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Resume 

Beretning nr. 1876 

Halmens indhold af fordøjeligt organisk stof (FOS) stiger ved NH3-tilsætning. Denne stigning aftager 
imidlertid med stigende indhold af FOS i udgangsmaterialet. Således stiger % FOS med 12-13 og 9-10 
enheder, når udgangsmaterialet indeholder henholdsvis 30 og 50% FOS. Herved stiger den beregnede 
foderværdi med 14-24 foderenheder pr. 100 kg organisk stof. 

Endvidere stiger % totalkvælstof i halmen ved NHrtilsætningen med 0,5-0,6 enheder ved opvarm
ning til 70 og 90°C. Disse stigninger svarer til, at halmens tørstof absorberer mellem 17 og 21 % af den 
tilledte mængde NH3• 

Indholdet affordøjeligt total kvælstof i NH3-behand1et halm er bestemt dels af koncentrationen afto
talkvælstof og dels af, at ca. 31 % af totalkvælstoffet, der er bundet i ADF-fraktionen, passerer ufordø
jeligt igennem dyrene efter fodring. 

Indholdet af FOS i ubehandlet og NHJ"behandlet halm er ret betydeligt korreleret med indholdet af 
in vitro-opløseligt, enzymopløseligt og vomvæskeopløseligt organisk stof. 

Nøgleord: Halm, NH3-tilsætning, sammensætning, fordøjelighed, opløselighed. 

Summary 
The report present results from 32 experiments over the period 1981-84 with the addition of 1-4% NH3 

to straw in a FMA-plant and 44 hours treatment at 70°C or 23 hours treatment at 90°C. The experiments 
were conducted at The Government Research Station, Ødum and The National Agricultural Engineer
ing Institute, Bygholm. 

The content ofDOM in % of OM in straw af ter the addition of3% NH3 increased by 9-13 units. This 
rise of DOM decreased with the levelof DOM in straw before the addition of NH3, so the rise of % 
DOM was 12-13 units with a content of 30% DOM and 9-10 units with a content of 50% DOM. The 
content of FU increased by 14-24 per 100 kg OM. 
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The content of total-N in % of DM increased between 0.5 and 0.6 units atter NH3-treatment at 70 
and 90°C respectively in 44 and 23 hours. This rise of % total-N corresponds to an absorption between 
17 and 19% of the amounts of NHrapplication. 

The content of digestible total-N in NHrtreated straw depends on!) the concentration of total-N 
and2

) the faet that about 31 % of the total-N undigested passes through the ruminants, this part of the 
total-N is bound to the ADF-fraktion. 

The content ofDOM in straw with and without addition ofNH3 (n = 102) is correlated with the con
tent of in vitro-soluble OM (IVSOM) (r = 0.906), enzyme-soluble OM (ESOM) (r = 0.854) and rumen 
liquor-soluble OM (RSOM) (r = 0.882). The folIowing equations illustrate the relationship between 
soluble and digestible OM: 
% DOM(IvSOM) = 102 - 5323/(% IVSOM + 52.2) 
% DOM(ESOM) = 91.7 - 2175/(% ESOM + 23.7) 
% DOM(RSOM) = 192-30784/(% RSOM + 160). 

Key words: Straw, NHrapplication, composition, digestibility, solubility. 

Indledning 
I 2 tidligere beretninger om halm til foder beskrev 
Møller et al. (5,6) 10 forsøg (nr. 14-23) med halm 
tilsat ammoniak (NH3), som i 5 af forsøgene (nr. 
18-22) blev tilsat på et FMA-halmanlæg. 13 andre 
beretninger om halm til foder beskrev Møller et 
al. *) (3,4,7) henholdsvis 9, 4 og 9 forsøg (nr. 1-9, 
1Q,..13 og 24--,-32) med halm tilsat natriumhy
droxyd (NaOH). 

Gennemførelsen af forsøg nr. 14-23 tog især 
sigte på at be,lyse t\,!mperaturens (reaktionsvar
mens ),og lagringens indflydelse på stigningen i 
fordøjeligheden (in vivo) af halmens organiske 
stof efter NHrtilsæt;ningen. Resultaterne viste, at 
virkningen af NHrtilsætningen.på stigningen i 
halmens indhold af totalkvælstof og dermed på 
absorptionen af den tilledte mængde NH3 og stig
ningen i halmens fordøjelighed var stærkt afhæn
gig af temperaturforholdene under og efter NHr 
tilsætningen. Således øgedes stigningen betyde
ligt ved stigende temperatur, selvom det ikke må 
overses, at den'ubehandlede halm i forsøg nr. 18-
22 ved 70°C havde en lavere fordøjelighed end 

*) Rettelse til Møller et al. 1986 (7): 
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Side 220 og 221 
De 2 nederste figurer i henholdsvis fig. 4 og fig. 5 
skal skifte plads. 

den ubehandlede halm i forsøg nr. 14-17 ved Q,.. 
30°C. Dette indebærer, at der kan forventes et 
større udslag ved behandling af halm med lav for
døjelighed end med høj fordøjelighed. 

Resultaterne fra forsøg nr. 14-23 viste også, at 
lagringen efter NHrbehandlingen havde en posi
tiv indflydelse på stigningen i fordøjeligheden af 
halmens organiske stof. Denne indflydelse blev 
tydeligere efter den lave temperatur (Q,..30°C) un
der NHrbehandlingen end efter den højere tem
peratur (70°C) under NHrbehandlingen. 

De i denne beretning omhandlede 32 forsøg ta
ger især sigte på at belyse virkningen af den til
satte NH3 på halmens kvalitet (opløselighed, for
døjelighed (in viva) og foderværdi) ved tempera
tur på 7Q,..90°C under behandlingen. Endvidere 
tager forsøgene sigte på at belyse lagringens og 
ballestørrelsens indflydelse på denne virkning af 
NH r tilsætning. 

Forsøgenes gennemførelse 
Forsøgsplan og metodik 
Beretningen omfatter 19 forsøg i 1981-83 på Sta
tens Forsøgsstation ved Ødum (forsøg nr. 33-51) 
og 13 forsøg i 1984 på Statens jordbrugstekniske 
Forsøg, Bygholm (forSØg nr. 52-64). 

Forsøg nr. 33-51 omhandler ubehandlet halm 
(A) og NHrbehandlet halm (3% NH3) opfodret 



straks (B) og 3-4 uger (C) efter NHrbehandlin
gen. l forsøg nr. 33-48. I. udførtes NH3-behand
lingen på et FMA-halmanlæg (l) efter et program 
med opvarmning til 70°C og behandling i 44 ti
mer. Dette program er beskrevet i en tidligere be
retning (5). 

I forsøg nr. 48. ll.-51 udførtes NHrbehandlin
gen efter følgende program, der er fyldigere be
skrevet i en SjF-prøverapport (1), og som det tog 
et andet FMA-halmanlæg (II) 23 timer at gen
nemføre: 
1. Manuel dosering af flydende NH3 , som udve

jes i en ønsket mængde. Herefter startes an
læggets opvarmnings- og cirkulationssystem. 

