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FORORD

Denne 4- beretning i serien om besætningsforsøg med får omfatter

registreringsåret fra den 1. oktober 1983 til 30. september 1984-

Den omhandler dataregistreringen i 9 besætninger. Hovedvægten af

databehandlingen er lagt på belysningen af den økonomiske struktur

i fåreholdet.

Beretningen indeholder endvidere resultaterne fra det andet for-

søgsår af forsøget på Oudrup Hede, som indledtes i sommeren 1983-

Dette forsøg, som i år også omfatter en parcel på Vindblæs Hede,

gennemføres i samarbejde med Nordjyllands Amtskommune ved Hanne

Hubertz og Carl Jensen som fortsatte samarbejdspartnere.

Landsforeningen Dansk Faareavl har medvirket ved etableringen af

såvel besætningsforsøg som forsøget på Oudrup og Vindblæs Heder.

Registrering og administration af indsamlede data er foretaget af

Sven Aage Kjær og Henning Kristensen. Beregningerne er gennemført

på NEUCC, Lyngby, under medvirken af Kjeld Gregersen. Manuskriptet

er renskrevet af Jeanette Kristensen på institutionens tekstbehand-

lingsanlæg-

Afdelingen vil gerne benytte lejligheden til varmt at takke alle

forsøgsværter for godt samarbejde i det forløbne år. En varm tak

skal rettes til organisationerne, der via "Promilleafgiftfonden"

har bidraget til financieringen, samt til alle, der iøvrigt har bi-

draget til opgavernes løsning og udgivelsen af denne beretning.

Foulum, maj 1985

A. Neimann-Sørensen.
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SAMMENDRAG

Denne beretning redegør for resultaterne fra besætningsforsøgene

med får i registreringsåret fra den 1. oktober 1983 til den 30.

september 1984.

Målet er at klarlægge den økonomiske struktur i fåreholdet i regi-

streringsåret med særlig henblik på at belyse forholdene i besæt-

ninger, der primært satser på slagtelamsproduktionen.

Af hensyn til de økonomiske vurderinger er der benyttet ens foder

og produktpriser for alle besætninger, jvf. tabellerne 1.1 - 1.3. -

Der anvendes samme foderpriser som afdelingen anvender i tilsvaren-

de opgørelser for kvæg. Med hensyn til produktpriser er der taget

udgangspunkt i noteringerne fra Kødbranchens Fællesråd.

Registreringerne vedrørende foderforbrug, produktion og økonomisk

omsætning omfatter 9 besætninger, som nævnt i tabel 2.1.. Får fra 5

besætninger, ligeledes nævnt i tabel 2.1, har deltaget i de fort-

satte afgræsnings- og arealplejeforsøg på Oudrup og Vindblæs Heder.

Besætninger

Besætningernes størrelse og produktionsomfang fremgår af tabel 2.2.

lait har 324 får læmmet 568 lam, hvoraf 8.3$ er noteret som aborte-

rede, dødfødte eller døde i det første levedøgn. 3-7$ er døde inden

for den første uge og 3.2$ senere i opdrætningsperioden indtil re-

gistreringsårets slutning, ialt en dødelighed på 15.2$. I sammen-

ligning hermed kan anføres, at voksendødeligheden er ca. 3.7$.

Besætningernes karakteristiske data fremgår af tabel 2.3, hvor de



væsentligste informationer er antallet af vinter- og sommerfoderda-

gene samt læmmeperiodens tidsmæssige placering. Den relative for-

deling af dyrene i stambesætningen på antal foderdage for moderfår,

goldfår, gimmeropdræt og vædderhold fremgår af figur 2.1. Denne fi-

gur kan anvendes til en vurdering af den effektivitet, hvormed

stambesætningen er udnyttet. Kun den hvide del af søjlerne og del-

vis den del af søjlerne, der repræsenterer vædderholdet, har bidra-

get til lammeproduktionen. Figuren viser betydelige variationer

mellem besætningernes sammensætning og udnyttelse.

Poderbehov og foderforbrug

Besætningernes totale foderbehov beregnet i foderenheder pr. moder-

får på grundlag af normal normerne er angivet i tabel 3-1. Således

beregnet vil der være en snæver sammenhæng mellem fårenes legems-

vægt og tilvækst på den ene side og vedligeholdelses og tilvækstbe-

hovet på den anden. (Det er en fremtidig forskningsopgave at klar-

lægge, om denne sammenhæng virkelig eksisterer.) Det bemærkes, at

fårenes behov til mælkeproduktion er tillagt lammenes foderbehov.

Alt andet lige vil det være økonomisk fordelagtigt, at så stor en

del af besætningens samlede foderbehov tillægges lammene baseret på

deres opnåede tilvækst.

De benyttede foderplaner i staldfodringsperioden er vist i tabel

3.2. De traditionelle planer har ikke givet anledning til bemærk-

ninger vedrørende den tekniske udfodring, optagelse eller dyrenes

sundhedstilstand. Som det fremgår af kapitel 7, er der i besætning

8315 gennemført specialundersøgelser med henblik på at undersøge

virkningen af, at erstatte korn med melasse. Porsøgene med at an-

vende kosetter i stedet for byg fortsætter i besætning 8309. På

grundlag heraf er konkluderet, at det anbefales kun at anvende 0,25

kg melasse pr. dyr dagligt, idet stigende optagelse af melasse med-

fører et øget vandforbrug og der skal anvendes en del mere strøelse

for at holde et tørt leje.

Det totale forbrug af tildelt foder og behov for afgræsset foder

fremgår af tabel 3-3. Forbruget af tildelt foder bestemmes først og

fremmest af antal vinterfoderdage, dernæst af fårenes stadie i
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drægtigheds- og diegivningstiden. Det ses af tabellen, at jo større

forbrug af tildelt foder desto mindre behov for afgræsningsfoder.

Forbruget af tildelt foder og den heraf følgende udgift er især

stor i de besætninger, som anvender store mængder tilskudsfoder til

får/lam på græs eller til færdigfedning af slagtelam. Dette gør sig

især gældende i besætningerne 8302, 8303 og 8309.

Produktionsresultater

Drægtigheds- og læmmeresultater fremgår af tabel 4-1• Med hensyn

til drægtigheden hos gimmere ses en stor variation mellem besætnin-

gerne, som har forskellige årsager. I besætningerne 8302, 8303 og

8317 var alle gimmere ført til vædder med relativ ringe resultat

til følge. I besætning nr. 8315 var gimmerne ikke tilstrækkeligt

udviklede til løbning. Forklaring på de lave drægtighedsprocenter i

de oven for nævnte besætninger kan ikke umiddelbart forklares.

Kuldstørrelsen er lavere for gimmere end for 2-års og ældre får,

som vist i tabel 4-1., jvf. figur 4.1 øges kuldstørrelsen med fåre-

nes alder indtil de er 3-5 år gamle. Forskellen mellem besætninger-

ne må tillægges dels racemæssige forskelle, dels forskelle mellem

driftsledelsen af de enkelte besætninger.

Den totale lammeproduktion pr. moderfår og pr. årsfår, ved slagt-

ning eller registreringsårets slutning er angivet i tabel 4.2. Det

første tal kan tages som et udtryk for produktionskapaciteten af

får og lam i det pågældende system, medens det sidste er et samlet

udtryk for den aktuelle produktion i besætningen.

Lammenes tilvækst

I tabel 5.1 er angivet lammenes fødselsvægt, levende vægt og daglig

tilvækst ved 30, 60, 90 og 120 dage fordelt på besætning, køn og

kuldstørrelse. Fødselsvægt og tilvækst er gennemgående mindre for

gimmerlam end for vædderlam. I besætning nr. 8307 har bederne en

tilvækst svarende til gimmerlam. Fødselsvægt og tilvækst er gene-

relt aftagende med stigende kuldstørrelse. Desuden vil tilvæksten

være afhængig af driftmæssige dispositioner. I tabel 5-2 er vist en

sammenstilling af tilvæksten hos tvillinge-vædderlam og græstilbud,



som er den mest "betydende faktor under forudsætning af optimal be-

handlingsstrategi mod indvoldsparasitter inklusive foldskifte.

Lammenes skæbne fremgår af tabel 5-3, hvor det for de enkelte be-

sætninger er af interesse at notere lammenes afgangsalder og vægt,

samt alder og vægt af de lam, som forefindes i besætningen ved re-

gistreringsårets slutning. For sidstnævte lam er spørgsmål om fær-

digfedning aktuel.

Resultaterne af efterårsproduktionen/færdigfedning af de lam, som

forefandtes i besætningerne ved registreringsårets begyndelse frem-

går af tabel 5-4 og 5«5 for henholdsvis vædderlam og gimmerlam. Re-

sultaterne tyder på, i overensstemmelse med de hidtil gennemførte

færdigfedningsforsøg, at de bedste resultater opnås ved færdigfed-

ning i det tidlige efterår på gode græsmarker.

Den økonomiske omsætning

Tabel 6.1 indeholder opgørelsen af total indkomst opnået ved salg

af udsætterdyr, lam og uld samt værdien af ikke solgte lam, som ik-

ke skal erstatte udsætterdyr. Derefter er udgiften til tildelt fo-

der anført. Differencen mellem de to tal er det anførte dæknings-

bidrag. Tabellen viser endelig den mulige betaling for afgræsset

foderenheder, som systemet kan betale under forudsætning af, at

dækningsbidraget, når alle foderomkostninger er betalt, skal være

på 100 kr. Det ses, at de besætninger, som har den højeste indkomst

og de laveste omkostninger til tildelt foder, har mulighed for at

betale mest for afgræsset foder, og dermed opnår de bedste økono-

miske resultater.

Specialundersøgelser

Vitamin A. Virkningen af en ekstra dosering af 500.000 i.e. vitamin

A til drægtige får på lammenes fødselsvægt, levedygtighed og til-

vækst i den første levemåned blev undersøgt i 3 besætninger. Den

ene halvdel af fårene i hver besætning fik den nævnte dosering ved

injektion ca. en måned før forventede første læmning, medens den
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anden halvdel fungerede som kontrol. Resultaterne tyder på at dose-

ringen ikke havde nogen virkning på de nævnte parametre, og det

konkluderedes, at den normalt praktiserede sikring af forsyningen

med vitamin A er tilstrækkelig.

Forskellige energimængder til diegivende får. En undersøgelser gen-

nemførtes i "besætning 8302 med Leicester moderfår, på 2 år og der-

over, idet den ene halvdel af moderfårene tildeles 25$ mere energi

end energinormen tilskriver. Der fandtes ingen effekt heraf på lam-

menes tilvækst eller vægt ved 30 dages alderen.

Melasse kontra korn i fårenes vinterfoder. Undersøgelsen som gen-

nemførtes i "besætning 831 5 med Oxforddown får i drægtigheds- og

diegivningstiden, tyder på at rørmelasse kan erstatte op til 0,20

FE af kornet (hel byg) uden effekt på produktionsresultaterne. Øges

melasse optagelsen øges samtidig vandoptagelsen, hvilket bevirker

et fugtigere leje.

Forsøgene på Oudrup og Vindblæs Heder

Resultaterne for de to første år af den planlagte 4 års forsøgspe-

riode fremgår af tabel 8.2 og 8.3- Tallene tyder på, at får vil væ-

re i stand til at holde vægten, men at de på trods heraf vil tabe i

huld. Der er opnået rimeligt gode tilvækster i gennemsnit af alle

lam. Det bemærkes, at huldkaraktererne også for lammene er aftagen-

de i sommerens løb. Derfor må det anbefales, at avisfår flushes in-

den næste bedækningssæson, og at slagtelammene færdigfedes.

Efter de to første år kan der kun drages foreløbige konklusioner.

Alle racer, som indgår i forsøget, vil tilsyneladende være egnede

hedeplejere, idet de alle optager løv fra træer og buske om end i

varierende udstrækning. Rygja og især Gotlandsk Pelsfår synes mere

løvsøgende i deres fødevalg end Marsk og Leicester, der til gengæld

er mere græssøgende. Afløvningen vil helt klart hæmme træernes og

buskenes vækst. Fåregræsningens indflydelse på vækst og udvikling

af den øvrige vegetation kan endnu ikke vurderes.
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SUMMARY

This report provides the results from field data recording in pri-

vate owned sheep flocks from 1st October 1983 to 30th September

1984.

The objectives of the activity were primarely to elucidate the eco-

nomical structure in sheep farming intended for slaughter lamb pro-

duction .

Due to the economical assessments and comparisons between flocks

and productionsystems the same day-actual factor and productprices

are applied for all flocks. The feed prices are the same as those

the department applays in similar studies for cattle (milk product-

ion), i.e. prices worked out by The Agricultural Economic Institute

(Table 1.1 and 1.2). All sold animals are diposed to prices accord-

ing to the quotation from The Danish Meat Marketing Board (Table

1.3 and Figure 1.1)

Data concerning feed consumption, production and economy are com-

piled in 9 flocks located in Jutland (Table 2.1). Furthermore, data

are obtained from a current grazing and moor conservation experi-

ment in which sheep from 5 flocks participated. The trial is run on

Oudrup and Vindblæs Moors in North Jutland.

Flocks

Flock size and main production figures are shown i Table 2.2. To-

tally 324 ewes lambed 568 lambs with an average litter size equal

to 1,75. Total mortality rates among lambs and adults are 15,2$ and

3,7$, respectively. As shown in Table 4.1 lamb mortality rate after

the first week from birth is similar to the mortality rate for
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adults indicating that the main lamb losses occur around lambing/-

birth. Table 2.3 shows the characteristic data for each flock, i.e.

numbers of winterfeeding and summerfeeding days and lambing period.

The relative numbers of feedingdays attributed to lambing ewes, dry

ewes, raising ewe lambs and rams including raising ram lambs are

depicted in Figure 2.1 and ment for evaluating the effectivity by

which the breeding flock is utilized in the lamb production. Only

the white parts of the columbs and partly the part representing the

rams contributes to this production, while other parts have negati-

ve effect on production effectivity. The Figure indicates consider-

able differences between flocks.

Feed requirements and feed consumption

The feed requirements expressed in Scandinavian feed units (FTJ =

the energy value of % kg barley) are worked out based on feeding

standards as described by Frederiksen (1984). The total require-

ments for the whole flock expressed as requirement per lambing ewe

are shown i Table 3.1. Calculated in this manner there will be a

close relationship between ewe liveweight and gain on one hand and

the maintenance and gain requirements on the other. It is a future

task to find out to which extend such a relationship exsist in re-

ality- The ewe requirements for milk production are added to the

requirements of the lambs. Everything equal it will be most econo-

mic beneficial that so large a proportion of the total requirements

can be added to the lambs due to lamb-gain merits.

The applied feeding plans for the in-wintering period are shown i

Table 3-2. The traditional plans have not caused any noticeable

problems concerned feeding, management, feed intake or health. Al-

ternative plans have been applied in flock no. 15, maily to see to

which extent barley grain can be replaced by molasses (See special

experiments chapter 7).

The total consumption of supplied (in-wintering feed and supplemen-

tary feed on pasture) and the required grazed feeds are shown in

Table 3-3. The total amounts of supplied feeds are foremost deter-

mined by the numbers of in-wintering feeding days and then by the
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stage in pregnancy and/or lactation. The higher consumption of sup-

plied feeds the less amount of grazed feeds are required and visa

versa. The amounts of supplied feeds and hence the costs are parti-

cal high in flocks where large quantity of supplementary feeds are

used to grazing lambs, which is the case in flock no. 2, 3 and 9.

