
Grøn Viden indeholder informationer fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Konklusion
Ribbehøst af fuldmodent korn og
frø kan være et godt alternativ til
traditionel mejetærskerhøst. Metoden er dog ikke rigtigt slået an,
måske fordi det er vanskeligt at
fortrænge en eksisterende, kendt
og velfungerende teknik, som gennem mange år løbende er optimeret til høstopgaven. Desuden er en
mejetærsker med et traditionelt
skærebord bedre egnet til at høste
vanskelige afgrøder med lejesæd.

Grøn Viden udkommer i en mark-,
en husdyr- og en havebrugsserie,
der alle henvender sig til konsulenter og interesserede jordbrugere.
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Ribbebord

Nye forsøg har imidlertid vist, at
ribbehøst med fordel kan anvendes til tidlig og sikker høst af proteinafgrøder som byg-ært helsæd,
lupin og hestebønner til ensilering.
Ribbehøsten giver god mulighed
for at bjærge et let fordøjeligt
grovfoder med højt proteinindhold. Ensileres ribbemixen i rundballer fås et robust og fleksibelt
system, men afgrøden kan også
ensileres på traditionel vis i stak
eller silo. Høsten bør ikke foretages
før tørstofindholdet er over 30%.