2. Herefter opvarmes halmen til ca. 90°C i løbet 
af ca. 5 timer. Denne temperatur holdes ved 
periodisk genopvarmning af halmen i de næste 
10 timer, hvorefter anlægget står stille i 4 timer 
(fig. 1). 

3. 19 timer efter anlæggets start begynder udluft
ningen af halmen for at fjerne ubundet NH3. 

Udluftningen, der sker ved gennemblæsning 
med atmosfærisk luft, varer i 4 timer. 

Efter henholdsvis 44 og 23 timers behandling 
tømtes anlæggene for halm. I forsøg nr. 33-51 for-
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deltes den behandlede halm i 2 partier, hvoraf det 
ene (B) opbevaredes på frostlager ved -18°C ind
til opfordring (6 forsøg), medens det andet (C) 
lagredes i laden i 3-4 uger inden opbevaring ved 
-18°C indtil opfodring (alle forsøg). Oplysninger 
om dato for behandling og lufttemperatur på be
handlingsdagen samt høstår og halmart er med
delt i tabel 1. 

Analyser og beregninger 
I halmen bestemtes tørstof og tørstoffets indhold 
af råaske, sand, total kvælstof (TN) , neutral deter
gent fiber (NDF) og acid detergent fiber (ADF). 
Endvidere bestemtes pH samt fordØjeligheden af 
organisk stof (FOS) og totalkvælstof (FTN) med 
får og in vitro-opløseligheden (IVOS), enzymop
løseligheden (EaS) og vomvæskeopløseligheden 
(VOS) af organisk stof. 

EaS blev bestemt ved Centralanalytisk Afde
ling, Vejle og Centrallaboratoriet, Foulum. Alle 
andre analyser samt bestemmelse af FOS og FTN 
blev gennemført ved Statens Forsøgsstation, 
Ødum og Afdeling for Grovfoder, Foulum. 

Analyser og fordøjelighedsbestemmelser (får) 
af den ubehandlede og NHrbehandlede halm 
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Fig, 1. Eksempel på temperaturforløb ved behandling af en portion halm i et FMA-halmanlæg i 23 timer ved 90"C. 
Statens jordbrugstekniske Forsøg, Bygholm, 1984. 

An example of the progress of temperatures in a F MA -plant by NHj"treating of straw in 23 hours at 9(J'C. The National 
Agricultural Engineering lnstitute, Bygholm, 1984. 

Temperature of the straw: - . - . -
Temperature of the NHj"vessel: - - - -
Temperature of the ventilating air: --
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Tabel l. Høst- og behandlingsår, dato for NHrtilsætning, lufttemperatur ved NH3-tilsætning ("C) og afgrøde. Ødum 
1981-83. 

Year af harvest and treatment, date af NHrapplication, air temperature at the application af NH3 ("C) and crop. Ødum 
1981-83. 

Behandling 
Forsøg Høst 
nr. år 

Experi- Har- Treatment 
ment vest 
no. year year 

33 ............ 1981 1981 
34 ............ 1981 1982 
35 ............ 1981 1982 
36 ............ 1981 1982 
37 ............ 1981 1982 
38 ............ 1981 1982 
39 ............ 1981 1982 
40 ............ 1981 1982 
41 ............ 1982 1982 
42 ............ 1982 1982 
43 ............ 1982 1982 
44 ............ 1982 1982 
45 ............ 1982 1982 
46 ............ 1982 1983 
47 ............ 1982 1983 
48.1 .......... 1982 1983 
48.11 .......... 1982 1983 
49 ............ 1983 1983 
50 ............ 1983 1983 
51 ............ 1983 1983 

fulgte samme fremgangsmåde som beskrevet i en 
tidligere beretning (2). Halmens indhQld af to
talkvælstof bestemtes i formalede prøver efter 
tørring i 18 timer i ventileret tørreskab ved 80aC. 
Halmens foderværdi beregnedes i skandinaviske 
foderenheder ud fra indholdet af FOS og en for
mel, som er beskrevet i en tidligere beretning (5). 

Ud fra stigningerne i halmens indhold af total
kvælstof ved NHrbehandlingen beregnedes, 
hvor meget af den tilledte mængde NH3, der ab
sorberedes af halmens tørstof (82,2% N i NH3). 

Ud fra dels halmens indhold af totalkvælstof og 
dels tidligere resultater (6), der viste, at indholdet 
af totalkvælstof fordeler sig på halmens frakti
oner af ADF, celleindhold (Cl = 100 - NDF) og 
opløselige cellevægge (OCV = NDF - ADF) med 
henholdsvis 44,0, 54,6 og 1,4% inden og 31,2, 
57,2 og 11,6% efter NH3-behandlingen, beregne-
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dato ae Afgrøde 

date °C Crop 

1110 13,2 Byg. Barley 
5/ 1 - 9,0 Vinterhvede. Winter wheat 

12/ 1 -12,3 Vinterbyg. Winter barley 
3/ 2 - 2,9 Byg. Barley 

16/ 2 - 0,1 Havre.Oats 
12/ 2 - 4,3 Byg. Barley 
24/2 - 4,9 Byg. Barley 

1/ 3 3,9 Byg. Barley 
6/12 2,9 Byg. Barley 
8/12 2,3 Byg. Barley 

13/12 - 0,8 Byg. Barley 
15/12 4,3 Byg. Barley 
20/12 - 1,0 Byg. Barley 
5/ 1 5,5 Vinterhvede. Winter wheat 

17/ 1 4,3 Havre.Oats 
19/ 2 - 0,5 Byg. Barley 
6/ 3 5,7 Byg. Barley 

211 9 11,7 Byg. Barley 
22/9 11,5 Byg. Barley 
23/ 9 10,6 Byg. Barley 

des kvælstofindholdets fordeling på halmens frak
tioner af ADF, Cl og OCv. 

Ud over bestemmelsen af % FYN (in vivo) be
regnedes indholdet af FYN ud fra følgende 2 lig
ninger (6) (alle angivelser i % af organisk stof): 

(1) % FfN = -0,52 + 0,93 X % TN 
(2) % FYN = -0,52 + 0,520 x % TN i halm 
inden NHrtilsætning + 0,93 x (1 - (0,118 + 
0,00145 x T» x stigningen i % TN i halm ef
ter NHrtilsætning, 

hvor T = opbevaringstemperaturen i ac under 
NHrbehandlingen. 

Resultater 
Forsøg nr. 33-51 (ubehandlet halm) 
Halmens tørstofprocent og dens indhold af rå
aske, sand, totalkvælstof, NDF og ADF i % af 



Tabel 2. Ubehandlet halm (A). Ødum 1981-83. 
Untreated straw (A). Ødum 1981-83. 