Production performance

Pregnancy- and lambing results are shown in Table 4-1. The large

variation in pregnancy rate among ewe lambs can not be explaned ba-

sed on compiled data.

As shown in Table 4.1 and Figure 4.1 is the average litter size for

each flock increases with ewe age until 4-5 years. The differences

between flocks may be caused by breed as well as by management.

The total production of live lambs per lambed ewe and per sheep

unit is given in Table 4.2. Figures in the first line can be taken

as an expression for the production capacity of the flock in the

actual production system, while the figures in the following line

expresses the actual production of the flock.

Lamb performance

In Table 5-1 are shown the lamb birthweight, liveweight and gain at

30, 60, 90, and 120 days for each flock, sex and litter size.

Birthweight and gain are in general smaller for ewe lambs than for

ram lambs. In flock no. 7 the castrated males had similar gains as

the ewe lambs. Birthweights and gains are general decreasing with

increasing litter size. Apart from these main factors flock manage-

ment practices will affect lamb gain. Table 5.2 shows the daily

gain of twin male lambs together with the average visual scores for

herbage quantity and quality on offer, the latter being the most

important factor for lamb gain when optimal preventive strategy

against internal parasites including pasture rotation is practiced.
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The fates of the lambs are shown in Table 5.3. It is of most inter-

est to notice the age and weight of the lambs, both those being

disposed as well as those remaining in the flocks at the end of the

recording year (i.e. 30th. September). A fattening period may be

actual for the latter groups, to finish the lambs for slaughter.

The results from the autumn production/finish fattening of the re-

maining lambs from the preceeding year are for each sex shown in

Table 5«4 and 5-5 respectively. The results imply that the best

performance is obtained when the lambs are fattened on good pastur-

es in- early autumn.

Table 6.1 contains the calculated total income obtained from culled

animals, sold lambs and wool together with the value of the lambs

remained in the flocks. The costs of supplied feeds are shown toge-

ther with the gross margin. The table shows further the possible

pay for grazed feeds assuming a finally gross margin of 100 Dkr a-

bove all feed costs. It appears, that obtaining the highest income

and the lowest cost for supplied feeds are those being able to pay

the highest price per FU grazed feed and hence the flocks with the

most profitable results.

Special experiments

Vitamin A. The effects of extra doses of 500.000 i.e. vitamin A to

pregnant ewes on lamb birthweight, liveability and gain in the

first month were investigated in three flocks. One half of the ewes

in each of the three flocks received the above mentioned doses by

injection about one month before first expected lambing, while the

other half acted as control. The results imply that the extra doses

had no effects on the mentioned parameters and it is concluded that

the normal practice for vitamin A administration is sufficient

(Standard is 5000 i.e vitamin A per ewe daily).
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Different energy suppy to lactating eves. An investigation was car-

ried out in flock no. 8302 with Leicester ewes of two years and

older. One half of the ewes received 25 f° more net-energy (FU) than

the energy standard prescriptions. The other half were control and

fed according to energy standard. No effect on lamb gains until 30

days of age was detected.

Molasses contra grains in the ewe winterfeeding. The trial was OOtt-

ducted in flock no. 8315 with Oxforddown pregnant and lactating

ewes. Sugar cane molasses partly replaced whole barley without any

effects on the production results. It is indicated that 0,25 1 mo-

lasses can be fed daily. Increasing amounts of molasses caurse

moist bedding presumely due to increased water intake.

Grazing and conservation experiments on Oudrup and Vindblaes Moors

The results from the first two years from a planed four-years gra-

zing and conservation experiment are as far as the animal perfor-

mance is concerned shown in Table 8.2 and 8.3, respectively. The

figures indicate that ewes grazing moors dominated by natural gras-

ses, heather bushes and trees are able to maintain body weight but

loose body condition. Under those conditions is the average lamb

performance acceptable. However, the body condition is declining

during the summer. Hence, it is recommended that breeding ewes are

flushed before next mating season and the lambs are finish-fattened

before slaughter.

The preliminary conclusion after the first two years implies that

all breeds presumely can be used for moor conservation as they all

consume leaves of bushes and trees although to various degree. Ryg-

ja and in particular Gotlandish Pursheep seems more leaf selecting

in there chose of feed than Leicester and Marsh being more grass

seeking. The removal of leaves will clearely impede growth of bush-

es and trees. The influences of sheep grazing on growth and de-

velopment of the other vegetation remain still to be resolved.
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1 INDLEDNING

Aktiviteten benævnt besætningsforsøg med får fortsatte i 1983 efter

modificerede retningslinier i forhold til de retningslinier, der

var gældende de første tre år. Den væsentligste ændring er, at de

månedlige vejninger af alle voksne får ophørte og blev erstattet af

en vejning ved registreringsårets begyndelse og slutning samt i

forbindelse med ind- og udbinding. Lammene blev vejet ved fødsel og

ca. en gang hver måned i de første fire levemåneder. Alle dyr blev

vejet ved afgang. Yderligere vejninger blev foretaget i forbindelse

med eventuelle specialundersøgelser. Normalt besøges besætningerne

en gang hver måned mod tidligere en gang hver 14. dag.

Motivering og formål med besætningsforsøgene er som hidtil at re-

gistrere foderforbrug og produktion i de enkelte besætninger for på

dette grundlag, at analysere såvel den biologiske som økonomiske

struktur i dansk fårehold i almindelighed.

Vinterfodringen er baseret på normalnormerne, som beskrevet i be-

retning nr. 575 fra Statens Husdyrbrugsforsøg. Poderet er analyse-

ret i fornødent omfang til beregning af foderværdi og indhold af

fordøjeligt råprotein. Som hidtil er benyttet samme foderpriser som

afdelingen benytter ved helårsforsøgene med kvæg. Poderværdi og

priser for hjemmeavlet grovfoder og for indkøbt foder, der normalt

erstatter grovfoder er anført i tabel 1.1. Der ses moderate pris-

stigninger i forhold til det foregående registreringsår. Den inter-

ne produktionspris for hjemmeavlet foder varierer naturligvis

stærkt mellem de enkelte ejendomme og vil være afhængig af stedlige

forhold. Disse variationer er ikke taget i betragtning ved de øko-

nomiske opgørelser, som meddeles i beretningen.



Tabel 1.1 Foderkvalitet og -priser. (Håndelspriser for handelsfodermidler, interne produktionspriser for grovfoder,
jvf. beretning nr. 571 fra Statens Husdyrbrugsforsøg).
Feed quality and prices. Purchase price for purchased feeds, internal production prices for forage, accor-
ding to report no. 517 from The National Institute of Animal Science.

Antal $> tørstof Kg tørstof/FE g ford. råprotein/FE Kr. pr. FE
Besætning Fodermiddel prøver Gns. Variation Gns. Variation Gns. Variation 82/83 83/84

No. of % drymatter Kg drymatter/FU g dig, crude prot./FU Dkr. per FU
Flock Feed samples Aver. Variation Aver. Variation Aver. Variation 82/83 83/84

8302 Kløvergr.hø1) 1 90,8 1,79 114 1.40 1,50
8303 Kløvergr.hø 2 85,4 83,7-88,0 1,71 1,54-1,88 125 95-154 1,40 1,50
8307 Kløvergr.hø 1 87,0 1,74 93 1,40 1,50 '
8308 Kløvergr.hø 1 90,9 1,73 119 1,40 1,50 ^
8309 Kløvergr.hø 1 84,7 1,50 186 1,40 1,50 ^
8315 Kløvergr.hø 1 83,7 1,58 132 1,40 1,50 '
8316 Kløvergr.hø 2 81,7 79,8-83,5 1,61 1,46-1,75 155 116-194 1,40 1,50
8317 Kløvergr.hø 1 82,4 1,48 148 1,40 1,50
8316 Frøgr.halm 2) 1 84,8 3,28 78 0,90 1,20
8306 NH3-byghalm3) 1 78,1 1,86 100 0,90 1,20
8309 ffiÎ3-byghalm 1 91,0 1,95 93 0,90 1,20
8316 m3-byghalm 1 84,8 1,83 100 0,90 1,20
8308 Kosetter 4) 1 83,4 1,06 67 1,50 1,70
8309 Kosetter 1 88,2 1,09 75 1,50 1,70
8315 Kl.gr.ensil.5 1 17,2 1,52 154 1,50
8317 Roetopensil.6' 1 15,6 1,36 196 1,30
8317 Kålroer 7) i 10,8 1,13 108 1,30

1) Clover grass hay 2) Seed grass straw 3) NH^-treated barley straw 4) Dried ßugar beet pulp - molasses pellets

S) Clover grass silage 6) Sugar beet top silage ?) Swedes



Tabel 1.2 Engrospriser for nogle betydende foderstoffer, kr. pr. 100 kg.
Whole sale prices for same important supplementary feeds.

Bomulds- C12 b l . A6 b l . Hørfrø- Proteinbl.
Måned frøkager t i l kvæg t i l kvæg Soyaskrå kager til får Ifryg Havre

Cotton Cl 2 mix. A6 mix. ' Protein
seed to dairy to dairy Soyabean Linseed mixture

Month cake cattle cattle meal meal to sheep Barley Oat

Oktober 279,50 263,60 219,65 279,50 286,00 174,10 181,85
November 276,20 263,90 220,70 279,20 285,40 174,90 195,65
December 277,50 263,25 220,00 276,00 275,50 175,25 197,15
Januar 273,75 261,40 219,15 275,50 258,00 181,45 196,10
Februar 266,20 275,00 216,80 253,20 251,20 178,45 194,65
Marts 252,50 251,75 212,75 246,50 240,75 172,65 190,65
Gns. 270,94 260,45 218,18 268,32 266,14 (300) 176,13 192,68
FE/100 kg TÖ5 Ï20 9~É> n e TTl 93 98 86

H>

Ford, rå-
prat. /IE 333 240 165 345 239 260 83 92 i

0re/FB 258 217 227 227 240 323 180 224

0re/kg 312 236 - - - - -

Supp. prot. 316 236 573 179 385 80S

1) De anførte priser er ab lager til forhandler, hvorfor der må tillægges den lokale forhandleravance
og fragt.

2) ̂ yg er anvendt som referencefodermiddel.
3) Kilde: Jordbrugsøkonomisk Institut.

1) The mentioned prices are ab storage to trader, hence trader profit and fraight must be added.
2) Barley is used as reference feed.
3) Sourse: Agricultural Economic Institute.



NOTERINGER FOR 1. KL. SLAGTELAM
KØDBRANCHENS FÆLLESRÅD
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Figur 1.1 Noteringer for spæd- og slagtelam for 1. klasse fra Kødbranchens Fælles-
råd (kr. pr. kg slagtevægt. SP=spædlam, SL=slagtelam).
Quatations for early- and fatlamb 1st class from the Danish Meat Marketing
Board (Dkr. per kg slaughter weight. SP=early lambs, SL=slaughter lambs).



- 19 -

I tabel 1.2 er anført en gros priser for korn og kraftfodermidler,

som anvendes i de enkelte besætninger. Da kraftfodermidlerne anven-

des som proteinsuppleringsfoder er prisen for suppleringsproteinet

beregnet for hvert fodermiddel med byg som referencegrundlag. Det

skal bemærkes, at beregningen er baseret på antagelsen, at protein-

stofferne er biologisk ligeværdige. Det ses, at proteinsupplerings-

prisen også i år er mindst for soyaskrå. Endvidere ses ved sammen-

ligning af foderenhedspriserne i de to tabeller, at prisen på en-

foderenhed i hjemmeavlet grovfoder normalt er mindre end foderen-

hedsprisen på indkøbt korn og kraftfoder.

Priser på slagtedyr er i henhold til uddrag af noteringerne fra

Kødbranchens Fællesråd vist i tabel 1.3- Af hensyn til vurderingen

af prisudviklingen er noteringen pr. kg slagtevægt for 1. klasse de

seneste 4 år vist i figur 1.1. Heraf fremgår, at priserne steg

kraftigt i årene 1980-81, hvorefter der kun er sket moderate pris-

stiginger over de følgende år. Der er indenfor alle år noteret be-

tydelige udsving i noteringerne med høje priser om foråret, som er

aftagenede i sommerens løb.

Vurderet på dette grundlag vil det især være de tekniske og biolo-

giske forhold i og produktionsstyringen af besætningerne, der vil

være af afgørende betydning for det økonomiske afkast indenfor de

enkelte år og i mindre omfang ændringer i pris og markedsforhold i

øvrigt.

Tabel 1.3 Uddrag af noteringer fra Kødbranchens Fællesråd for
fare- og lammekød (kr. pr. kg slagtevægt) i tiden
oktober 1983 til september 1984-

Abstract of quatations from The Danish. Meat Marketing
Board (Dkr. per kg slaughterweight) from October 1983
to September 1984.

Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September

Lam
ekstra
Lamb
extra
23,50
23,50
24,00
24,00
24,00
24,00
23,00
23,00
23,00
27,00
27,00
26,50

Lam
1 . kl.
Lamb
1st cl.
21 ,50
21 ,50
22,00
22,00
22,00
22,00
21 ,00
21 ,00
21 ,00
25,00
25,00
24,50

Lam
2. kl.
Lamb

2nd cl.
17,50
17,50
18,00
18,00
18,00
18,00
17,00
17,00
17,00
21 ,00
21 ,00
20,50

Unge
får
Young
sheep
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
'14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50
14,50

Får

Sheep
8,00
8,00
8,50
8,00
8,00
8,00
8,00
8,50
8,00
8,00
7,50
7,50

Spæd-
lam
Early
lambs

42,50
40,50
35,50
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2 DATAMATERIALE

De besætninger, der deltog i registreringerne i registreringsåret

fra den 1. oktober 1983 til 30. september 1984 er anført i tabel

2.1. Med afslutningen sidste registreringsår ophørte registrering-

erne i Shropshire besætningen på Sjælland, og herved bortfaldt den

eneste deltagende besætning med spædlam som hovedproduktion. Det

har ikke været muligt at erstatte den med en lignende i det jyske

område. Tre nye besætninger kom til, hvoraf den ene (Texel) produ-

cerer nogle tidlige slagtelam. De øvrige producerer hovedsagelig

slagtelam til slagtning i sensommer og efterår. Tabel 2.1 indehold-

er endvidere navne og adresser på besætningsejere, hvis får deltog

i forsøgene på Oudrup og Vindblæs heder (se kap. 8 ) .

Besætningsbeskrivelser

8302. Leicester besætning på ca. 35 moderfår. Ejendommen har et

jordtilliggende på ca. 10 ha delvis kuperet terræn og drives med

fårehold og korndyrkning. 1-2 ha er udlagt i sædskiftegræs og 6.5

ha i vedvarende græs. Normalt udlægges italiensk rajgræs i kornmar-

kerne. I vinterfodringen anvendes hø og ammoniakbehandlet byghalm,

som suppleres med korn og soyaskrå. Fårene bindes normalt ind ved

årskiftet. Læmningerne finder sted fra slutningen af februar og i

marts. Der produceres sommer- og efterårslam til slagtning, og en-

kelte dyr sælges som avlsdyr (Specialundersøgelser se kap. 7 ) .
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Tabel 2.1 Adresseliste for deltagende besætningsejere.