% aftørstof % af organisk stof 
% 

Forsøg tør- rå- total 
nr. stof aske sand -N NDF ADF pH FOS I ) IVOS2) EOS» VOS4) 

%ofDM %ofOM 

Experiment % total 
no. DM ash sand -N NDF ADF pH DOM') IVSOM2) ESOM3) RSOM4) 

335) .•..••• 85,5 4,50 1,28 0,559 85,6 59,0 6,7 45,8 37,3 23,8 45,3 
34 ........ 85,2 4,77 2,54 0,510 86,0 56,9 6,7 41,3 41,6 15,5 44,4 
35 ........ 85,0 5,30 1,30 0,610 83,7 65,7 8,3 42,3 44,2 20,6 52,7 
36 ........ 85,2 4,81 2,46 0,709 85,4 58,0 7,8 41,7 47,0 21,4 52,0 
37 ........ 83,0 8,34 2,15 0,685 77,9 53,2 8,0 44,2 46,0 19,3 54,4 
38 ........ 82,3 4,95 2,28 0,808 84,4 56,7 7,5 31,2 31,1 15,5 43,1 
39 ........ 83,3 4,93 2,72 0,726 86,2 60,6 7,2 28,3 20,8 11,4 30,6 
40 ........ 84,0 7,45 2,62 0,801 82,1 53,6 7,9 41,4 41,7 15,8 47,9 
41 ........ 84,2 2,87 1,29 0,651 86,2 57,8 7,1 39,1 38,1 20,2 44,5 
42 ........ 84,8 3,00 0,99 0,577 86,5 56,4 7,0 45,0 43,1 21,3 47,5 
43 ........ 83,6 5,18 1,21 0,425 83,7 55,0 5,8 41,5 45,7 25,2 52,4 
44 ........ 83,8 5,03 1,21 0,536 83,6 57,2 7,5 44,6 49,6 27,2 52,0 
45 ........ 82,7 5,64 0,75 0,729 81,3 52,0 6,5 49,6 50,2 24,7 56,7 
46 ........ 85,1 2,54 1,38 0,410 86,8 56,5 6,8 50,5 49,2 21,5 53,7 
47 ........ 84,0 5,86 3,06 0,402 85,4 58,7 7,9 47,6 43,4 23,2 49,2 
486) .••.•.. 86,3 6,07 1,39 0,538 81,3 49,9 6,9 50,7 52,0 27,9 55,0 
49 ........ 87,5 4,86 1,84 0,376 86,0 51,9 7,5 46,8 48,7 27,0 50,2 
50 ........ 87,1 4,85 0,66 0,565 83,1 49,5 8,0 48,1 49,6 30,1 51,8 
51 ........ 85,2 10,23 4,09 0,515 79,6 48,6 6,8 48,0 49,7 27,0 53,2 

I) Fordøjeligt organisk stof. Digestible OM. 
2) In vitro-opløseligt stof. In vitro-soluble OM. 
3) Enzymopløseligt organisk stof. Enzyme-soluble OM. 
4) Vomvæskeopløseligt organisk stof. Rumenliquor-soluble OM. 
5) Også som forsøg nr. 13 A (2). Also as experiment no. 13 A (2). 
6) Også som forsøg nr. 28 (7). Also as experiment no. 28 (7). 

tørstof samt halmens pH-værdi og dens indhold af 
FOS, IVOS, EaS og VOS i % af organisk stof er 
meddelt i tabel 2. 

Det fremgår af tabel 2, at de målte værdier for 
halmens tørstofprocent og tørstoffets sammen
sætning og især det organiske stofs fordøjelighed 
og opløselighed varierede ret betydeligt. Områ
derne med de hyppigst målte værdier fremgår af 
tabel 3, som viser fordelingens spredning om
kring medianen ved angivelse af 1. og 4. penti!. 
Nævnte pentiler angiver de 2 værdier, som afskæ
rer henholdsvis den laveste og den højeste femte
del af spredningen. 

Resultaterne i tabel 3 viser, at den ubehandlede 
halm indeholdt omkring 84% tørstof, og tørstof
fet indeholdt omkring 4,7% råaske, 0,55% total
kvælstof, 15,8% Cl og 28,5% OCv. Halmens pH
værdi lå omkring 7,2, og dens organiske stof inde
holdt omkring 44,7% FOS, 45,5% IVOS, 21,5% 
EaS og 51,5% VOS. Halmens beregnede foder
værdi varierede omkring 21 foderenheder pr. 100 
kg organisk stof. 

Forsøg nr. 33-51 (NH,behandlet halm) 
Halmens procentiske tørstofindhold efter tilsæt
ning af NH3 og lagring i O (B) og 21-28 (C) døgn, 
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Tabel 3. Ubehandlet halm (A). 19 forsøg ved Ødum 1981-83. 
Untreated straw (A). 19 experiments at Ødum 1981-83. 

% tørstof. % DM ." .................. . 

% af tørstof. % of DM 
Råaske. Ash ......................... . 
Sand. Sand . ......................... . 
Total-N ............................ . 
er. (100-NDF) ..... " .................. . 
oev. (NDF-ADF) .................... . 

pH ...................... . 

% af organisk stof. % ofOM 

1. pentil 
lstpentile 

83,2 

4,35 
1,13 
0,430 

13,7 
26,5 

6,2 

Median 4.pentil 
Median 4thpentile 

84,7 85,7 

4,75 6,30 
1,30 2,60 
0,550 0,722 

15,8 18,7 
28,5 31,0 

7,2 7,8 

FOS. DOM .......................... 41,0 44,7 48,2 
IVOS.IVSOM ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37,5 45,5 49,2 
EOS. ESOM ......................... 15,5 21,5 27,0 
VOS. RSOM ......................... 44,5 51,5 53,5 

Pr. 100 kg organisk stof. Per 100 kg OM 
Foderenheder. FU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,8 21,5 27,3 

60 o 
o 

'le 

~ 

00 

50 00 

~ 
ol: 

i 40 

~ :e 
" E 30 
2 
1;; 

" ! 20 

z 

IO 

IO 20 30 40 50 60 

Ubehandlet halm. Unfreated straw. 

Fig. 2. Relationen mellem indholdet af FOS i ubehand
let halm og indholdet af FOS i halm tilsat 3% NH3 ved 

700 e (o) og 90°C (x). Forsøg nr. 33-51. 
The relationship between the content of DOM in untre
ated straw and the content of DOM in straw with the addi
tion of 3% NH3 at 700C (o) and WC (x). Experiment no. 

33-51. 
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Fig. 3. Relationen mellem halmens indhold af FOS før 
tilsætning af NH3 og dens indhold af FOS (forholdstal, 
hvor ubehandlet halm = 100) efter tilsætning af 3% 

NH3 ved 70°C (o) og 90°C (x). Forsøg nr. 33,...51. 
The relationship between the content af DO M in straw be
fare NHrapplication and the content of DOM (relative, 
where untreated straw = 100) after application of 3% NHj 

at 70°C (o) and 900C (x). Experiment no. 33-51. 



Tabel 4. Halm tilsat 3% NH3 og behandlet i 44 timer ved 70°C (I) og 23 timer ved 90°C (II) og opbevaret i O (B) og 
21-28 (C) døgn. Ødum 1981-83. 

Straw with the addition of 3% NH3 and treated in 44 hours at 7ife (l) and 23 hours at9ife (Il) andstored in O (B) and 
21-28 (e) days. Ødum 1981-83. 

% af tørstof % af organisk stof 
Forsøgnr. % 
og tør- rå- total 
behandling stof aske sand -N NDF ADF pH FOS IVOS EOS VOS 

%ofDM %ofOM 
Experiment 
no and % total 
treatment DM ash sand -N NDF ADF pH DOM IVSOM ESOM RSOM 

33.I.C ..... 85,0 4,40 0,91 0,989 84,1 60,0 53,9 56,4 28,6 60,1 
34.I.B ..... 85,4 4,68 2,52 (0,477) 85,1 57,1 8,8 47,8 39,4 15,6 44,0 
34.I.C ..... 83,1 5,74 3,20 1,273 81,8 57,5 8,1 50,5 56,6 23,4 62,5 
35.I.B ..... 83,9 5,02 1,35 0,861 83,8 56,1 8,4 44,7 49,0 25,1 58,7 
35.I.C ..... 82,5 5,67 1,53 1,044 80,9 53,9 8,7 50,2 53,8 28,9 66,1 
36.I.C ..... 87,9 5,51 3,08 1,106 84,3 59,2 8,5 56,5 53,4 28,7 58,2 
37.I.B ..... 87,6 7,82 1,69 1,258 75,1 53,9 8,6 54,6 59,7 31,2 65,2 
37.I.C ..... 85,9 8,17 2,09 1,275 75,8 52,0 8,3 53,1 61,9 30,6 69,0 
38.I.C ..... 84,6 5,25 2,44 1,337 80,9 57,3 8,6 47,3 48,7 22,8 56,1 
39.I.C ..... 85,6 4,05 1,97 1,159 84,9 60,1 8,4 38,7 37,6 18,8 38,3 
40.I.C ..... 86,5 7,10 2,26 1,248 78,8 53,8 8,5 47,3 60,6 27,2 69,2 
41.I.C ..... 86,2 2,82 1,22 1,176 83,3 58,3 8,3 52,6 55,8 29,0 60,4 
42.I.C ..... 86,1 5,10 2,51 1,158 84,6 57,0 8,2 56,0 57,5 29,2 61,7 
43.I.C ..... 84,7 5,56 1,34 1,064 80,7 55,7 8,3 57,0 61,9 35,3 62,0 
44.I.C ..... 86,0 4,79 1,31 0,975 80,8 56,1 8,2 59,8 63,3 36,4 63,8 
45.I.C ..... 84,5 6,63 1,04 1,524 76,8 51,2 7,9 61,2 66,6 36,8 66,9 
46.I.B ..... 89,8 2,41 1,34 1,004 85,3 58,1 8,5 57,9 62,2 27,7 65,3 
46.I.C ..... 86,1 2,47 1,40 0,924 86,8 61,1 8,1 58,6 59,6 26,9 63,5 
47.I.C ..... 85,6 5,11 2,48 0,936 82,8 60,5 8,3 59,8 59,2 30,3 63,8 
48.I.B ..... 88,4 5,03 0,93 1,152 78,8 51,4 8,5 58,8 67,8 39,9 68,5 
48.I.C ..... 86,6 5,48 0,94 1,105 77,1 49,9 8,3 63,1 68,9 39,6 68,8 
48.II.B 88,8 5,28 1,01 1,150 78,2 51,2 8,6 60,9 66,5 40,3 68,4 
48.II.C 87,3 5,48 1,17 1,146 78,2 49,8 8,3 59,9 65,9 37,9 68,0 
49.II.C 88,9 4,72 1,70 0,978 81,8 52,9 7,9 56,5 63,9 40,5 62,0 
50.II.C 88,9 5,14 0,62 1,149 79,1 49,8 8,0 59,4 66,0 43,4 63,5 
5UI.C 87,1 10,4Q 4,07 1,219 75,5 49,2 8,0 59,3 66,3 42,8 65,3 

og dens indhold af råaske, sand, totalkvælstof, Medianværdierne i tabel 5 viser, at NHTtil-
NDF og ADF i % af tørstof er anført i tabel 4. sætningen bevirkede, at halmens tØrstofprocent 
Halmens pH-værdi og dens indhold af FOS, steg omkring 1,7 enheder, antagelig fordi halmen 
IVOS, EaS og VOS i % af organisk stof efter tørredes på grund af opvarmningen til 70 (I) og 90 
NHrtilsætningen er også anført i tabel 4. (II)OC og den efterfølgende gennemblæsning. 

Sammenlignes resultaterne efter NHrtilsæt- Indholdet af råaske ændredes ikke nævneværdigt, 
ningen (tabel 4) med resultaterne fra den tilsva- og % totalkvælstof steg med 0,52-0,62 enheder 
rende ubehandlede halm (tabel 2) ses det, at ved opvarmning til 70 og 90°C. En beregning på 
NHrtilsætningen ændrede halmens sammensæt- grundlag af stigningen i % totalkvælstof viser, at 
ning og fordøjelighed. Det ses også, at ændrin- halmens tørstof absorberede mellem 17 og 21 % af 
gerne i indholdet af IVOS, EaS og VOS stort set den tilledte mængde NH3. 

fulgte ændringerne i indholdet af FOS. NHrtilsætningen bevirkede, at % OCVaftog 
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TabelS. Forskel (C-A) mellem halm tilsat 3% NH3 i 44 timer ved 70"C (I) og 23 timer ved 90°C (II) og opbevaret i 
21-28 døgn (C) og ubehandlet halm (A). 16 (I) og 4 (II) forsøg ved Ødum 1981-83. 
Difference (C-A) between straw with the addition of 3% NH3 in 44 hours at 70"C (I) and 23 hours at 90"C (II) and stored 

in 21-28 days (C) and untreated straw (A). 16 (I) and 4 (II) experiments at Ødum 1981-83. 

% tørstof. % DM .......... . 

% aftørstof. % of DM 
Råaske. Ash .............. . 
Totalkvælstof. Total nitrogen ... . 
Cl. (lOO-NDF) ............ . 
OCV. (NDF-ADF) ......... . 

pH .................... . 

% af organisk stof. % of DM 
FOS.DOM .............. . 

1. penti! 
Istpentile 

0,0 

-0,55 
0,425 
1,5 

-4,3 

0,6 

8,1 

Pr. 100 kg organisk stof. Per 100 kg OM 
Foderenheder. FU . . . . . . . . . .. 13,7 

I.70°C II. 90°C 

Median 
Median 

1,7 

0,00 
0,520 
2,9 

-3,5 

1,2 

11,5 

19,8 

4.pentil 
4thpentile 

2,4 

0,70 
0,630 
4,2 

-1,2 

1,4 

15,1 

25,3 

1. penti l 
Istpentile 

1,1 

-0,30 
0,610 
3,2 

-5,1 

0,1 

9,3 

17,6 

Median 
Median 

1,6 

0,20 
0,625 
3,8 

-4,5 

1,2 

10,9 

20,8 

4. penti l 
4thpentile 

1,9 

0,35 
0,735 
4,1 

-3,2 

1,4 

11,3 

21,6 

Tabel 6. Forskel (B-A) og (C-A) mellem halm tilsat 3% NH3 og opbevaret i O (B) og 21-28 (C) døgn og ubehandlet 
halm (A). 6 forsøg ved Ødum 1981-83. 