År og nr. Navn og adresse Race Hovedproduktion

8002
8102
8202
8302

8003
8103
8203
8303

8006
8106
8206
8306

8107
8207
8307

8108
8208
8308

8209
8309

Gori & Tage Munch Hansen
Drammelstrupvej 94, Balle
8300 Odder
Tlf. (06) 542305

Poul Christensen
Horndrupvej 4
8660 Skanderborg
Tlf. (06) 521070

Palle Ask Nielsen
Trægårdsvej 13, Møgeltønder
6270 Tønder
Tlf. (04) 778322

Hans Jørgen Mogensen
Ballegård, Vesttâning 3
8660 Skanderborg
Tlf. (06) 579028

Inge Marie Mouritsen
Skovly, Feldborgvej 1
7490 Aulum
Tlf. (07) 472129

Flemming Møller
Kirkevejgård

Leicester

Oxforddown

Hvidhovedet
Marsk

Hvidhovedet
Marsk

Leicester

Texel

Sommerlam

Spæd- og
sommerlam

Sommer- og
efterårslam

Sommer- og
efterårslam

Sommer- og
efterårslam
(Avlscenter)

Efterårslam

Uthvej 93, Ulstrup
8700 Horsens
Tlf. (05) 626326

8315 Niels Hall
Lystrupmindevej 2
8654 Bryrup
Tlf. (05) 756647

8316 Anton Sørensen
Tingvej 58, V. Tostrup
9632 Møldrup
Tlf. (06) 691789

8317 Peder K. Andersen
Skivevej 15
9632 Møldrup
Tlf. (06) 691548

Oxforddown Efterårslam

Ryg j

Texel

Efterårslam

Spæd- og
sommerlam
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Tabel 2.1 fortsat.

Deltagende besætninger på Oudrup og Vindblæs Heder

8210 Gerd Sørensen &
8310 Tom Simonsen

Engly
Ørndrupvej 11, Flejsborg
8670 Løgstør
Tlf. (08) 663261

Ryg ja Efterårslam

8211
8311

8212
8312

8313

Ove Glerup
Gislumvej 98
9600 Års
Tlf. (08) 656265

Hans Knud Thomasen
Hedegårdsvej 6, Halkjær
9240 Nibe
Tlf. (08) 669198

A. Elbæk Andersen
l/S Lykkegården
Puglevænget 3
9575 Terndrup
Tlf. (08) 335347

Gotlandsk
Pelsfår

Hvidhovedet
Marsk

Leicester

Efterårslam

Efterårslam

Efterårslam

8318 Berg Lassen Pedersen
Lyngbyskovvej 6
9575 Terndrup
Tlf. (08) 335297

Leicester Efterårslam

8303. Oxforddown besætning på omkring 20 moderfår. Fårene græsser

på et 4.2 ha stort græsareal på sandmuldet jord, som ligger i en

bredde af 20-100 m langs Skanderborg sø. Af de 4-2 ha er ca. 0.7 ha

langs søbredden bevokset med træer og buske. Græsbestanden er rig

på hvidkløver. Arealet er delt i 4 folde. Der anvendes ingen kunst-

gødning. Staldgødningen køres ud på græsmarkerne i vinterhalvåret.

Markvandingsanlæg er til rådighed. Der indkøbes byghalm, som sammen

med kløvergræshø fra egne arealer udgør vintergrovfoderet, der sup-

pleres med korn og soyaskrå. Fårene bindes normalt ind i december

måned. Enkelte læmninger forekommer i januar måned med henblik på

produktion af spædlam til slagtning. Øvrige læmninger forekommer i

marts og lammene afhændes til slagtning, så snart de er slagtemodne

i løbet af sommeren og efteråret. Besætningen er under udskiftning.



8306. Besætningen blev reduceret fra normalt ca. 120 til ca. 90

moderfår af racen Hvidhoved Marsk. Ejendommen er beliggende i den

Sønderjyske Marsk. Den har et jordtilligende inklusiv forpagtede

arealer på 67 ha, der dyrkes med korn, ærter, sædskifte og vedva-

rende græs. Græsarealerne på ialt 18.7 ha benyttes til høbjærgning

og græsning for får og kødkvæg på ialt 27 dyr. Ca 3 km fra ejendom-

men lejes en 3 km lang og 50-100 m bred åbred langs Videå, hvor

ungfår og enkelte moderfår hver med et lam og vædderne græsser om

sommeren.

Fårene er på græs hele vinteren og der fodres kun med moderate

mængder hø i perioder, hvor markerne er dækket med sne/is. I den

sidste måned af drægtighedstiden gives ca. 1 kg korn pr. får dag-

ligt. Læmningerne sker i marts-april. I den tid går fårene i en

lille fold omkring laden, som de har adgang til. Ved læmning sættes

fårene i enkeltbokse 2-5 dage, hvorefter de igen lukkes ud til de

øvrige får. I år har et vædderlam utilsigtet bedækket 4 får, som

læmmede i januar-februar måned.

8307. Hvidhovedet Marsk besætning på ca. 20 moderfår. Jordtillig-

gendet er på 71 ha, heraf 36 ha skov. 28 ha dyrkes med valmuer,

korn og frøgræs (aim. rajgræs, ca. 11 ha) 7 ha engarealer henligger

som vedvarende græs, hvor fårene græsser om sommeren sammen med

kvier fra en anden ejendom. Sommergræsningen indledes normalt i

midten af maj måned og varer normalt til medio september, hvorefter

fårene tages hjem på ejendommens agermarker for at græsse vinteren

over på frøgræsmarkerne såvel de høstede som udlægsmarkerne. Den

frøgræsmark, som blev høstet til frø i sommerens løb er tilført

svinegylle umiddelbart efter høst. Ejeren har iagttaget, at fårene

foretrækker at græsse på steder, hvor marken ikke er tilført gylle.

Fårene tages på stald i løbet af vinteren og senest pr. 1. marts,

og læmningerne sker i slutningen af marts og i april måned. Får og

lam går i efteråret sammen i en flok. For at forhindre uønskede be-

dækninger kastreres de vædderlam, som formodes ikke at være slagte-

modne pr. 1. august. Lammene leveres normalt til slagtning i sen-

sommeren og om efteråret. Når får-ene er på stald fodres med sukker-
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roer, ammoniak behandlet byghalm og kløvergræshø, der suppleres med

hel byg og soyaskrå.

8308. Leicester besætning (avlscenter) på ca. 30 moderfår. Jordtil-

liggendet på den ejendom, hvor fårene græsser om sommeren, er på

ca. 13 ha sandmuldet jord, hvoraf 2.2 ha blev dyrket med korn, 0.5

ha med ærter og resten ligger med vedvarende græs. Om vinteren hu-

ses fårene i stalde på ejerens ejendom, hvor de har adgang til min-

dre motionsfolde. Her er ialt ca. 2 ha, der benyttes til høslæt og

lejlighedsvis afgræsning om sommeren.

Fårene tages normalt ind i løbet af december. Der fodres normalt

med fodersukkerroer, der indkøbes. På grund af den lille roehøst i

fjor blev roerne erstattet med roepiller. Desuden anvendes byghalm,

kløvergræshø, korn og kraftfoder i vinterfoderplanerne.

8309. Texel besætning på ca. 40 moderfår. Jordtilliggendet er på 25

ha, delvis sandmuldet delvis lermuldet jord. 15 ha dyrkes med korn,

4.5 med raps og resten henligger med vedvarende græs. I 6 ha er ud-

lagt italiensk rajgræs som efterafgrøde, der hovedsageligt anvendes

til afgræning i efterårs- og de første vinter måneder. Foruden får-

ene er der en mindre kødkvægbesætning på ejendommen bestående af 14

dyr i forskellige aldre. Fårene blev i år taget ind sidst i januar

måned. Fårene huses dels i kostalden (25 m 2 ) , laden (45 m 2) dels i

en tidligere svinestald (65 m 2) ialt 135 ro2.

I vinterfodringen anvendes ammoniakbehandlet byghalm, kløvergræshø,

roepiller, korn, kraftfoderblandinger og soyaskrå. Hæmningerne sker

i marts og april. Et stort antal lam blev færdigfedet på stald i

efterår og vinter (Se specialundersøgelser kap. 7).

8315. Oxforddown besætning på ca. 50 moderfår og fortsatte udvidel-

ser er planlagt. Jorddtilliggendet er på 23 ha sandmuldet jord i

delvis stærkt kuperet terræn. 4.0 ha henligger i skov. Der dyrkes

7.8 ha med korn og ærter, resten, ca. 11 ha, er udlagt i vedvarende

græs. Der forefindes ikke andet husdyrhold end får på ejendommen.

Fårene huses i en tidligere kostald (130 m 2 ) , tidligere maskinhus

(35 m2) og i en del af laden (50 m 2) ialt 215 m2.



Fårene blev bundet ind sidst i december måned. Vinterfoderet bestod

af græsensilage og hø som grovfoder suppleret med melasse, korn og

soyaskrå (se special-undersøgelser i kap. 7 ) . Læmningerne fandt

sted fra slutningen af marts til begyndelsen af maj.

En ældre ko- og svinestald er indvendigt ombygget til fårestald.

Alt tidligere inventar er fjernet, gulve og krybber er brækket op.

Der er støbt en fodergang i midten og på langs af bygningen, som er

adskilt fra boksene ved et lodretstående trægitter som forværk.

8316. Ejendommen har et jordtilliggende på ca. 16 ha let sandmuldet

jord i stærkt kuperet terræn. Ca. 4 ha dyrkes med korn, resten ca.

10 ha henligger i vedvarende græs opdelt på flere folde, så rotati-

onsgræsning kan praktiseres. Får er eneste husdyrhold på ejendom-

men. Besætningen, som er Rygja, har ca. 40 moderfår, forventes ud-

videt. To tidligere svine- og kostalde er ombygget til fårestalde,

ialt ca. 160 m^.

Gimmerne sættes ikke til vædder. De forbliver ude hele vinteren og

har på græsmarken adgang til en høhæk, som de kan æde af efter

lyst. Fårene fodres ligeledes ude indtil læmningerne er nært fore-

stående i begyndelsen af april måned. Som vinterfoder anvendes am-

moniak-behandlet byghalm og hø, som suppleres med hel byg og soya-

skrå.

Efter læmningen forbliver fårene på stald i få dage. De får hurtigt

adgang til løbegård og bindes endeligt ud i begyndelsen af maj, så

snart græsset er i god vækst.

8317» Texel besætning på ca. 20 moderfår. Ejendommen har et jord-

tilliggende på 21 ha, hvoraf 5.5 ha dyrkes med korn, 3.8 ha med fo-

dersukkeroer og 10.9 ha med sædskiftegræs. Der er på ejendommen 20-

25 Jerseykøer plus opdræt. Samgræsning foregår. Vandingsanlæg er

til rådighed. I vinterfodringen indgår byghalm, kløvergræshø og

kålroer, som suppleres med hel byg og en C-blanding beregnet til

kvæg. 5 får læmmede i januar og de øvrige får i marts - maj måned.

De får, som læmmede i januar, forblev efter normal udbinding af be-

sætningen om foråret på stald og blev fodret med 6 liter valle og
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byghalm efter ædelyst. På ejendommen er nyopført en isoleret fåre-

stald på 102 m2 i umiddelbar tilknytning til kvægstalden.

Datamaterialets omfang fremgår af tabel 2.2 og besætningernes ka-

rakteristiske data fremgår af tabel 2.3. Den dato, hvor vinterfod-

ringen er påbegyndt er ikke nødvendigvis sammenfaldende med ind-

binding, men faktisk den dato, hvorfra der gives tilskudsfoder til

vintergræsningen i betydende omfang. Derimod er den dato, hvor vin-

terfodringen ophører den faktiske udbindingsdato. Tabellen angiver

endvidere første og sidste læmmedato, samt læmningernes procentvise

fordeling i læmmesæsonens forløb. For besætning nr. 8306 bemærkes,

at &t% (faktisk 4 får) utilsigtet læmmede i januar. I de øvrige be-

sætninger er læmningerne koncentreret i den første halvdel af læm-

ningssæsonen. De får som læmmede sidst på sæsonen, er sandsynligvis

omløbere og gimmere, idet sidstnævnte i flere besætninger sættes

senere til vædder end de ældre får.

I figur 2.1 er vist fordelingen af dyr i avlsbesætningen på diverse

kategorier. Piguren viser, at det især er gimmeropdrættet som i de

enkelte besætninger øger forholdet mellem antal årsfår og moderfår.

I besætning 8308 (avlsbesætning) er det især vædderholdet som på-

virker nævnte forhold. Alt andet lige ville det være fordelagtigt,

at forholdet mellem årsfår og moderfår nærmer sig et.



Tabel 2.2 Besætningstørrelse og produktionsomfang.

Size of flocks and production.

Besætnings nr .~Fïock no". 2 3 5 7 8 9 î~5 i~6~ î~7
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel
Antal moderfår 29 ï"5 90 ï"9 37 34 46 36 f8
#o. o/ ewes
Antal"fødte lam 49 23 171 39 59 53 90 56 28
#o. o/ lambs born
Fødte lam/kuld 1,69 1,53 1,90 2,05 1,59 1,51 1,96 1,56 1,56
Litter size at birth

Dødelighed: Lam Lambs 18,4 30,4 7,0 17,9 6,8 13,2 10,0 21,4 10,7

Mortality Voksne Adults 2.5 3.6 1.9 4.8 0 5-3 0 0 10,3 ^

Antal solgte får 6 11 43 4 7 24 9 3 2
No. of ewes sold i
Antal solgte væddere 1 1 2 1 5 1 1 0 0
No. of rams sold
Antal solgte lam fra i fjor 20 12 67 21 6 31 13 0 0
No. of store lambs sold
Antal indkøbte dyr 1 1 1 1
No. of purchased animals
Antal solgte lam 4 22 64 8 31 19 17 15
No. of lambs sold
Antal lam i besætning 36 1 107 24 24 27 64 44 10
No. of store lambs



Tabel 2.3 Besætningernes karakteristiske data.
The characteristiaal data for the flocks.

Besætnings nr. Flock no. 2 3 6" 7 8 9 î~5~ H> f?
Race Breed \ Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel
Vinterfodring päbg. dato ~WP 2JT2 11/12 871 §71 23/12 22/12 6/1 TJT~
Winther feeding, began, date
Vinterfodring afsl. dato 5/5 5/5 7/5 8/5 7/5 10/5 2/5 4/5 2/5
Winther feeding, end, date
Vinterfoderdage 111 155 148 61 120 139 132 119 122
Winter feeding days
aræsnings-foderdage 255 211 218 305 246 227 234 247 244
Grazing days
Første læmmedato 28/2 24/12 16/1 19/2 25/1 28/2 26/3 6/4 11/1
First lambing/ date
Sidste læmmedato 6/4 24/3 21/6 30/3 20/4 11/6 17/5 6/6 12/5 ,
Last lambing date ^
Læmmeperiode, dage 38 91 157 40 86 43 52 61 122 °=
Lambing period, days ,
% læmninger i 1. fjerdedel 28 27 4 5 3 35 54 66 33
% lambing in 1st quater
11 " " 2. " 34 33 12 16 32 56 35 28 39
% lambing in 2nd quater
11 " " 3- " 21 7 82 26 55 3 9 3 11
% lambing in 3rd quater
« M " 4 . » 1 7 3 3 2 5 3 8 . 6 2 3 1 7
% lambing in 4th quater
A n t a l k l i p n i n g e r p r . å r 1 2 1 1 2 1 1 . 1 1
No. of sheerings per year
Fravænnings alder, dage 150 120 150 90-210 135 150 165^1 135 120
Weaning age, days
1 ) Kun vædderlain^ gimmerne fravænnes når væddernes sættes til.
2) 4 får læmmede (utilsigtet) i januar efter løbning ved et/flere vædderlam
1) Males only, the females are weaned at tupping.
2) 4 ewes lambed (unintended) in January after mating by one or more rams.
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Figur 2.1 Den procentiske fordeling af antal foderdage i avlsbesætningen på vædder-
hold, gimmeropdræt, gold-og moderfår. Tallene i søjlerne angiver antal års-
får pr. moderfår.
The distribution of number of feeddays for the breeding flock on rams,
gimmers, dry and lambing ewes.