Difference (B-A) and (C-A) between straw with the addition of 3% NH3 and stored in O (B) and 21-28 (C) days and 
untreated straw (A). 6 experiments at Ødum 1981-83. 

% tørstof. % DM .......... . 

% aftørstof. % of D M 
Råaske. Ash .............. . 
Totalkvælstof. Total nitrogen ... . 
Cl. (l00-NDF) ............ . 
OCV. (NDF-ADF) ......... . 

pH .................... . 

% af organisk stof. % of D M 

1. pentil 
Istpentile 

0,0 

-1,00 
0,580 
0,5 

-4,2 

0,5 

FOS. DOM ............... 5,9 

Pr. 100 kg organisk stof. Per JOO kg OM 
Foderenheder. FU . . . . . . . . . . . 9,0 
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B-A C-A 

Median 
Median 

2,5 

-0,50 
0,620 
2,4 

-3,5 

1,5 

8,0 

15,2 

4. pentil 
4thpentile 

4,6 

-0,15 
0,670 
3,1 

-0,4 

2,1 

10,8 

20,2 

1. penti! Median 
Istpentile Median 

-2,2 1,0 

-0,35 -0,15 
0,565 0,635 
2,0 3,0 

-4,7 -3,5 

0,4 1,3 

7,8 8,8 

13,8 15,2 

4.pentil 
4thpentile 

3,1 

0,80 
0,760 
4,2 

-0,9 

1,6 

12,1 

25,2 



godt en halv enhed mere end % Cl steg. Tilsæt
ningen af NH3 bevirkede også, at % FOS steg 
med omkring 11 enheder, hvilket svarer til, at den 
beregnede foderværdi steg med ca. 20 foderenhe
der pr. 100 kg organisk stof. Virkningen af NH3-

tilsætningen på % FOS aftog med stigende ind
hold af FOS i den ubehandlede halm, hvilket an
skueliggøres af ligning (3) og punkternes place
ring i fig. 2 og 3. 
(3) % FOS i NHrbehandlet halm = 

149 -1130/(% FOS i ubeh. halm + 75,6). 
Ud fra ligning (3) beregnedes det, at stigningen 

i % FOS ved NHrbehandlingen falder fra 12,5 en
heder ved 30% FOS til 11,7 enheder ved 40% og 
videre til 9,5 enheder ved 50% FOS i ubehandlet 
halm. 

Medianværdierne i tabel 6 viser, at lagring i 3--4 
uger efter NH3-behandlingen kun havde en me
get ringe indflydelse på halmens sammensætning 
og fordøjelighed. 

Forsøg nr. 52-64 
De 13 forsøg ved Statens jordbrugstekniske For
søg, Bygholm, med halm fra 1983 og 1984 fordeler 
sig i 3 serier med henholdsvis 1 (nr. 52), 6 (nr. 53-
58) og 6 (nr. 59-M) forSØg. De 13 forSØg er udført 
i forbindelse med en undersøgelse med en FMA
halmtunnel, der er beskrevet i en SjF-prøverap
port (1). 

I forsøg nr. 52 var halmen presset i rundballer, 
og der blev tilsat 1--4% NH3• I forsøg nr. 53-58 
blev halmen, der var presset i alm. små baller (nr. 
53-55) og rundballer (nr. 56-58), tilsat 2,2-3,5% 
NH3• I forsøg nr. 59-64,var halmen presset i stor
baller, og der blev tilsat 3% NH3. 

Indholdet af skandinaviske foderenheder pr. 
100 kg organisk stof baseredes på indholdet af 
FOS, som beregnedes ud fra halmens indhold af 
VOS og ligning (13). 

Resultaterne fra forsøg nr. 52 viser (tabel 7), at 
indholdet af VOS steg ret betydeligt ved tilsæt
ning af NHv Herved steg også halmens fodervær
di. Ved tilsætning af 3% NB3 udgjorde stigningen 
8 foderenheder pr. 100 kg organisk stof, og der op
nåedes omtrent samme stigning ved tilsætning af 
2% NB3• 

Tabel 7. Byghalm presset i rund b aller og ammoniakbe
handlet i 23 timer ved 90°C. Statens jordbrugstekniske 
ForsØg, Bygholm, 1984. Forsøg nr. 52, gennemsnit af 3 

baller. 
Straw af barley baled in roundbales and treated with am
monia in 23 hours at 9rrc. The National Agricultural En
gineering Institute, Bygholm, 1984. Experiment no. 52, 

mean af 3 bales. 

%NH, 
tilført VOSl) FE2) 

%NH3 
added RSOMJ) FU2) 

O ...... , .. .... .. 63,8 38,7 
1 · ........ . ... .. 67,1 42,6 
2 · ..... , ........ 69,9 46,0 
3 ...... , .... " .. 70,6 46,8 
4 · . . . . . . . . . . . . . . 70,5 46,7 
I) % af org. stof. % af OM 
2) Pr. 100 kg org. stof. Per JOO kg OM 

Resultaterne i tabel 8 viser, at uanset presning 
af halmen i alm. småballer, rundballer eller stor
baller havde NBrtilsætningen en ret betydelig 
virkning på halmens indhold af VOS og foderen
heder. Virkningen blev tilsyneladende lidt min
dre, når halmen var presset i rundballer end i alm. 
små baller. 

Endvidere viser resultaterne, at virkningen af 
den tilsatte NB3 aftog ned igennem halmbehold
ningen. Dette var især tilfældet med halmen, der 
var presset i alm. små baller. 

Halmens kvalitet 
Fordøjeligt tota/kvælstof 
På grundlag af enkeltresultaterne i tabel 2 og 4 og 
den tidligere omtalte fordeling af kvælstofindhol
det på halmens fraktioner af AD F, Cl og OCV 
(side 56) beregnedes ændringerne i fraktionernes 
indhold af totalkvælstof efter NB3-behandlingen 
af halmen. Resultaterne fra beregningerne er i 
sammendrag anført i tabel 9. 

De gennemsnitlige resultater fra beregningen 
af kvælstofindholdets fordeling på halmens frakti
oner af ADF, Cl og OCVviser (tabel 9), atindhol
det afTN steg ved NBrtilsætningen. Temperatur
forholdene under NHrbehandlingen havde kun 
ringe indflydelse på denne stigning og på stignin-
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TabelS. Halm presset i småballer (A), rundballer (B) og storballer (C) og ammoniakbehandlet i 23 timer ved 90°C. 
Statens jordbrugstekniske Forsøg, Bygholm, 1984. 

Straw baled in smal! hales (A), roundbales (B) and big bales (C) and treated with NBj in 23 hours at 90°C. The National 
Agricultural Engineering Institute, Bygholm, 1984. 

VOS, % af org. stof F.e. pr. 100 kg org. stof 
Forsøg %NH3 
Dr. tilført n Ons. Min. Max. Ons. Min. 

RSOM,%o!OM FU per 100 kg OM 
Experiment %NH3 

no. added Aver. Min. Max. Aver. Min. 

Byghalm (51,4% VOS og24,6 f.e.) Strawofbarley (51,4% RSOM and 24,6 FU) 
A. Småballer. Small hales (46 cm x 38 cm x ca. 85 cm) 
53 ................ 3,5 4 64,5 59,9 68,3 39,6 34,1 
54 ................ 2,2 4 63,6 58,2 67,4 38,5 32,1 
55 ................ 3,5 4 64,1 61,9 67,3 39,0 36,4 
Gns., balle nr. I) 
Aver., bale no 1 ............. 3 67,7 63,2 68,3 43,3 42,8 

2 .............. 3 66,0 62,7 67,4 41,2 40,2 
3 .............. 3 62,6 61,9 67,3 37,2 36,4 
4 .............. 3 60,0 58,2 61,9 34,2 32,1 

B. Rundballer . Roundbales (Bredde 120 cm og diam. 150 cm) 
56 ................ 2,3 7 62,2 58,7 64,5 36,8 32,7 
57 ................ 2,6 7 61,8 60,1 62,8 36,3 34,3 
58 ................ 2,6 7 62,9 60,1 65,5 37,6 34,3 
Gns. afprøver ved bund. 
Aver., of samples at bottom 3 59,6 58,7 60,1 33,8 32,7 
Gns. af de øvrige prøver. 
Aver. of the rest of samples . . . . . . . 18 62,8 60,2 65,5 37,4 34,4 

C. Storballer. Big bales (120 cm x 120 cm x 240 cm) 
Byghalm (60,0% VOS og 34,2 f.e.) Straw ofbarley (60,0% RSOM and 34,2 FU) 
59 3,0 4 71,4 70,7 72,1 47,8 47,0 
60 ................ 3,0 4 72,0 71,5 72,4 48,5 47,9 
61 ................ 3,0 4 72,3 71,9 72,8 48,9 48,4 
Gns.,Aver. .... , ........... 12 71,9 70,7 72,8 48,4 47,0 

Rajgræshalm (57,5% VOS og 31,3 f.e.) Straw of Per. ryegrass (57,5% RSOM and 31,3 FU) 
62 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 4 70,1 69,6 71,1 46,2 
63 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 4 69,1 68,8 69,5 45,0 
64 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 4 69,6 68,9 70,2 45,6 
Gns. Aver. . . . . . . . . . . . . . . . .. 12 69,4 68,8 71,1 45,6 

I) Fra toppen. From the top. 

45,2 
44,6 
44,8 
44,6 

Max. 

Max. 

44,0 
43,0 
42,8 

44,0 
42,2 
37,9 
36,4 

39,5 
37,5 
40,7 

34,3 

40,7 

48,7 
49,0 
49,5 
49,5 

47,4 
45,5 
46,4 
47,4 

gens fordeling på de 3 fraktioner. Således steg % 
TN mellem 0,56 og 0,63 enheder, og stigningerne 
fordelte sig på ADF, Cl og OCV med henholdsvis 
17-20, 60 og 20-23%. 

det af FTN i halm før og efter NHrtilsætningen i 
det væsentligste var bestemt af kvælstofkoncen
trationen. 

Punkternes placering i fig. 4, hvor abscissen an
giver % TN og ordinaten % FTN, viser, at indhol-
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Følgende regressionsligning (4), der er bereg
net på grundlag af 44 fordøjelighedsbestemmel
ser med får på ubehandlet og NHrbehandlet 
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Fig. 4. Relationen mellem indhold afTN og FIN i % af 
organisk stof i ubehandlet halm (o) og halm tilsat 3% 

NH3 (x). Forsøg nr. 33-51. 
The relationship between the contents 0/ total nitrogen 
and digestible total nitrogen in % af OM in untreated 
straw (o) and straw with addition 0/3% NH3 (x). Experi-

ment no. 33-51. 

halm, anskueliggØr relationen mellem koncentra
tion og fordøjelighed af totalkvælstof (alle angi
velser i % af organisk stof): 

(4) % FIN = 0,249 + 0,673 x In % TN 

Tilsvarende anskueliggør følgende ligning (5), 
der er beregnet på grundlag af 98 fordØjeligheds
bestemmelser med får på ubehandlet og NHrbe
handlet halm fra forsøg nr. 14-22 (6) og 33-51, re
lationen mellem koncentration og fordøjelighed 
af totalkvælstof: 

(5) % FIN = 0,222 + 0,615 x In '% TN 

Det er tidligere vist (6), at ligning (1), der be
skriver fodermidlers indhold af FIN i relation til 
kvælstofkoncentrationen, førte til for store vær
dier af % FTN i halm. Det er endvidere vist (6), 
at korrigeres for de 44 og 31,2% af halmens ind
hold af totalkvælstof, der er bundet til AOF-frak
tionen i henholdsvis ubehandlet og NH3-behand
let halm, fås ligning (2), som gaven betydelig 
bedre beskrivelse af både den ubehandlede og 
den NHrbehandlede halms indhold af FIN end 
ligning (1). 

Imidlertid viser forskellene (b-a) og (c-a) i ta
bel 10, der er beregnet på grundlag af enkeltresul
taterne fra forsøg nr. 33-51 og henholdsvis ligning 
(1) og (2), at begge ligninger gaven dårlig beskri
velse af halmens indhold af FIN. Resultaterne fra 
forsøg nr. 33-51 viste tidligere, at AOF-frakti
onen kun bandt mellem 17 og 20% af stigningen i 
halmens indhold af TN ved NHrtilsætningen og 
70 og 90°C mod 22% ved NHrtilsætningen og 
70°C i forsøg nr. 14-22 (7). Dette antyder, at æn
dringen af AOF-bundet totalkvælstof (AOF -

Tabel 9. Totalkvælstof i halm fordelt på ADF, Cl og OCV i % af organisk stof. Gennemsnit. 
Total nitrogen in straw distributed an ADF, 100-NDF and NDF-ADFin % o/OM. Mean. 