3 PODERPLANER OG FODERFORBRUG

Det totale foderbehov

Det totale foderbehov (energi) er beregnet på grundlag af normal

normerne meddelt i beretning nr. 575 fra Statens Husdyrbrugsforsøg.

Resultaterne er vist i tabel 3-1 for de enkelte besætninger som

gennemsnit pr. moderfår.

Variationen mellem besætninger i moderfårenes behov skyldes for-

skelle i legemsvægt, tilvækst og antal foderdage pr. moderfår. Den

sidstnævnte faktor gør sig især gældende i besætning nr. 8303, som

er under afvikling/udskiftning. Behovet til øvrige får, som er

goldfår, væddere og gimmeropdræt varierer ligeledes betydeligt mel-

lem besætninger og skyldes driftledelse i videste forstand. Især

spiller det en rolle, hvorvidt gimmerne sættes til vædder i det

første leveår og i bekræftende fald, hvorvidt de bliver drægtige. I

besætning nr. 8308 øges behovet til øvrige får ved det relative

store vædderhold (besætningen er avlscenter). Det relative behov

hos diverse kategorier af dyr i stambesætningen er vist i figur

3.1. De skraverede områder giver udtryk for et aktuel foderbehov,

der kan reduceres i betydeligt omfang, såfremt produktionsforholde-

ne tillader en bedre ernæring af gimmerne for at opnå drægtighed i

det første leveår. En sammenligning af figur 2.1 og 3-1 viser, at

søjlerne og fordelingen i søjlerne er næsten ens. Man vil således

få en god kontrol af foderforbrugets fordeling blot ved at tælle

dyrene i de enkelte kategorier af dyr.

Færdigfedningsfoder og foder til lam, hvor sidstnævte er inklusive

moderfårenes behov til mælkeproduktion, bidrager betydeligt til det

totale behov. Det stiger med antal lam og lammenes tilvækst. Endvi-



Tabel 3-1 Besætningernes totale foderbehov (FE) beregnet på grundlag af normalnormer.

Total feed requirements of the flock (FU) based on the Danish feeding standards.

Besætnings nr. Flock no. 2 3 6 7 8 9 15 16 17

Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel

Moderfår, vægt v. år.beg.kg 78 89 72 64 64 48 70 56 68

Ewe, weight at start of the year, kg

T i l v æ k s t o v e r å r e t , k g 1 7 2 5 2 3 8 1 0 0 9 7

Gain over the year, kg

Total FE-behov fordelt på 794 772 711 861 702 652 804 641 882 '

Total FU req. per lambed ewe w

Total FE-behov fordelt på: i

Total req. partioned on:

Moderfår(vedligeho. + tilv.) 381 283 317 364 307 260 288 286 311

Ewes (maint, req. + gain)

Goldfår, gim.-opdræt,vædderh. 135 213 89 33 95 70 160 157 175

Dry ewes, replacements, rams

Lam fra i fjor 28 42 31 90 12 92 39 145

Stored lambs

Lam fra i år 250 234 274 374 288 230 317 198 251

Lambs _ ^ ^
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Figur 3.1 Den relative fordeling af avlsbesætningens foderbehov fordelt på grupperne
vist i figur 2.1.
The relative composition of the total energy requirement by the breeding
flock partioned in groups as shown in Figure 2.1.
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dere opnås et øget "behov ved stigende leveringsvægt. Alt andet lige

vil det være økonomisk fordelagtigt, når dette behov er stort.

Forbrug af stald- og tildelt foder

De "benyttede foderplaner for vinterperioden fremgår af tabel 3-2.

De er udarbejdet på grundlag af normer og retningslinier som be-

skrevet i beretning nr. 575 fra Statens Husdyrbrugsforsøg. Der er

opstillet planer for den sidste trediedel af drægtighedstiden samt

diegivningstidens første og anden halvdel for et og/eller to lam.

Når der ikke i besætningerne er foretaget en tilsvarende gruppede-

ling af fåreflokken, tjener planerne kun det formål at regulere den

daglige fodermængde i forhold til antal får, der har læmmet i flok-

ken og huldtilstand. Når ubehandlet halm er anført i foderplanen

forventes det, at fårene kun delvis fortærer de tildelte mængder,

og at resten af halmen forbruges som strøelse. I alle besætninger

har fårene haft adgang til mineralstofblandinger og kogsalt og der

er regelmæssigt givet vitamintilskud.

I de besætninger, som har deltaget tidligere, er der ikke sket væ-

sentlige ændringer i vinterfoderplanerne. Dog bør det nævnes, at

besætning nr. 8308 normalt anvender indkøbte fodersukkerroer, som i

år er blevet erstattet med kosetter, da fodersukkerroer vanskeligt

kunnne fremskaffes til konkurrencedygtige priser.

Udover den plan, som er anført for besætning nr. 8317, forblev 5 af

de tidligst læmmende får på stald efter udbinding af den øvrige del

af besætningen og blev fodret med ubehandlet byghalm suppleret med

6 liter valle pr. dyr dagligt i to måneder. Som følge af en lang

tids goldperiode på normal vinterfoder var dyrene i god kondition,

huldkarakter 3 - 4 , som de bevarede indtil udbinding.

Specialundersøgelser

I tre besætninger er gennemført/indledt specialundersøgelser ved-

rørende fodringen.

I besætning nr. 8302 er gennemført en prøvefodring med to energini-



veauer med henblik på at undersøge betydningen heraf på fårenes

huldtilstand og produktionsresultater.

Med henblik på at fastlægge forskellige tilskudsfodermidlers værdi

sammen med forskellige grovfodermidler er der i 2 besætninger ind-

ledt undersøgelser med alternative foderplaner. I besætning nr.8309

er anvendt to foderplaner, en med hel byg og en med kosetter som

supplement til ammoniakbehandlet byghalm. Denne fodring fortsætter

i næste vinterfodringssæson, for at opnå tilstrækkelige datamængder

En lignende undersøgelse er gennemført i besætning nr. 8315, hvor

hel byg blev delvis erstattet med rørsukker melasse.

Det totale forbrug af tildelt foder pr. moderfår fremgår af tabel

3-3 opdelt i forbrug indenfor de enkelte fodermiddelgruppper. Det

relative forbrug er vist i figur 3«2.

Det store forbrug af korn i besætning nr. 8302 skyldes tildeling af

600 g pr. gimmer dagligt fra begyndelsen af august 1983 indtil ca.

en måned efter bedækningssæsonens slutning for at forbedre sidste

års lave drægtighedsresultater hos gimmerne. På trods heraf viser

tabel 4.1, at gimmerdrægtigheden stadig er utilfredstillende lav

(50 $) i besætningen. Forbruget af korn + kraftfoder udgør for den-

ne besætning 64$ af tildelt foder. Dette forbrug er betydelig min-

dre i de øvrige besætninger, især når der benyttes korn og kraft-

fodererstattende fodermidler som rodfrugt m.m., der foruden roer

omfatter kosetter og melasse. Det relative store forbrug af korn +

kraftfoder i besætning nr. 8309 skyldes et stort forbrug af færdig-

fedningsfoder. Noget lignende gør sig gældende i besætning nr. 83-

15« Tabel 3-3 viser endvidere, at de besætninger, som har et bety-

deligt forbrug af rodfrugt m.m., har et tilsvarende mindre forbrug

af korn + kraftfoder, idet de to fodermiddelgrupper ofte erstatter

hinanden. Det mindste forbrug af de to fodermiddelgrupper forekom i

besætning nr. 8316, hvor dyrene går ude hele vinteren og kun får

tilskud af hø og halm. Forbruget af konserveret græs og halm udgør

fra 36 til 88$ af tildelt foder. Fordelingen af det relative for-

brug er vist i figur 3-2., som klart viser den store variation mel-

lem besætningerne.
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Behov for afgræsningsfoder

Behovet for afgræsningsfoder er beregnet ved differencen mellem det

totale foderbehov og forbrug af stald- og tildelt foder plus 10$.

Resultaterne af beregningerne fremgår nederst i tabel 3-3. Her ses

at et lille forbrug af stald- og tildelt foder modsvares naturlig-

vis af et stort forbrug af -afgræsningsfoder. Der er ikke i besæt-

ningsforsøgene foretaget tilstrækkelige registreringer til en be-

regning af udbytter pr. arealenhed. Som støtte for overvejelser i

den henseende henvises til kap. 7 i beretning nr. 575 fra Statens

Husdyrbrugsforsøg.

Det totale foderforbrug fordelt på tildelt foder og afgræsset foder

er vist i figur 3-3- Som det fremgår af kap. 6, der omhandler den

økonomiske omsætning, vil de besætninger, som har det mindste for-

brug af tildelt foder, have grundlag for det bedste økonomiske re-

sultat .



Tabel 3.2 Poderplaner for moderfår i vinterperioden (foder pr. dyr daglig, FE = foderenhed,
g.f. = gram fordøjeligt råprotein).
Feeding plans for ewes in the winter period (per ewe daily), FU - feed unit,
g.f. - gram digestible crude protein).

Sidste 3« del Diegivende får med 1 lam Diegivende får med 2 +~f~l. lam
af drægtighed Lactating ewes with I lamb Lactating ewes with 2 or more lambs

Podermidler Last 3rd part 0 - 6 0 dage 60 - 120 dage 0 - 6 0 dage 60 - 120 dage
Feed of yreanancu .

kg FE g.f. kg FE g.f. kg FE g.f. kg FE g.f. kg FE g.f.
Besætning nr. 8302, efter norm
Græshø 1,0 0,50 95 På græs 1,0 0,50 95 På græs
NH3-beh.halm 2,0 0,68 68 1,5 0,50 30 1,5 0,50 30
Byg 0,4 0,40 28 0,6 0,60 42 0,75 0,70 53 .
S o y a s k r å 0 , 1 0 , 1 1 39 0 , 1 5 0 , 1 8 59 0 , 3 5 0 ,41 137
l a i t 2 , 5 1 ,19 135 3 , 2 5 1 ,78 226 3 , 6 0 2 ,11 315 o

a
Besætning nr. 8302, energinorm + 25$ i
Græshø 1,0 0,50 95 På græs 1,0 0,50 95 På græs
NH3-beh. halm 2,0 0,68 68 1,5 0,50 30 1,5 0,50 30
Byg 0,9 0,90 63 1,0 1,00 70 1,3 1,30 91
Soyaskrå 0,1 0,11 39 0,3 0,35 117
lait 2,9 1,58 131 3,6 2,11 234 4,1 2,65 333
Besætning nr. 8303
Kløvergræshø 1,5 0,84 99 2,0 1,11 130 2,0 1,11 130 2,0 1.11 130 2,0 1,11 130
Byghalm 1,0 0,24 4 0,5 0.12 2 0,5 0,12 2 0,50 0,12 2 0,5 0,12 2
Byg 0,3 0,30 21 0,3 0,30 21 0,2 0,20 14 0,4 0,40 28 0,3 0,30 21
Soyaskrå 0,2 0,25 78 0,1 0,13 39 0,4 0,51 156 0,3 0,38 117
lait 2,8 1,38 124 3,0 1,78 231 2,8 1,-56 185 3,3 2,14 316 3,1 1,91 270



Tabel 3.2 Fortsat. Continued.

Sidste 3 • del Diegivende får med 1 lam Diegivende får med 2 + fl.lam
af drægtighed Lactating ewes with I lamb Lactating ewes with 2 or more lambs

Podermidler Last 3rd part 0 - 60 dage 60 - 120 dage 0 - 6 0 dage 60 - 120 dage
Feed of pregnancy

kg FE g.f7~ kg ~FÊ g. f. kg T Ê g7fT~ kg ~FÊ g. f. kg ~FE g. FT
Besætning nr. 8306
Kløvergræshø f70 0,50 80 1,0 0,50 80 1,0 0,50 80 1,0 0,50 80 1,0 0,50 80
Byg 0,5 0,50 50 0,7 0,70 49 0,7 0,70 49 0,8 0,80 56 0,8 0,80 56
Soyaskrå 0,2 0,25 78 0,4 0,51 156 0,2 0,25 78
Suk.rør melasse 0,4 0,25 8 0,4 0,25 8 0,4 0,25 8 0,4 0,25 8 0,4 0,25 8
lait 1,9 1,25 138 2,3 1,70 215 2,1 1,45 137 2,6 2,06 300 2,4 1,80 222 ,

Besætning nr. 8307 y
Kløvergræshø 1,5 0,75 71 1,5 0,75 71 På græs 1,5 0,75 71 På græs ^
NH3-beh. 1,0 0,35 29 1,0 0,35 29 1,0 0,35 29 '
Byg 0,5 0,50 35 0,6 0,60 45
Soyaskrå 0,1 0,13 39 0,2 0,25 78 0,4 0,51 156
lait 2,6 1,23 139 3,2 1,85 213 3,5 2,21 301

Besætning nr. 8308
Kløvergræshø 1,0 0,56 100 2,0 1,10 200 På græs 2,0 1,10 200 På græs
Byghalm 1,00,25 6 0,50,12 3 0,50,12 3
Kosetter 0,5 0,40 28 0,8 0,65 44 1,0 0,81 55
Soyaskrå 0,2 0,24 80
lait 2,5 1,21 134 3,3 1,87 247 3,7 2,27 338



Tabel 3.2 Portsat. Continued.

Sidste 3. del Diegivende f å~F med 1 lam Diegivende får med 2 + f 1. lam
af drægtighed Lactating ewes with I lamb Lactating ewes with 2 or more lambs

Podermidler Last 3rd part 0 - 6 0 dage 60 - 120 dage 0 - 6 0 dage 60 - 120 dage
Feed of pregnancy

kg FE g.f. kg PE g.f. kg PE g.f. kg PE g.f. kg FË g.f.
Besætning nr. 8309 (Foderplan med kosetter)
NH3-beh. halm 1,5 0,59 59 1,5 0,59 39 På græs 1,5 0,59 39 På græs
Kosetter 0,4 0,32 22 0,8 0,65 44 1,0 0,81 55
Soyaskrå 0,1 0,13 39 0,3 0,38 117 0,5 0,63 195
lait 2,0 1,04 120 2,6 1,62 200 3,0 2,03 289 i

Besætning nr. 8309 (Foderplan med byg) V>J
NH3-beh. halm 1,5 0,59 59 1,5 0,59 39 På græs 1,5 0,59 39 På græs co

Byg 0,35 0,35 24 0,7 0,70 49 0,7 0,70 49 '
Soyaskrå 0,1 0,13 39 0,35 0,44 137 0,55 0,70 215
lait 1,95 1,07 122 2,55 1,73 225 2,75 1,99 303

Besætning nr. 8315 (Foderplan med rørsukker melasse)
Kl.græs ensilage 3,5 ÖT50 70 375 Ö75Ö 88 På græs 3,5 0,60 88 På græs
Kløvergræshø 0,5 0,25 45 0,7 0,30 70 0,7 0.30 70
Suk.rør melasse 0,3 0,19 6 0,25 0,15 5 0,25 0,15 5
Byg 0,2 0,20 14
Soyaskrå 0,05 0,06 20
Kraftfoderbl. 0,6 0,60 78 1,0 1,00 130
lait 4,5 1,14 135 5,05 1,65 241 4,60 2,11 313



Tabel 3-2 F o r t s a t . Continued.

Fodermidler
Feed

Besætning nr.f

Sidste 3. d e l
af drægtighed
Last 3rd part
oj_£regnanci£

kg FE g. f.
3315 (Foderplan med

Kl.græs ensilage 4,5 0,64
Kløvergræshø
Byg
Kraftfoderbl.
l a i t

Besætning nr.
NH3-beh. halm
Kløvergræshø
Byg
Kraftfoderbl.
lai t

Besætning nr.
Kløvergræshø
Byghalm
Kålroer
Kraftfoderbl.
Byg
lait
Græshø
NH3-beh. halm
Byg
Soyaskrå
Kløvergræshø
Kålroer

0,5 0,25
0,3 0,30

5,3 1,19

8316
1,2 0,55

0,3 0,30
0,1 0,11
1,6 0,96

8317

1,5 0,38
3,0 0,33
0,2 0,30
0,2 0,20
4,9 1,21
- Grass hay

90
45
21

156

54

21
29

104

9
25
70
14

1 18

- Ammonia straw
- Barley
= Soya bean
= Swedes
=

meal

Diegivende får med 1 lam
Lactating

0 -

_ k g
"byg)
3,5
0 , 7
0 , 5
0 , 3
5 , 0

2 , 0
0 , 4

2 , 4

0 , 5
1,0
3 , 0
0 , 3
0 , 4
5 , 2

60 da,!

FE

0,60
0,30
0,50
0,30
1 ,70

1 ,00
0,40

1 ,40

0,25
0,25
0,33
0,35
0,40
1 ,58

ewes with I lamb
le 60 - 120 dage

g.f. kg FE g.f.

88 På græs
70
35
39

232

På græs
200

28

228

50 På græs
6

25
105

28
214
S.rør melasse
Kosetter
Byghalm
Kløvergræs ensilage
Kraftfoderblanding
FE (foderenhed)

Diegivende får med 2 + f1.ïam
Lactating ewes with 2 or more lambs
0 -

k g

3,5
0 , 7

1 ,2
5,4

2 , 0
0 , 6

0,15
2,75

0,5
1,0
3 , 0
0 , 5
0 , 5
5,5

=
=

=
=
=

Gr.f. (g. ford. råprotein) =

60 dag

FE

0,60
0,30

1 ,20
2,10

1 ,00
0,60
0,18
1 ,78

0,25
0,25
0,33
0,58
0,50
1 ,91

Sugar <

;e 60 - 120 dage

g.f. kg FE g.f.

88 På græs
70

157
315

På græs
200

42
44

286

50 På græs
6

25
175

35
291
sane molasses

Molasses beet pulp
Barley
Clover

straw
grass silage

Concentrate mixture
FU(Feed unit - 1 kg barley)
gdcp(g . dig. crude protein)
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Figur 3.2 Relativ fordeling af stald og tildelt foder på korn og kraftfoder, rod-

frugt m.m., ubehandlet og NH3-behandlet halm og konserveret græs.
The relative composition of stallfed and supplementary feed on grains and
concentrates, roots ect., untreated straw and conservated grass.



Tabel 3«3 Besætningernes totale forbrug af stald-og tildelt foder (FE og kr. pr. moderfår).
The total consumption of stall-feed and supplementary feeds (FU and Dkr. per lambed
ewe.

Besætningi~n?~: 2 3 6 7 8 9 f5 T5 ï"7
Race Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel
Antal moderfår 29 î"5 90 Ï9 37 34 4^ 3b Ï8
yVo. o/" lambed ewes
Antal v i n t e r f o d e r d a g e 111 155 148 61 120 139 132 119 123
No. of winter feeding days
Grovfodermidler(FE):
Rouhage (FU):
Kløvergr.-hø og ensilage 58 224 76 83 110 48 121 214 34
Clover grass hay and silage .
Byghalm,incl. NH3-beh. halm 92 30 4 35 52 82 9 50 102 ^
Barley straw, incl. NH3-treated straw K

Roer,kosetter,valle,melasse 10 61 46 8 100
Beets, Dried beet pulp, Whey, molasses I
Grovfoder midler ialt(FE) 150 254 90 118 223 176 138 264 236
Rouhage total (FU)
Korn og kraftfoder, m.m.:
Grains and concentrates eet.:
Korn, overvejende hel byg 225 141 52 23 19 86 67 19 30
Grains, mainly barley
Proteinbl.m.m.,mælkeerstat. 42 24 28 10 36 17
Protein mix. milk replacement
Korn og proteinfoder i bl. 33 41
Grains and proteinfeed in mix.
Korn og kraftfoder, i alt 261 T53 32 51 23 f22̂  TÔÔ % 71
Grains and concentrates total FU



Tabel 3-3 Portsat. Continued.

Besætnings nr. Flock no. 2 3 S 7 8 ~9~ i~5 TZ Vj
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel

Total forbrug incl. strøelse 417 419 142 169 252 298 238 300 307
Total conaumption inal. bedding
Skønnet forbrug af strøelse 20 8 4 20 20 10 9 8 10
Estimated consumption of bedding
Total foderforbrug 397 411 137 149 232 288 229 292 297
Total feedconsunption
Heraf lammefoder(Diegivn.tid) 7 22 7
Of this lamb-feed (Lactation time)
Kr. pr. moderfår 687 679 220 273 390 483 386 469 449
Dkr. per lambed ewe -p=
Total FE-behöv, korrigeret for K

græsningsaktivitet og spild: '
Total FU-need, adjusted for grazing
activity and waste:
Afgræsnigsfoder(FE) 855 807 734 930 747 688 837 676 939
Pasture (FU) 438 396 597 781 515 400 608 384 642



TOTAL FODERBEHOV PR. MODERFÅR PR. ÅR
fca 1000-i
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UDGIFT TIL STALD- OG TILDELT FODER, KR.
687 679 220 273 390 483 386 469 449
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Figur 3.3 Besætningens totale foderbehov delt på stald og tildelt foder og på

afgræsningsfoder.
The flock's total feed requirement partioned on stall fed and supple-
mentary feed and on grazed feeds.
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4 DE TEKNISK-BIOLOGISKE RESULTATER

Drægtighed

Drægtighedsresultaterne i de enkelte besætninger fremgår af tabel

4.1 og er angivet for gimmere og 2-års + ældre får hver for sig.

(G-immere = 1-års får ved læmning) .

I besætning nr. 8302, 8303 og 8317 er der sat vædder til alle gim-

mere med et relativ ringe resultat til følge, som det ikke er mu-

ligt at forklare ved for ringe udvikling. I besætning nr. 8315 var

gimmerne ikke tilstrækkeligt udviklede til at sikre høj drægtighed.

Den lave drægtighed hos de ældre får i besætning nr. 8315 kan dels

forklares ved en for ringe huldtilstand, dels ved at lammene først

blev vænnet fra umiddelbart før bedækningssæsonen.

Kuldstørrelse

Den gennemsnitlige kuldstørrelse er ligeledes vist i tabel 4.1, og

dens afhængighed af fårenes alder er vist i figur 4.1. Det ses, at

kuldstørrelsen er generelt stigende med moderfårenes alder, helt i

overensstemmelse med tidligere opgørelser af besætningsforsøgsdata.

Lammedødelighed

Tiden omkring læmning/fødsel er den mest kritiske periode i lamme-

nes liv, idet abort/dødfødt eller døde inden for det første leve-

døgn udgør langt den højeste frekvens med en dødelighed på 8.3$ i

gennemsnit. Dødeligheden derefter og til og med det 7. levedøgn er

i gennemsnit 3.7$ og den senere dødelighed er 3.2$, ialt 15,2$. Ef-
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ter den første leveuge er dødeligheden blandt lammene af samme

størrelsesorden som voksendødeligheden, der i gennemsnit androg

3.7*.

Årsagerne til lammedødeligheden er ikke studeret nærmere, men der

er en tydelig tendens til at døde lam er mindre end tilsvarende le-

vedygtige lam, og at den største dødelighed forekom i de største

kuld.

Produktion pr. moderfår og pr. årsfår

Den totale produktion af lam pr. moderfår afgået til slagtning

fremgår af tabel 4.2. Produktionen pr. moderfår kan tages som ud-

tryk for den produktion, som produktionssystemet kan præstere. End-

videre indeholder tabellen produktionen pr. årsfår såvel eksklusiv

som inklusiv tilvæksten af de lam som var i besætningen ved regi-

streringsårets begyndelse. Disse tal er udtryk for den aktuelle

produktion, som besætningen har præsteret. Endvidere viser tabellen

forbruget af ialt foderenheder pr. kg lam produceret. Variationen i

disse tal skyldes hovedsageligt besætningsdriften, og især forhold-

et mellem antallet af årsfår og moderfår.



Tabel 4-1 Besætningernes drægtighedsprocent læmmeresultater og dødelighed.
Reproductive performance and mortality rates.

Besætnings nr. Flock no. 2 3 5 7 8 9 ï~5 H> T?
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel
Drægtighedsprocent:
Pregnancy rate:
Gimmere Ewe lambs 50 25 83 86 100 10 30
2 års og ældre får 93 87 98 93 96 95 87 92 79
2 years and older sheep
Gennemsnit Average 83 6"5 98 90 93" 97 75 92 6l> '
Huldkarakter,gns over året. 3-4 4-5 2-3 2-4 3-5 3-5 2-3 2-3 3-4 '
Condition scores av. for the year ^
KuldstørrelserUtte^ size cs
Gimmere Ewe lambs 1,25 1,00 1,33 1,40 1,25 1,08 1,00 1,00
2 års og ældre får 1,76 1,62 1,92 2,29 1,76 1,86 1,98 1,56 1,67 '
2 years and older sheep
Gennemsnit Average 1 ,69 ï~753 i"79Ö 27Ö5 Î759 T75Ï ï~79?> W& ÏT56"

Lammedødelighed, procent:
Lamb mortality rate, %
Abort eller dødfødte 16,3 17,4 12,9 15,4 1,7 9,4 5,6 7,1
Abortion and deadborn
Døde mellem 1 og 7 dage 4,3 1,2 5,1 3,8 3,3 1,8 3,6
Dead between 1 and ? days
Døde efter 7 dage 8,7 2,9 2,6 1,1 12,5 7,1
Dead after 7 days
Ialt Total 1 6 , 3 3 Ö 7 4 ÏT7Ô" T8~Ö EJ8 Ï T T 2 ï~0~70" 2 1 , 4 1 0 , 7

V o k s e n d ø d e l i g h e d , p r o c e n t : 2 , 5 3 , 6 1 , 9 4 , 8 0 5 , 3 O O 1 0 , 3
Adults mortality rate, %



Tabel 4.2 Lammeproduktion ialt pr. moderfår, pr. årsfår og pr. ialt FE.'''
Total lamb production per lambed ewe, per sheep unit and per total FU.

Besætnings nr. ¥Tb~ck~no". 2 3 5 7 8 9 f5 F6" TÎ
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel
Produktion pr. moderfaY:
Production per lambed ewe :
Kg lam produceret, ialt 65 52 61 83 65 52 71 41 56
Kg lambed including store lamb
Produktion pr. årsfår:
Production per sheep un it i
Kg lam~~født 1984 44 38 47 72 54 44 44 25 25
Kg lamb born in 1984 -F*
Kg lam inklusive lam fra ~~
året før 49 71 51 85 55 56 46 25 35 '
Kg lamb inclusive store lamb
born in 1984
Kg lam inklusive lam fra
året før/lait FE 11,8 8,2 11,7 9,5 11,2 10,5 11,4 15,6 15,8
Kg lamb inclusive lamb born
in 1984/Total FU
1)Årsfår = 1 voksent får i 365 dage.

Sheep unit - 1 adult sheep in 365 days.



SAMMENHÆNGEN MELLEM ALDER OG KULBSTØRRELSE
3.0 T,

- BSSÆTN. NR 2

— BSSÆTN. NR 3

• • BSSÆTN. NR 6

BSSÆTN. NR 7

BSSÆTN. NR 8

— BSSÆTN. NR 9

BSSÆTN. NR 15

BSSÆTN. NR 18

BSSÆTN. NR 17

MODERFÅRETS ALDER I ÅR
Figur 4.1 Sammenhængen mellem kuldstørrelse og fårets alder.

Relationship between litter size and ewe-age.
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5 LAMMENES TILVÆKST OG PRODUKTION

Lam født i indeværende registreringsår

De opnåede tilvækster hos lammene i de enkelte besætninger indtil

30, 60 90 og 120 dage og de tilhørende legemsvægte er angivet i ta-

bel 5.1 opdelt efter køn og kuldstørrelsen, hvori de er opdrættet.

Besætning nr. 8306 er ikke medtaget i denne opgørelse fordi lammene

kun er vejet en gang i sommerens løb. I besætning nr. 8307 blev

vædderlammene, som ikke kunne forventes at være slagtemodne, når

fårene tages hjem fra engen i september måned, kastreret ved ud-

binding til engen. Effekten heraf ses ved sammenligning af til-

væksterne for de to køn. Det ses, at bederne vokser betydeligt

langsommere end vædderlammene, og har næsten samme tilvækst som

gimmerlammene. Begrundelsen for bedningen (kastreringerne) er at

undgå utilsigtede løbninger om efteråret, hvor får og lam stadigvæk

går sammen og græsser frøgræsmarken jvf. besætningsbeskrivelsen. Da

disse marker yder græs i rigt mål i forhold til fårenes optagelses-

evne har den mindre tilvækst kun den effekt, at lammene bliver se-

nere slagtemodne og har således ikke synderlige økonomiske konse-

kvenser .

Der ses en tydelig variation indenfor besætningen, som kan tillæg-

ges køn og kuldstørrelse, således at tilvæksten er større hos væd-

derlam end hos gimmerlam, og at tilvæksten er aftagende med stigen-

de kuldstørrelse. Endvidere ses at tilvæksten er generelt aftagende

vækstperioden igennem.

Det sidstnævnte forhold er nærmere analyseret i tabel 5-2, som vi-

ser en sammenstilling af tilvæksten hos tvillinge vædderlam med ka-

rakterene for græsmængde og kvalitet i henhold til vurderingsskala-



Tabel 5-1 Fødselsvægt, tilvækst og vægt hos lam fordelt efter køn og kuldstørrelse.
(V = vædderlam, G = gimmerlam, B = kastrerede vædderlam)
Birth weight, gain and weight of lambs by sex and litter size.
(V = male, G = female, B = castrated male)

Køn

Sex

Lam pr.
kuld

Litter
size

Besætning nr.
V 1
G 1
V 2
G 2
V 3
G 3

Besætning nr.
V 1
G 1
V 2
G 2

Besætning nr.
V
B
G
V
B
G

B
G

1
1
1
2
2
2

3
3

Antal

No.

Fødsels-
vægt

Birth
weight

2 (Leicester)
3 5,8
7 4,8
16 5,3
12 4,9
2 4,0
1 4,4

3 (Oxforddown)
4
1
6
5

7 (Marsk!
2
2
4
6
5
6

2
7

6,4
5,0
4,8
4,7

)
5,3
5,3
5,3
5,0
5,5
5'1

5,0
5,0

Daglig tilvækst fra
til alder i dage.

30 60
Daily gain

to age iy
30

382
284
330
281
257
267

414
300
287
302

224
288
269
245
211
188

195
164

60

Flock no.
41«
279
311
284
278
267

Flock no.