ADP Cl oev l alt 
ADF lOO-NDF NDF-ADF Total 

Forsøg nr. 33-48. Experiment no 33-48. 10°C. 
Ubeh. Untreat. ................. 0,276 0,344 0,009 0,629 
NH3-beh. NHj-treat . .............. 0,371 0,681 0,138 1,190 
Ændring. Change ............... 0,Q95 0,337 0,129 0,561 

Forsøg nr. 48-51. Experiment no 48-51. 900C. 
Ubeh. Untreat. ................. 0,238 0,295 0,008 0,541 
NHTbeh. NHrtreat . .............. 0,368 0,674 0,137 1,179 
Ændring. Change ............... 0,130 0,379 0,129 0,638 
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Tabel 10. Fordøjeligt totalkvælstof (in vivo) (a) og forskellene (b-a), (c-a) og (d-a) mellem beregnet fordøjeligt total
kvælstof (bl), c2

) og d3» og a. Forsøg nr. 33-48 ved 70°C (I) og 48-51 ved 90°C (II). 
Digestible total nitrogen (DTN) (in vivo) (a) and the differences (b-a), (c-a) and (d-a) between calculated DTN (bl), 

2) and dl») and a. Experimentno 33-51. 

a b-a c-a d-a 

Ubehandlet halm. Untreated straw. (n = 19) 
x .......................... -0,077 0,124 -0,122 ...{),122 
s •••••••••••••••••••••• o ••• 0,207 0,114 0,155 ...{),155 

NHrbehandlet halm. NHrtreated straw. 7(f'C (n = 20) 
x .......................... 0,358 0,227 0,312 -0,127 
s .......................... 0,230 0,145 0,125 0,157 

NH3-behandlet halm. NHrtreated straw. 90°C (n = 5) 
x .......................... 0,291 0,302 0,293 ...{),059 
s ....................... .. . 0,063 0,Q78 0,067 0,044 

l) b = -0,52 + 0,93 x % TN. 
b = --0,52 + 0,93 x % total nitrogen (TN) 

2) c = -0,52 + 0,520 x % TN i halm inden NHrtilsætning + 0,93 x (1-(0,118 + 0,00145 x T» x stigningen i % TN 
i halm efter NH3-tilsætning, hvor T = opbevaringstemperaturen i °C under NH3-behandlingen (6). 
c = --0,52 + 0,520 x % TN in straw before addition of NH3 + 0.93 x (1- (0.118 + 0.00145 x T)) x the rise of% 
TN in straw af ter addition of NH3, where T = temperature in °C under storage af ter addition of NH3• (6) 

3) d = - 0,52 + 0,520 x % TN i halm inden NH3-tilsætning + 0,93 x (1- 0,01 x A) x stigningen i % TN i halm efter 
NHrtilsætning, hvor A = stigningen afTN i ADF-fraktionen (ADF-TN) i % afstigningen afTN. 
d = --0.52 + 0.520 x TN in straw before addition of NH3 + 0.93 x (1-0.01 x A) x the rise of% TN in straw af ter 
addition ofNH3, where A = the rise ofTN in thefraction of ADF (ADF - TN) in % ofthe rise ofTN. 

TN) er mindre afhængig af temperaturforholdene 
end tidligere antaget (6), således at ligning (2) æn
dres til 
(6) % FTN = -0,52 + 0,520 x % TN i halm in

den NHrtilsætning + 0,93 x (1-0,01 x A) x 
stigningen i % TN i halm efter NHrtilsæt
ning, 

hvor A = stigningen i ADF - TN i % af stigningen 
iTN. 

Forskellen (d-a) i tabel 10 (forsøg nr. 33-51) og 
tabel 11 (forsØg nr. 14-22 (6) og 33-51) illustrerer, 
at ligning (6) gaven betydelig bedre beskrivelse af 
halmens og især den NHrbehandlede halms ind
hold af FTN end ligning (2). Beskrivelsen blev an
tagelig bedre, fordi ligning (6) er beregnet ud fra 
det samlede materiale (forsøg nr. 14-22 og 33-
51), medens ligning (2) kun er beregnet ud fra en 
mindre del af materialet (forsøg nr. 14-22). End
videre illustreres, at ændringen af ADF - TN var 
mindre afhængig af temperaturforholdene under 
NHrbehandlingen end tidligere antaget. 
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Tabel 11. FTN (in vivo) (a) og forskellen (d-a) mellem 
beregnetFTN (d) oga(d = -0,52 + 0,520 x % TN i halm 
inden NHrtilsætning + 0,93 x (1- 0,01 x A) x stignin
gen i % TN i halm efter NHrtilsætning, hvor A = stig
ningen i ADF - TN i % af stigningen i TN). Forsøg nr. 

14-22 (5) og 33-51. 
DTN (in vivo) (a) and the difference (d-a) between caleu
lated DTN (d) and a (d = --0.52 + 0.520 x % TNinstraw 
before addition of NH3 + 0.93 x (1-0.01 x A) x the rise 
of % TN in straw af ter addition of NH3, where A = the 
riseofADF- TNin % oftheriseofTN). Experimentsno. 

14-22 (5) and 33-51. 

n a 

Ubehandlet halm. Untreated straw. 
x ............... 28 -0,019 
s ............... 0,208 

NH3-behandlet halm. NHrtreated straw. 
0-30°C, x ......... 35 0,267 

s. . . . . . . . . . 0,107 
70°C, x ......... 30 0,411 

s . . . . . . . . . . 0,207 
90°C, x ......... 5 0,291 

s . . . . . . . . . . 0,063 

d-a 

0,116 
0,145 

-0,073 
0,091 

...{),060 
0,172 

-0,059 
0,044 
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Fordøjeligt organisk stof 
Ændringen i % FOS ved NH3-tilsætningen er vist 
i fig. 5, hvor abscissen angiver kvælstofbindingen 
udtrykt ved stigningen i % totalkvælstof ved NHr 
tilsætningen og ordinaten ændringen i % FOS. 
Det ses, at % FOS steg ved NHrtilsætningen, og 
stigningen øgedes med kvælstofbindingen. For at 
anskueliggøre sammenhængen mellem stignin-. 
gerne i % totalkvælstof og % FOS beregnedes føl
gende ligning (alle angivelser i % af organisk 
stof): 
(7) Stigning i % FOS = 17,3 X stigning i % TN 

Kurven i fig. 5, der er tegnet på grundlag af lig
ning (7), og punkternes placering illustrerer, at 
stigningen i % FOS øgedes med kvælstofbindin
gen, selvom variationen var ret betydelig. 

15.0 

° ° 

!10.0 ° x 

~ 
#-

.~ 
~ 5.0 

0.0 '0---------,--------, 
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Ændring, % totalkvælstof. Change, % oftotal nitrogen. 

Fig. S. Relationen mellem ændringer i indholdet af to
talkvælstof og FOS i % af organisk stof i halm tilsat 3% 

NH3 ved 700C (o) og 90°C (x). Forsøg nr. 33-51. 
The relationship between changes in the contents of total 
nitrogen and DOM in % of OM in straw with addition of 
3%NH3 at70°C (o) and 90°C (x). Experimentno. 33-51. 

På grundlag af resultaterne fra 17 partier ube
handlet (tabel 2) og 26 partier NHrbehandlet (t a
bel 4) halm beregnedes korrelationskoefficienter, 
r, mellem fordøjeligt (FOS) og opløseligt (IVOS, 
EOS og VOS) organisk stof (tabel 12). Indholdet 
af FOS var ret betydeligt korreleret med indhol
det af IVOS og lidt mindre korreleret med indhol
det af EOS og VOS. Korrelationen mellem ind
holdet af FOS og indholdet af IVOS, EOS og 
VOS blev næsten ens, når beregningerne basere
des på de i alt 102 fordøjelighedsbestemmelser 
med forannævnte 43 partier af ubehandlet og 
NH3-behandlet halm suppleret med 35 partier 
ubehandlet (2,7) og 24 partier (5) NHrbehandlet 
halm. 