261
313
300

Flock no.

325
257
271
237
210

224
201

fødsel

90 120
from birth
i days, g

90 120

2 (Leicester)
431 422
278 271
304 278
283 267
286 271
267 235

3 (Oxforddown)
343 3^0
241 232
341 327
329 307

7 (White headed
343
331
287
314
247
247

262
242

32Ö
313
291
325
245
266

264
243

Legemsvægt

30 60
Body weight

30

17,2
13,3
15,2
13,4
11,7
12,4

60

30,8
21,5
24,0
22,0
20,7
20,4

18,8 30,3
14,0 20,7
13,4 23,5
13,8 22,7

Marsh)
12,0
13,9
13,3
12,3
11,8
10,7

10,9
9,9

24,2
24,8
20,7
21,3
19,7
17,7

18,4
17,0

ved alder
kg

90
at age in

kg
90

44,5
29,8
32,7
30,4
29,7
28,4

37,4
26,7
35,5
34,4

36,1
35,1
31,1
33,2
27,7
27,3

28,6
26,8

i dage

120
days

120

55,4
37,4
38,7
36,9
36,5
32,6

45,9
32,8
43,4
41,5

44,6
42,9
40,2
44,0
34,9
37,1

36,7
34,2
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erne angivet i beretning nr. 575 fra Statens Husdyrbrugsforsøg. Det

ses heraf at lave tilvækster i perioden fra 61-120 dage er nøje

forbundet med lave karakterer. Græstilbudet er således den mest be-

tydende faktor under forudsætning af optimal behandlingsstrategi

mod involdsparasitter inklusive foldskifte.

I besætning nr. 8307 er de mindste vædderlam kastreret ved udbind-

ing midt i maj måned. Anden talrække er beder. To vædderlam havde

en særdeles ringe tilvækst i besætning nr. 8317, og derfor er gim-

mernes tilvækst angivet i anden talrække for denne besætning.

Tabel 5.2 Daglig tilvækst (periodevis mellem 31 og 60 dage og

mellem (61 og 120 dage) for tvillinge vædderlam,

sammenholdt med græstilbud i de enkelte besætninger

Periodical daily gain of twin males related to grass

quantity and quality scores (both from 0 to 5), on

the growth period.

Bes. Vægt v.

nr. Race Antal fødsel

Daglig tilvækst, g

indtil mellem

30 30-60 60-120

dage dage dage

Daily gain, g

until between

Græskarakterer

Le kvalitet

Flock

no.

2

3

7

7

8

9

15

16

17

17

gns.

Breed

Leic.

Oxfd.

Mar.

Mar.

Leic.

Texel

Oxfd.

Ryg ja

Texel

Texel

average

spredning st.

No.

16

6

6

7
15

10

29

17

9

7

dev.

Weight

at birth

5,3
4,8

5,0

5,5
5,3
4,2

4,5

3,4

4,4

4,3

30

days

330

313

245

211

303

283

233

288

237

304

272

38

30-60

days

293

337

300

263

297

273

326

243

260

307

290

30

60-120

dans

245

332

378

253
302

246

222

200

238

288

265

55

Gras s char act er

quantity

2-3

3-4

4-5

4-5

3-4

2-3
1-2

1-2

2-3

2-3

quality

3-4

4-5

4-5

4-5

3-4

2-3

2-3

2-3

3-5

3-5
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Lammenes vækst ved afgang eller registreringsårets slutning fremgår

af tabel 5.3- Disse tal er af "betydning for den driftmæssige vur-

dering af de enkelte besætninger.

Lam fra foregående år.

De lam, som forefindes i besætningen ved registreringsårets begyn-

delse, er tilstede, enten fordi de ikke er slagtemodne eller fordi

de er potentielle avlsdyr. Sidstnævnte gør sig især gældende for

gimmerlammene. Opgørelsen over vægt og tilvækst indtil afgang er

derfor opdelt i køn, som vist i tabel 5-4 og 5-5-

I besætning nr. 8302 blev gimmerne taget på stald den 14. aug. og

fodret med byg, fiskemel og kløvergræshø. De forblev på stald ind-

til den 21. november og blev bundet ud på en kløvergræsudlægsmark.

Samtidigt blev vædderen sat til. Som det fremgår af de tidligere

nævnte opgørelser opnåedes en meget lav drægtighedsprocent. Det be-

mærkes i denne forbindelse, at i beregningen af drægtighedsprocent-

en indgår kun de gimmere, som ikke afhændes i registreringsåret. På

trods af den stærke fodring er der opnået relativt små tilvækster,

som dog er større end for vædderlammene, der forblev på græs.

I besætning nr. 8303 må de lave tilvækster tillægges det forhold,

at de allerede ved vejningen i september er relativt store. Vædder-

lammene blev sat på stald den 20. oktober og fodret med 600 g byg,

ca. 1 kg kløvergræshø og snittet byghalm efter ædelyst. Gimmerlam-

mene gik sammen med de øvrige får. De fik i efteråret tilskud af

300 g byg, 0,5 kg kløvergræshø som tilskud til græsning.

I besætning nr. 8306 græssede såvel vædder- som gimmerlam på klø-

vergræsmarker uden nogen form for tilskudsfoder.

Det samme gør sig gældende for lammene i besætning nr. 8307 med den

undtagelse, at græsningen foregik på frøgræsmarkerne (italiensk

rajgræs).

Der er heller ikke anvendt tilskudsfoder til lammene i besætning

nr. 8308.



Tabel 5-3- Besætningernes lammeproduktion.

Lamb production in the flocks.

Besætnings nr. Flock no~. 2 3 S 7 8 9 f5 ÜT T7
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel
Antal fødte lam 49 23 171 39 59 ~53 90 56 28
No. of lambs born
A n t a l a b o r t e r / d ø d e l a m 8 7 2 9 7 4 7 9 1 2 3
No. of aborted/dead lambs
Antal solgte lam 19 15 35 8 31 19 17 3 15
No. of sold lambs
Lam i besætning d. 30/9, reg. årets slutning:
Store lamb per 30th Sept. 1984:

Gimmerlam females fô" ï 5ïï 15 H 14 42 21 4 vn

Vædderlam Males 6 51 9 H) 13 22 20 6 i

ffns.spredning gns » sp gns.sp gns.sp gns.sp gns« sp gns.sp gns.sp gns.sp gns.sp
Average , st.dev.
Afgangsalder dg/gns. 153 35 138 53 153 21 158 33 141 62 135 33 141 10 156 13 121 35
Age at sale, days, av.
Afgangsvægt kg/gns. 45 7 45 7 45 35 52 7 40 16 38 13 42 5 45 3 39 9
Live Weight at sale Kg/av.
Alder i dage 198 13 247 18 174 16 192 24 199 13 187 22 176 9 165 10 207 37
Age in days
Legemsvægt, kg/gns. 47 8 50 8 37 6 49 7 50 9 39 9 40 4 33 6 42 6
Live weight, Kg/av.



Tabel 5-4 Besætningernes produktion af lam i efteråret 1983.
Vædderlam født i foråret 1983 og afgået i løbet af registreringsåret 1983-84.
Finishing store lambs in autumn 1983. Males born in spring 1983 and sold
during 1983-84.

Besætnings nr". Flock no'. 2 3 6~ 7 8 9 f5
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford
Antal 13 9 34 10 5 23 7
No.
Vejedato ved årets beg. H-9 14-9 28-8 26-9 9-9 16-9 21-12
Weighing-date at the beg. of the year i
G-ns. spredning Average st. dev. gns. sp gns . sp gns . sp gns . sp gns . sp gns . sp gns. sp

Alder i dage, gns. 170 21 190 21 144 11 154 27 173 31 166 16 264 - ^
Age in days, av. '
Legemsvægt, gns., kg 40 8 52 7 35 7 42 6 42 17 38 8 42 5
Live weight, av. kg
Afgangsalder i dage, gns. 311 42 259 55 200 11 229 23 226 26 254 35 395 -
Age at sale, days, av.
Afgangsvægt, gns., kg 47 4 59 12 44 6 54 4 48 15 53 3 51 4
Live weight at sale. av. kg
Tota l t i l v æ k s t , kg 7 7 7 7 9 5 1 3 2 6 1 0 1 5 8 9 1
Total gain, kg
Daglig tilvækst, gns., g 101 35 86 53 160 91 182 59 40 6 165 57 68 5
Daily gain av. g
Dage i efterår/vinter,gns. 57 10 69 52 56 5 75 21 53 16 89 40 131 -
Days in autumn/winter, av.



Tabel 5-5 Besætningernes produktion af lam i efteråret 1983

Gimmerlam født i foråret 1983 og afgået i løbet af registreringsåret 1983-84.
Finishing store lambs in autumn 1983. Female lambs born in spring 1983 and sold
during 1983-84.

Besætnings nr. Flock no. 2 3 5 7 8 9" î"5 T?
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Texel
Antal il 3 32 fï Î 8 S 2
No.
Vejedato ved årets beg. 14-9 14-9 28-8 26-9 9-9 :>,21-12 19-1 19-1
Date at beginning of the year
Gns. spredning gns. sp gns. sp gns. sp gns. sp gns. sp gns. sp gns. sp gns. sp
Average st. dev. '
Alder i dage, gns. 166 15 195 5 143 10 172 26 187 157 21 261 6 266 16 y,
Age in days, av. cr>
Legemsvægt, gns., kg 36 8 49 8 32 5 37 6 50 26 9 36 5 32 3 ,
Live weight, av. kg
Afgangsalder i dage, gns. 249 57 246 5 199 10 235 29 514 336 149 386 29 365 16
Age at sale in days, av.
Afgangsvægt, gns., kg 46 4 53 8 50 7 60 40 18 43 3 45 3 45 3
Live weight at sale av. kg
Total tilvækst, kg 1 1 8 3 1 8 2 13 3 10 14 2 8 5 13 0
Total gain, kg
Daglig tilvækst, gns., g 132 42 65 11 134 35. 214 68 31 113 95 59 30 131 0
Daily gain, av. g
Dage i efterår/vinter,gns. 83 62 51 0 56 4 63 11 327 179 151 125 24 99 0
Days in aut ./winter, av. .
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I besætning nr. 8309 blev vædderlammene taget på stald den 30. au-

gust, og blev herefter fodret med byg, soyaskrå og kløvergræshø.

Der tildeltes ca. 1 kg byg-soyaskrå blanding i forholdet 85/15,

hvilket meget nær svarede til dyrenes ædelyst. Desuden fortæredes

ca. 300 g kløvergræshø pr. dyr dagligt. Gimmerne var også på stald

fra den 30. august indtil den 2. oktober og blev fodret efter samme

plan som vædderlammene. De blev bundet ud på italiensk rajgræs

efterafgrøde efter byg og vædderen blev sat til. Der opnåedes en

høj drægtighedsprocent, som tidligere meddelt.

I de øvrige besætninger var lammene på stald. I besætning nr. 8315

blev gimmerlammene fodret som de ældre får. Vædderlammene tildeltes

ca. 1 kg byg/soyaskrå pr. dyr dagligt plus kløvergræshø.

Som det fremgår af tabellerne er der en betydelig variation mellem

besætningerne. Det bør bemærkes, at der ved god græsning, som det

praktiseres i besætningerne nr. 8306 og 8307, kan opnås særdeles

gode tilvækster og en god udnyttelse af foder, der ellers ville gå

til' spilde.



6 ØKONOMISKE RESULTATER

Ved opgørelsen af den økonomiske omsætning er "benyttet dækningsbi-

dragsmetoden. Totalindkomsten består af følgende komponenter:

1. Salg af udsætterdyr fra stambesætningen, heri indbefattet de

dyr, som er afhændet til avl til anden besætning.

2. Salg af lam fra foregående år. Lammene afhændes sædvanligvis i

efterår og vinter, men undtagelse herfra forekommer, f.eks. med

salg af 1-1,5 år gamle gimmere og vædderlam som avlsdyr.

3. Salg af lam født i registreringsåret.

4. Besætningsværdi af lam født i registreringsåret, men ikke afhæn-

det ved registreringsårets afslutning.

5. Salg af uld.

For indeværende registreringsår er benyttet følgende priser ved

indkomstberegningerne :

1. Stk.-prisen for udsætterdyr er uanset køn ansat til 8 kr. pr kg

levendevægt som antaget skønnet gennemsnit af noteringen for un-

ge og ældre slagtefår jvf. tabel 1.3.

2. Lam født i såvel det foregående som indeværende registreringsår

er afhændet i henhold til noteringen for slagtelam af 1. klasse

og/eller i henhold til noteringen for spædlam, hvor dette er ak-

tuel .

3. Uldprisen er ansat til 8 kr. pr. kg råuld.

Det bør bemærkes at indkomsten ved salg af slagtelam fra det fore-

gående år er baseret på tilvæksten i registreringsåret, fordi de

bidrog til indkomsten i det foregående år som lam i besætning ved

dette års slutning. Der er ikke beregnet indkomst for et tilsvaren-

de antal lam som antallet af udsætterfår.



Tabel 6.1 Besætningernes økonomiske resul ta t i 1983-84. Indkomst ved salg af slagtedyr og
uld, udgift t i l t i l d e l t foder, dækningsbidrag (kr. pr. moderfår)og mulig betaling
for afgræsset foder (øre pr. FE).

The economic results for each flock in 1983-84. Income by sales of slaughter animals and wool,
cost of supplied feed, gross margin (Dkr. per lambed ewe) and possible pay for grassed feeds(øre per FU)

Besætnings nr. Flock no. 2 3 5 7 £3 9 ï~5 ï~5 ï~7
Race Breed Leic. Oxford Marsk Marsk Leic. Texel Oxford Rygja Texel
Salg: Sales:
Udsætterfår Culled ewes 344 101 176 185 344 118 42 58
Lam fra året før 79 46 61 149 15 149 21 13
Stored lambs I
Lam fra registreringsåret 382 687 202 266 418 259 188 41 456 en
Lambs ^
Uld Wool 58 51 44 43 65 71 54 47 47 i
Værdi af lam i besætn. 69 88 403 560 183 15 519 433 ̂  ' 217
Value of store lambs
Total indkomst 932 872 811 1194 866 838 900 564 791
Total income
Udgift til tildelt foder 705 579 22Ö 273 390 483 385 468 449
Cost of supplied feed
Dækningsbidrag 1980/81 481 5 615
Dækningsbidrag 1981/82 171 339 759 464 483
Dækningsbidrag 1982/83 386 491 638 519 269 226
Dækningsbidrag 1983/84 227 193 591 921 476 355 514 96 342
Cost margin
Mulig betaling for afgræs-
foderenheder 31 24 82 104 76 65 68 38
Possible pay for grassed
feed
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I tabel 6.1 er vist den økonomiske omsætning. Da der efterhånden er

oparbejdet et solidt kendskab til de besætninger, som har deltaget

i besætningsforsøgene fra aktivitetens start, kan der på grundlag

heraf og årets resultater gives følgende kommentarer:

Besætning nr.8302

Indkomstniveauet ved lammeproduktionen er relativ beskedent, væ-

sentligt forårsaget af et relativt lille lammetal pr. årsfår og en

relativ beskeden tilvækst for lammene i sommerperioden. Det forbed-

res noget ved et stort salg af udsætterdyr.

Det relativt lille lammetal er forårsaget af en lav drægtighedspro-

cent hos gimmerne på trods af bestræbelserne på, ved hjælp af til-

skudsfodring, at øge deres lemgemsvægt og huldtilstand før og i be-

dækningssæsonen. Såvel denne tilskudsfodring som den lave drægtig-

hedsprocent, hvor sidstnævnte øger antal årsfår pr. moderfår, bi-

drager til et øget forbrug af tildelt foder pr. moderfår. Som følge

heraf bliver dækningsbidraget relativ beskedent, og der kan kun be-

tales den ringe pris af 31 øre pr. FE afgræsningsfoder, såfremt

dækningsbidraget efter betaling af alle foderomkostninger skal være

100 kr. pr. moderfår.

Besætning nr. 8303

Lignende forhold, som ovenfor nævnt, gør sig gældende i besætning

nr. 8303. Da besætningen er under afvikling/udskiftning og der er

udsat et stort antal får, er der ikke taget hensyn til dette ved

opgørelsen, som i stedet for omfatter alle solgte og salgbare lam.

Besætning nr. 8306

I besætning nr. 8306, er lammeproduktionen pr. moderfår i år mindre

end i de foregående år forårsaget af færre lam pr. kuld ved fødsel.

Tilvæksterne har ligget på det for besætningen normale niveau. For-

brug af stald og tildelt foder er lille, hovedsagelig på grund af

en kort periode, hvori der anvendes tilskudsfoder til vintergræs-
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ningen. Under forudsætning af et dækningsbidrag på 100 kr. over to-

tale foderomkostninger kan der betales 82 ører pr. FE afgræsnings-

foder .

Besætning nr. 8307

Denne besætning har opnået det højeste dækningsbidrag i registre-

ringsåret. Årsagene skal søges dels i et stort lammetal, dels i at

der leveres relativt store lam, og endelig at omkostningerne til

tildelt foder er relativ små. Der kan betales op til 104 ører pr.

FE afgræsset foder. Besætningen er således den mest rentable af de

deltagende besætninger.

Besætning nr. 8308

Middelstor lammeproduktion og som følge heraf en middelstor ind-

komst. Det relativ gode dækningsbidrag skyldes en sparsom vinter-

fodring, selvom der fodres på stald fra omkring årsskiftet.

Besætning nr. 8309

Ligeledes en middelstor lammeproduktion. Når dækningsbidraget blev

mindre end i den før omtalte besætning, skyldes det, det store for-

brug af færdigfedningsfoder til lammene fra foregående registre-

ringsår .

Besætning nr. 8315

Besætningen er karakteriseret ved en lav drægtighedsprocent blandt

såvel gimmere som ældre får. Derimod er kuldstørrelsen pr. moderfår

relativ stor, hvilket antyder betydelig bedre produktionsmuligheder

end de aktuelt opnåede.

Besætning nr. 8316

Middelstor produktion i besætningen. Der er kun solgt 3 lam fra be-

sætningen. De lam, som stadig forefindes ved registreringsårets

slutning er små i sammenligning med de tilbageværende lam i de øv-
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rige besætninger. Den væsentligste årsag hertil må sandsynligvis

søges i et relativt ringe græstilbud (jvf. tabel 5.2) på grund af

sparsom græsvækst. Fårene græssede ude hele vinteren og fik til-

skudsfoder i form af hø efter ædelyst, med stort foderspild til

følge. Herved bliver udgiften til tildelt foder relativt stort, og

dækningsbidraget tilsvarende lille. En yderligere årsag til det

lille dækningsbidrag er, at der ikke er solgt lam fra foregående

registreringsår, hvilket skyldes, at det er første år besætningen

deltager i besætningsforsøgene.

Besætning nr. 8317

Besætningen har en middelstor produktion pr. moderfår, hvorimod

produktionen pr. årsfår er moderat på grund af små drægtighedspro-

center,hvilket er en af årsagerne til at udgiften til tildelt foder

pr. moderfår er relativ stor. En anden årsag hertil er, at de tid-

ligst læmmende får forblev på stald efter udbinding af ungfår, mo-

derfår og lam i foråret.
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7 SPECIALUNDERSØGELSER

7.1 Tilskud af vitamin A til drægtige moderfår

Som det fremgår af beretning nr. 575 fra Statens Husdyrbrugsforsøg

anbefales det i henhold til normerne at sikre fårene en forsyning

af 5000 i.e. vitamin A pr. dyr dagligt enten via fodreret og/eller

ved direkte tilskud. Dette tilskud kan gives ved at blande præpa-

ratet i kraftfoderet og tildeles dagligt eller som støddosis,

f.eks. en gang pr. uge. Tilskudet kan også gives ved injektion.

Der har i fåreavlerkredse været fremført det synspunkt, at man kun-

ne forbedre lammenes livskraft ved at tildele ekstra store mængder

vitamin A i den sidste del af drægtighedstiden. For at teste denne

hypotese gennemførtes i vinteren 1984 en undersøgelse i 3 besæt-

ninger, hvor ca. halvdelen af fårene fik et ekstra tilskud af vita-

min A medens den anden halvdel kun fik den for den aktuelle besæt-

ning normale forsyning. Tilskudet blev givet som en støddosis -ved

injektion ca. en måned før forventet første læmning, og der blev

givet 500.000 i. e. pr. dyr. Foderplanerne for de enkelte besæt-

ninger fremgår af tabel 3.2. Læmningsintervallet er anført i tabel

2.3.

Læmmeresultater, lammenes fødselsvægt, og legemsvægt ved 30 dage

fremgår af tabel 7.1, som også viser lammedødeligheden de første 2

uger efter læmning. Tabellen viser, at der på ingen måde er opnået

forbedrede produktionsresultater som følge af den ekstra vitamindo-

sering.
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7.2 Forskellige energinormer til drægtige og diegivende får

Såvel ved besætningsforsøgene som ved forsøgene på Foulum indledtes

i 1983 undersøgelser over energiniveauet i foderet til drægtige og

diegivende får med henblik på forbedre produktionsresultaterne. Det

kan i henhold til de opstillede hypoteser forventes en større fød-

selsvægt hos lammene og som følge heraf en øget tilvækst i opdræt-

ningsperioden når energiniveauet i fårenes foder i den sidste del

af drægtighedstiden øges. En nærmere redegørelse herfor vil blive

givet i en kommende beretning, som behandler forsøgsresultaterne

fra Foulum besætningen.

Leicesterfårene på 2 år og derover i besætning 8302 indgik forsøg-

et, der tog sigte på at belyse forholdet. De blev delt ligeligt i 2

hold, som blev fodret efter planerne angivet i tabel 3.2. Heraf

fremgår at energitildelingen til hold 2 var ca. 25$ højere end til

hold 1 i såvel drægtighedstid som diegivningstid indtil udbinding.

Forskelige forhold gjorde, at den stærkere fodring ikke blev prak-

tiseret i drægtighedstiden. Forsøgsbehandlingen indledtes for de

enkelte dyr umiddelbart efter læmning. Læmningsperioden strakte sig

fra 28/2 til 6/4 og udbinding fandt sted den 8. maj.

Virkningen af den stærkere fodring i diegivningstiden på stald kan

måles ved forskellen på fårenes vægt i drægtigheds- og diegivnings-

tid og lammenes vægt ved 30 dage. Disse tal fremgår af tabel 7.2,

hvoraf det ses at vægttabet fra den 16. januar til den 29. april er

stort set ens for begge hold. Lammenes vægt og tilvækst ved 30 da-

ges alderen er lidt større ved den stærkere end den svagere fod-

ring, men forskellen er ikke signifikant.

7.3 Kornerstattende fodermidler til moderfår

Prisen (jvf. tabel 1.1 og 1.2) og forskellige anskaffelsesmulighed-

er gør, at den optimale foderration kan variere stærkt mellem de

enkelte besætninger. Igangværende undersøgelser ved afdelingen ty-

der på, at fodermidlernes alternative værdi afhænger af foderrati-

onens sammensætning. Dertil kommer at anvendelsen af visse foder-

midler, f.eks. de stærkt vandholdige, kan påvirke staldmiljøet i u-

heldig retning ligesom udfodringen kan komplicere anvendelsen.
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Der indledtes i 1984 et forsøg i besætning 8309, som fortsætter i

1985, med en sammenligning mellem tørret sukkerroeaffald og byg i

fårenes vinterfoder, hvor, som det fremgår af tabel 3-2, NH^ udgør

grovfoderet.

Det forsøg, som gennemførtes med Oxforddown i besætning nr. 8315,

tog sigte på at belyse anvendelsen af rørmelasse som erstatning for

korn.

De benyttede foderplaner fremgår af tabel 3»2. Hold 1 fik såvel

rørmelasse som korn i tilskud til ensilage medens hold 2 kun fik

korn. Det var planen helt at erstatte kornet, men det viste sig ret

hurtigt at lejet (dybstrøelse) blev meget fugtigt, hvorfor tildel-

ingen blev reduceret til det halve, 0,25 liter pr. dyr dagligt. Me-

lassen blev hældt ud over ensilagen på foderbordet.

Resultaterne fra forsøget fremgår af tabel 7-3, som viser, at pro-

duktionsresultaterne er stort set identiske for de to hold. Det kan

heraf konkluderes, at rørmelasse kan erstatte korn med op til 0,15

FE pr. dyr dagligt med uændret lejemiljø og produktionsresultater

til følge.
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Tabel 7.1 Virkning af ekstra vitamin A til drægtige moderfår på

lammenes fødselsvægt, tilvækst og dødelighed.

The effect of extra vitamin A to pregnant ewes on

lamb performance

Besætning nr. Flock no. 8303 8306 8307

Vitamin A + - + - + ^

Antal får 6 9 49 41 13 6

No. of ewes

Antal fødte lam (levende) 7 16 91 80 28 11

No. of lambs born alive

Lam pr. kuld 1,17 1,78 1,86 1,93 2,15 1,83
Lam per litter size

Fødselsvægt, kg 4,7 5,4 4,7 4,6 5,0 5,2

Birth weight, kg

Vægt ved 3 0 dage 15,9 13,6 - - 11,0 13,0

Live weight at 30 days

Antal døde lam 2 2 H 15 6 1
No. of dead lambs

Døde, i> 28,6 12,5 15,5 18,8 27,0 9,0

Mortality rate, %
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Tabel 7.2 Virkning på fårenes vægt og lammenes tilvækst i den før-

ste måned efter læmning ved at øge energiniveauet i få-

renes foder med 25$.

The effects on ewe-live weight and lamb gain in the

first month after birth of increased energy level in the

ewe-feed by 25% (Composition of rations see Table 3.2).

Norm

standard

Norm + 25$

standard + 25%

Antal får

No. of ewes

Legemsvægt, kg 16/1-84

Live weight, kg 16/1-84

kg 29/4-84

Live weight, kg 29/4-84

Antal fødte lam (heraf levende)

No. of lambs born alive

Fødselsvægt, kg

Birth weight, kg

Legemsvægt ved 30 dage, kg

Live weight, kg

Daglig tilvækst, g

Daily gain, g

12 12

100+3,7

92^3,9

21 (20)

5,0+0,2

14,1+0,6

303+17

10513,5

97^2,9

2 1 ( 1 8 )

4,910,3

14,810,6

321+18



Tabel 7.3 Sammenligning mellem rørmelasse og byg i fårenes vinter-

foder.

A comparison between sugar-cane molasses and barley to

pregnant and lactating ewes(Ration compositon, see t. 3.2)

Antal får

No. of ewes

Legemsvægt kg 21 /2

Live weight kg 21/2

27/4

Live weight kg 27/4

Antal fødte lam (levende lam)

No. of lambs born alive

Fødselsvægt, kg

Birth weight, kg

Legemsvægt ved 30 dage

Live weight at 30 days

Dgl. tilvækst til 30 dage

Daily gain to 30 days

Uden melasse

Without molasse

24

70,6+2,7

63,0+2,7

36(33)

4,1+0,2

11,6+0,5

247+13

Med melasse

Wjth molasse

24

71,2+2,3

56,8+2,2

47(44)

4,3+0,1

12,1+0,4

259+12



- 69 -

8 UDNYTTELSE AP NATURAREALER TIL FÅREGRÆSNING

Som meddelt i beretning 575 fra Statens Husdyrbrugsforsøg indledtes

et afgræsningsforsøg med får på Oudrup Hede i foråret 1983. Beret-

ningen indeholder dels en gennemgang af foreliggende litteratur på

området vedrørende fåregræsningens indflydelse på lyngens vækst og

udvikling, dels resultaterne fra det første forsøgsår med hensyn

til fårenes adfærd, fødevalg og produktion.

Vedrørende pleje af naturarealer skal der yderliggere gøres opmærk-

som på en publikation fra Miljøministeriet, plejehåndbog (Fred-

ningstyrelsen, 1984), som angiver brugbare plejemetoder for givne

arealtyper med forskellige vegetationer. Endvidere henvises til to

hovedopgaver ved husdyrbrugsinstitutet på Landbohøjskolen (Vittarp

1982 og Broesbøl-Jensen 1985), der begge behandler fåregræsningens

påvirkning af vegetationen over et bredere spektrum.

Det ses her, at pleje af naturarealer ved græsning åbner enorme mu-

ligheder for øget dyreproduktion af forskellig art, hvilket i stort

omfang kan gennemføres under skyldig hensynstagen til fredningernes

formålsparagraffer•

Forsøgets gennemførelse i 1984

Forsøget fortsatte i andet forsøgsår på Oudrup Hede efter planen

angivet i beretning 575, med følgende formål:

1. at undersøge om fårene ved at gnave på træer og buske kan

holde hedearealerne åbne.

2. at undersøge om fåregræsningen alene kan gendanne et livskraf-

tigt lyngtæppe på arealer, der i dag domineres af græs og rev-

ling.
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3. at undersøge om forskellige fåreracer er lige egnede som hede-

plejere .

På forsøgsarealet er udlag* 4 folde på ca. 10 ha ved opsætning af

et 5-trådet Poda hegn. I hver fold er opstillet fangefold og vand-

trug i den ende af folden, som er nærmest tilkørselsvejen. Ved fan-

gefolden er endvidere lagt en mineralsliksten. Afstanden til fol-

denes fjerneste hjørne er ca. 500 m.

I 1983 benyttedes de 4 racer: Rygja, Gotlandsk Pelsfår, Leicester

og Hvidhovedet Marsk. Det var hensigten, at benytte de samme racer

i 1984, men på grund sygdomsudbrud i besætningen med Gotlandsk

Pelsfår og for at undgå eventuel smittefare blev fårene fra denne

besætning i forsøget erstattet med Rygja. Pelsfårene græssede i

stedet en fold på Vindblæs Hede på ca. 25 ha. Dette areal var af-

brændt i sommeren 1981.

Resultater

Adfærd. Vurderet på grundlag af færdslen/spor i terrænet er det ty-

deligt, at det foretrukne opholdsted for alle racer er ved fange-

folden, sandsynligvis fordi vandtrug og sliksten er placeret her.

Det medførte en særdeles hård belægning af arealet nærmest fange-

foldene. Det vil især for de racer, som bevæger sig mindre omkring

i folden formindske fødetilbudet og påvirke fødevalget, fordi fåre-

ne ikke bevæger sig derhen, hvor føden er, d.v.s., de fjeneste end-

er af folden i forhold til fangefolden.