Tabel 12. Korrelationskoefficienter, r, mellem x = % 
FOS og y. Ubehandlet og NHrbehandlet halm. 

Correlationscoefficients, r, between x = % DOM and y. 
Untreated and NHrtreated straw. 

y 

Forsøg nr. Exp. no 33-51 (n = 43) 
% IVOS. IVSOM .............. 0,939 
% EOS. ESOM . . . . . . . . . . . . . . . . 0,858 
% VOS. RSOM ............... 0.865 

Forsøg nr. Exp. no 1-21 (2), 15-21 (5),24-32 (6), 
33-51 (n = 102) 
% IVOS. IVSOM ............. . 
% EOS. ESOM ............... . 
% VOS.RSOM .............. . 

0,906 
0,854 
0.882 

Ud fra de samme resultater foretoges en række 
regressionsberegninger med henblik på at an
skueliggøre sammenhængen mellem oplØselig
hed og fordøjelighed af organisk stof i halm. Alt 
efter om beregningerne baseres på IVOS, EOS 
og VOS benævnes resultatet af beregningerne for 
% FOS(IVOS), % FOS(Eos) og % FOS(vos)· 

Følgende 3 ligninger (8), (9) og (10), der er be
regnet ud fra 43 fordøjelighedsbestemmelser (ta
bel 2 og 4), illustrerer tydeligst sammenhængen 
mellem opløselighed og fordøjelighed af organisk 
stof i halm med og uden tilsætning afNH3 (alle an
givelser i % af organisk stof): 
(8) % FOS(IVOS) = 132-11229/(% IVOS + 85,3) 
(9) % FOS(Eos) = 99,0-2559/(% EOS + 25,8) 

(10) % FOS(vos) = 357-125638/(% VOS + 352) 
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Tilsvarende illustrerer følgende 3 ligninger 
(11), (12) og (13), der er beregnet ud fra alle 102 
fordøjelighedsbestemmelser med ubehandlet og 
NHrbehandlet halm i 1976-83, tydeligst sam
menhængen mellem opløselighed og fordøjelig
hed af organisk stof: 
(11) % FOS(Ivos) = 102-5323/(% IVOS + 52,2) 
(12) % FOS(Eos) = 91,7-2175/(% EOS + 23,7) 
(13) % FOS(vos) = 192-30784/(% VOS + 160) 

Spredningen på differencen mellem fundet og 
beregnet FOS ud fra ligning (11), (12) og (13) i 
ubehandlet og NH3-behandlet halm varierede 
kun lidt mellem % IVOS, % EOS og % VOS. 
Spredningen på differencen fremgår af følgende 
oversigt: 

(8) · ...... 3,16 (11) · ..... 3,55 
(9) · ...... 4,03 (12) · ..... 3,87 

(10) · ...... 4,16 (13) · ..... 3,63. 

Diskussion 
Af resultaterne med tilsætning afNH3 tillagerfast 
halm, som behandledes på FMA-halmanlæg, 
fremgår, at halmens tørstofprocent stiger om
kring 1,7 enheder som følge af dels opvarmningen 
til 70--90°C og dels den efterfølgende gennem
blæsning af halmen i FMA-halmanlæggene. Sam
stemmende hermed fandt Møller et al. (5), at hal
mens tørstofprocent stiger med et par enheder. 

Resultaterne viser også, at halmens indhold af 
totalkvælstof i % af tørstof stiger med 0,52 - 0,62 
enheder under NHrbehandling ved 70 og 90°C 
svarende til, at tørstoffet absorberer mellem 17 og 
21 % af den tilledte mængde NH3. Ret samstem
mende hermed fandt Møller et al. (5), at % total
kvælstof stiger med 0,9 enheder svarende til, at 
halmens tørstof absorberer mellem 25 og 33% af 
den tilledte mængde NH3. 

Endvidere viser resultaterne, at indholdet af 
FTN i NHrbehandlet halm er bestemt af dels 
kvælstofkoncentrationen og dels det ADF
bundne kvælstof. I overensstemmelse hermed 
fandt Møller et al. (6) dels, at FTN er bestemt af 
kvælstofkoncentrationen, og dels en indikation 
for, at det ADF-bundne totalkvælstof passerer 
ufordøjet igennem dyrene efter fodringen. 

Det fremgår af resultaterne, at halmens fordø-
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jelighed stiger efter NHrbehandling med op
varmning til 70 og 90°C. Samstemmende hermed 
fandt Møller et al. (5), at % FOS stiger med 14 en
heder i løbet af 44 timers behandling med op
varmning indtil 70°C. 

Det fremgår imidlertid også af resultaterne, at 
denne positive virkning af NHrbehandlingen af
tager med halmens fordøjelighed inden tilsætning 
af NH3. Således stiger % FOS ved NHrbehand
ling ved 70--90°C med 12,5, 11,7 og 9,5 enheder 
ved henholdsvis 30, 40 og 50% FOS i halm inden 
tilsætning af NH3• I overensstemmelse hermed 
fandt Møller et al. (7), at den positive virkning af 
NaOH-tilsætning på halmens fordøjelighed afta
ger med stigende fordØjelighed i halmen inden til
sætning af NaOH. 

Resultaterne fra 43 partier af ubehandlet og 
NHrbehandlet halm viser, at indholdet af FOS er 
ret betydeligt korreleret med indholdet af IVOS, 
EOS og VOS. Samstemmende hermed fandt Møl
ler et al. (6) også en ret betydelig korrelation mel
lem opløseligt og fordøjeligt organisk stof. 

Konklusiou 
Af resultaterne fra forsøgene med NHrtilsætning 
til halm kan drages følgende konklusioner ud 
over tidligere konklusioner (5,6): 
1. Tilsætning af NH3 bevirker, at halmens ind

hold af FOS stiger. Denne virkning aftager 
imidlertid med stigende indhold af FOS i ud
gangsmaterialet. 

2. Ved tilsætning af 3% NH3 og opvarmning til 
70--90°C stiger % FOS i halmen med 12-13 og 
9-10 enheder, når udgangsmaterialet indehol
der henholdsvis 30 til 50% FOS. Herved stiger 
den beregnede foderværdi med 14-24 foderen
heder pr. 100 kg organisk stof. 

3. Tilsætning af 3% NH3 bevirker også, at % to
talkvælstof stiger med 0,5-D,6 enheder ved 
70°C og 44 timers behandling og 90°C og 23 ti
mers behandling. 
Disse stigninger, der er konstateret efter tør
ring og formaling af den NHrbehandlede 
halm, svarer til, at halmens tørstof efter NHr 
behandling ved 70 og 90°C absorberer mellem 
17 og 21 % af den tilledte mængde NH3• 



4. Ved tilsætning afNH3 i et FMA-halmanlægbli
ver virkningen lidt mindre, når halmen er pres
set i rundballer end i alm. små baller. Virknin
gen aftager ned igennem halm beholdningen -
især når halmen er presset i alm. små baller. 
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