Der er observeret gnav og bid på træer og buske af lignende omfang

som i fjor. På løvtræerne sås gnavene ved at løvet var fjernet, me-

dens gnavene på fyrretræerne hovedsageligt var på barken og i mind-

re grad på nåle og skudspidser. Gnav på bark af fyrretræerne var

hyppigst forekommende på den opretstående type og mindre på den

buskede type, sandsynligvis fordi fårene lettere kan komme til bar-

ken på den førstnævnte type. En observation, som er af særlig in-

teresse var, at græsset i lavtliggende områder langs hegnene i

foldene, som blev græsset af Leicester og Marsk, var bidt stærkt
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ned, hvorimod dette ikke var tilfældet i de to folde, som blev

græsset af Rygja. Dette tyder på, at Gotlansk Pelsfår (observatio-

ner fra 1983) og Rygja er mere løvsøgende i deres fødevalg end Lei-

cester og Marsk, der er mere græssøgende.

Vegetationens kemiske sammensætning

Den kemiske sammensætning og in vitro fordøjelighed af organisk

stof i udtagne foderprøver fremgår af tabel 8.1. Raproteinindholdet

er relativt stort i forhold til indholdet af fordøjeligt energi.

Fordøjeligheden af organisk stof er lave i de fleste prøver, og da

prøverne repræsentere det mest fortrukne foder må der forventes mo-

derate foderoptagelser.

Produktionsdata for får og lam

Produktionsresultaterne for får og lam for 1983 og 84 fremgår af

henholdsvis tabel 8.3 og 8.4. De opnåede tilvækster er i begge år

stort set samme størrelsesorden. Det bemærkes, at der totalt set,

er 27$ flere dyr i foldene i 1984 end året før. Tallene viser at

såvel fede får som lam taber i huld i sommerens løb på trods af

stigende vægt.

Foreløbig konklusion

Resultaterne fra begge år tyder på, dels at der kan opnås rimelige

tilvækster hos lammene, dels at moderfårene, hvis de ikke er for

fede ved udbinding, kan holde vægten, men at huldkarakteren for al-

le katagorier af dyr er aftagende i sommerens løb. Det må derfor

anbefales, at fårene flushes før næste bedækningssæson, og at lam-

mene færdigfedes før slagtning. I henhold til observationerne i be-

sætningsforsøgene og færdigfedningsforsøgene vil det være mest hen-

sigsmæssigt at foretage færdigfedningen på gode græsmarker i tidlig

efterår.

Forsøgene fortsætter.



Tabel 8.1 Kemisk sammensætning {% af tørstof) og _in vitro fordøjeligt organisk stof
($ af org.stof) i foderprøver fra Oudrup og Vindblæs Heder. Prøver udtaget
i juli 1984.
Chemical composition (pat. of dry matter) and in vitro digestible organic matter
(pat. of organic matter) in feed samples from Oudrup and Vindblæs Moors. Samples
are taken in July 1984.

Poderprøver Antal prøver Tørstof Råaske Råprotein Træstof In vitro '
Feed samples No. of samples Dry mat. Cr. ash Cr. prot. Cr. fib Pk.org.stof

_ T)vg. org. mat.
Lyng, ung 1 42 3,2 776 24,0 58 '

Calluna vulganis, young ^

Forskellige græsarter 5 33-47 2,9-7,1 10,3-16,3 26,1-31,3 55-67 i

Diff- grass species
Bævreasp,løv 1 40 5,7 17,9 18,2 37
Populus tumula

Porse,løv 1 41 3,2 14,9 21,2 27

Myrica gale leaves



Tabel 8.2 Forsøg på Oudrup Hede 1983- Legemsvægt, huldkarakter- og tilvækst for lam, moder-
får og goldfår i forsøgsperiodens forløb.

Experiments on Oudrup Moor 1983. Live weight, condition score- and gain of lamb,
ewe, and dry sheep in the experimental period.

3. Gotlandsk
2. Hv. Marsk Pelsfår

Fold-Race 1. Leicester White-headed Gotlandish 4. Rygja
Field-Breed Leicester Marsh Fursheep Rygja

Vægt ïïûïd Vægt Hüll Vægt Hïïïd Vægt HüTd
Weight Con. se. Weight Con. se. Weight Con.sc. Weight Con. sc.

Lam Lamb
Antal : No. 5 7 9 5
Dato Date
23/6 27,0 - 28,9 3,2 25,6 3,2 16,4 2,9
20/7 31,8 2,6 34,9 3,2 32,6 3,3 23,6 2,6 ,
19/8 36,4 2,9 37,9 2,8 36,3 - 28,6 2,3
15/9 = - 41 ,4 2^5 = - 32,6 2jJ_ Q
Antal dage 57 84 52 84
No. of days '
Daglig til-
vækst, g1) 168 149 (161) 206 193 (218)
Daily gain
Antal lam pr. kuld 1,00 1,17 1,00 1,00
No. of lambs per litter
Får med lam
Ewe with lamb
Antal: No. 5 6 9 5
Dato Date
23/6 61,0 3,0 63,8 3,1 50,6 3,6 49,8 2,1
207/ 59,8 2,3 65,2 2,9 50,9 3,4 54,6 2,3
19/8 61,4 2,6 66,0 2,8 49,2 3,0 56,6 2,1
15/9 = - 64,5 2,4 51,1 3,2 59,0 2,1
Antal dage 57 84 84 84
No. of days



Tabel 8.2 (fortsat)

3. Gotlandsk
2. Hv. Marsk Pelsfår

Fold-Race 1. Leicester White-headed Gotlandish 4. Rygja
F enoe-Breed Leicester Marsh Fur sheep Ry g,-ja

Vægt Huld Vægt Huld Vægt Huld Vægt Huld
Weight Con, se. Weight Con, so. Weight Con, so. Weight Con, so.

Daglig til-
vækst , g 7 8 6 110
Daily gain, g i
Får uden lam ^
Dry sheep •£•

Antal: No. 5 3 2 5
Dato Date '
23/6 73,2 4,0 58,0 3,3 45,0 2,8 31,8 2,4
20/7 76,0 3,9 64,3 3,7 46,5 2,5 38,0 2,9
19/8 78,8 4,2 64,3 3,3 45,5 2,5 41,8 2,1
15/9 76,4 3,8 61,3 2,3 42^5 2_j8 43,3 2^6
Antal dage 84 84 84 84
No. of days
Daglig til-
vækst, g 38 39 54 143
Daily gain, g
Antal dyr pr. fold 15 TB ' 20 15
No. of sheep per fence

1)( ) Tilvækst frem til 3. vejning. Gotlandsk Pelsfår den 14/8.
( ) Gain until 3rd weighing. Gotlandish Fursheep 14/8.



Tabel 8.3 Forsøg på Oudrup Hede 1984. Legemsvægt, huldkarakter- og tilvækst for lam,
moderfår og goldfår i forsøgsperiodens forløb.
Experiments on Oudrup Moor 1984. Live weight, condition score- and gain for
lamb, ewe and dry sheep in the experimental period.

3. G-otlandsk
2. Hv. Marsk Pelsfår

Fold-Race 1. Leicester White-headed Gotlandish 4. Rygja
F ence-Breed Leicester Ma r> .q h. fu-npth PPTI Ru g in

Vægt Huld Vægt Huld Vægt Huld Vægt Huld
Weight Con, se. Weight Con, se. Weight Con, se. Weight Con, se.

Lam: Lamb
Antal: No.: 10 10 H 7
' Dato Date
8. juni 18,2 2,4 18,0 2,8 17,1 3,5 31,4 3,5 i
5. juli 24,3 2,3 23,2 2,6 22,6 2,9 37,4 3,6
2. august 32,0 2,6 27,0 2,5 28,3 3,0 41,5 3,4 en

13. sept. 37,6 2,4 32,3 2,7 32,8 2,9 42,4 2,8
11 . okt. 33,3 2,5 35,4 2,6 '
Antal dage 97 125 125 97
No. of days
Daglig tilv, g 200 122 147 113
Daily gain, g
Antal lam/får 1,1 1,1 1,6 1,0
No. of lamb/ewe
Får med lam
Ewes with lamb
Antal: No.', 9 9 9 7
Dato Date
8. juni 53,9 1,9 53,9 1,7 53,4 2,2 68,3 3,2
5. juli 58,1 1,8 56,8 2,2 57,2 2,3 72,0 2,9
2. august 62,3 1,8 61,6 2,3 58,1 2,4 68,1 2,4
13. sept. 61,6 1,9 64,2 2,2 59,6 2,4 64,6 2,1
11 . okt. 61,6 2,0 59,0 2,0
Antal dage 97 125 125 97
No. of days



Tabel 8.3 (fortsat).

3. Gotlandsk
2. Hv. Marsk Pelsfår

Fold-Race 1. Leicester White-headed Gotlandish 4. Rygja
Field-Breed Leicester Marsh Fursheep Rygja

Vægt Huld Vægt Huld Vægt Huld Vægt HuTd
Weight Con, so. Weight Con, se. Weight Con, so. Weight Con, so.

Daglig tilv., g 79 6Ü 45 ^38" i
Daily gain, g
Får uden lam
Dry sheep .
Antal: No. 1 1 1 6 54
Dato Date
8. juni 78,0 2,0 43,0 2,5 54,0 4,5 56,3 3,4 54,2 3,8
5. juli 80,0 2,0 46,5 3,0 56,0 4,5 61,9 3,3 57,2 3,5
2. august 78,0 2,0 51,0 3,5 61,0 4,5 62,2 2,9 58,1 3,7

13. sept. 79,0 2,0 54,0 3,5 60,0 3,5 61,0 2,7 57,9 3,4
11. okt. 59,0 3,0 57,2 3,4
Antal dage 97 97 125 97 125
No. of days
Daglig tilvækst , g 10 113 40 48 24
Daily gain, g
Antal dyr pr. fold 20 20 24 20 54
No. of sheep per fold
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9 AFSLUTTENDE DISKUSSION

I beretning nr. 575 fra Statens Husdyrbrugsforsøg er gjort opmærk-

som på produktionsplanlægningens og styringens betydning for såvel

det teknisk-biologiske som det økonomiske resultat i fåreholdet. De

to figurer der skitserer det grundlæggende indhold i processen er

gengivet i figur 1.1 og 1.2. i nævnte beretning.

Målet med produktionen er som fremhævet i figur 1.1 det væsentlig-

ste element, for uden mål er der intet at styre efter. Det mest be-

tydende udbytte på langt sigt er for såvel den erfarne som den mere

uerfarne fåreholder "tage ved lære process-en" for derved at kunne

forklare, hvorfor målet i givet fald ikke blev nået.

For at nå målet skal der fokuseres på de styrende faktorer, d.v.s.,

de faktorer, som driftlederen kan tage i anvendelse på diverse trin

i produktionsforløbet, jvf. fig 1.2 i beretning nr. 575-

Drægtighed

Det er vigtigt forinden bedækningsperioden at sikre, at gimmerne er

veludviklede, og at fårene er i passende huld under devisen, at kun

gode får bør have en chance mere. Det er vigtigt sidst på sommeren

at adskille de to køn for at undgå uønskede bedækninger.

Drægtighed kan konstateres ved anvendelse af væddersele og udskift-

ning af farvekridtet med passende tidsintervaller svarende til få-

renes brunstperioder. Når et får er farvet og ikke farvet yderli-

gere senere i brunstperioden (evt. med en anden farve), må det an-

tages at være drægtig. Fuldstændig sikkerhed for denne antagelse

opnås dog først efter udløbet af normal læmningssæson.
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Hvad "bør driftlederen overveje m.h.t. ikke drægtige får?

1 . Hvis det er ungt får af god afstamning, bør det have en chance

mere og forblive i besætningen.

2. Et lidt ældre får, hvis det ellers er godt bør nok også have en

chance mere.

3 Er fåret gammelt, bør det sættes ud.

Tidligere undersøgelser har helt i overensstemmelse med dette års

resultater vist, at drægtighedsprocenten normalt er større hos to-

års og ældre får end hos gimmere, medens der ikke kan påvises nogen

sammenhæng mellem alder og drægtighed for førstnævnte gruppe, sand-

synligvis fordi de mindre frugtbare får er udsat på et tidligere

alderstrin.

Beslutningen om udsættelse bør af hensyn til foderforbruget tages

så tidligt som muligt, især i vinterperioden, hvor der eventuel an-

vendes dyre fodermidler.

Kuldstørrelse

Det er de samme indsatsfaktorer, der er bestemmende for drægtighed,

som påvirker kuldstørrelse, bortset fra, at kuldstørrelsen øges med

alderen også for gruppen af to års og ældre får indtil 3-5 års al-

deren. Vurderingen af om et får bør udsættes på grund af for få lam

i kuldet bør, baseres på en sammenligning til besætningsgennemsnit-

tet. Er gennemsnittet lille i forhold til race eller lignende gen-

nemsnit bør driftlederen vurdere om forberedelsen af fårene før be-

dækningstiden er tilstrækkelige. Ved udløbet af diegivningstiden

tages stilling til om lidt ældre får med et lam bør udsættes.

Lammenes levedygtighed

Den konstaterede dødelighedsprocent i de enkelte besætninger er

angivet i tabel 4-1. Her ses betydelige variationer mellem besæt-

ningerne. I hvilket omfang driftlederen er i stand til at påvirke

lammenes levedygtighed er ikke nærmere undersøgt i besætningsfor-
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søgenes regi. Der kan gøres bestræbelser på at holde svage lam i

live, hvorved nogle lammeliv kan reddes, men succes og indvirkning

på det økonomiske resultat er uvis. Driftlederens bestræbelser på

at sikre levedygtige lam ligger hovedsageligt i fodringen, især i

drægtighedstidens seneste faser, hvor det kan anbefales, at sikre

fårene en fodring svarende til normerne.

Økonomiske betragtninger

De tre mål, drægtighed, kuldstørrelse og lammenes levedygtighed gi-

ver sammenlagt udtryk for antallet af levedygtige lam pr. får ført

til vædder og bør af hensyn til det økonomiske udbytte optimeres.

I modelberegninger baseret på standdardnormer for energi og data

inden for besætningsforsøgenes aktuelle variationsområde, er det

forudsat, dels at drægtighedsprocenterne varierer fra 70 til 100$,

dels at kuldstørrelsen for leverede lam varierer fra 1,4 til 2,0

pr. moderfår, hvilket resulterer i kuldstørelser, der varierer fra

0,98 til 2,00 pr. får til vædder. Forudsættes en slagtepris på 24

og 40 kr. pr. kg slagtevægt for henholdsvis sommer- og efterårslam

og spædlam fås de dækningsbidrag, som er forskellene mellem ind-

komst ved salg af slagtelam og de totale foderomkostninger til så-

vel får som lam, når den gennemsnitlige foderenhedspris er 1 kr.

pr. foderenhed.

Analysen viste, at det er af underordnet betydning om antallet lam

øges ved at øge drægtighedsprocent eller ved kuldstørrelsen. Øg-

ningen i dækningsbidraget aftager svagt med øget kuldstørrelse. Den

gennemsnitlige virkning af at øge antallet af slagtede lam pr. får

til vædder med 0,1 er et øget dækningsbidrag på ca. 50 kr, lidt me-

re eller mindre i forhold til slagtevægten.

I praksis vil virkningen af en øget kuldstørrelse være knap så gun-

stigt, da tilvæksten generelt er aftagende med kuldstørrelse. Til-

stræbes det, at lammene slagtes ved samme vægt bliver betydningen

heraf mindre såfremt forbruget af færdigfedningsfoder forbliver u-

ændret. Disse forudsætninger er vanskelig at opfylde fuldt ud i

praksis. Yderligere analyser af disse problemer ved såvel yderlige-

re datainformation som modelberegninger vil blive gennemført.
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