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FORORD 

Der har herhjemme hidtil været anvendt de samme fodernormer til amme-
køer som til malkekøer. Men der er rejst tvivl om, hvorvidt specielt f ode ren-
hedsbehovet er ens til de to katagorier af dyr. Mange har følt, at ammekøer har 
et mindre behov end normerne angiver, mens nogle mener det modsatte. 

Et af formålene med dette arbejde har derfor været at vurdere, om der er be-
hov for en revision af energinormerne til ammekøer. Et andet formål har været 
at fastlægge ammekøernes foderoptagelseskapacitet. der er en vigtig parameter 
i foderstyringen. 

Da der herhjemme kun er gennemført få undersøgelser vedrørende ernæring 
af ammekøer, er beretningen især baseret på en udredning på grundlag af uden-
landske undersøgelser og den omfattende litteratur, som findes i de lande, hvor 
ammekøer indtager en mere dominerende plads i kvægbruget. 

Beretningen er udarbejdet på initiativ af lic.agro. H. Refsgaard Andersen, 
EDB-medarbejder P. Stisen Varnum har bistået med figurtegninger. Forsøgs-

leder Vagn Østergaard og lic.agro. Ole Aaes har reviewet beretningen. Manu-
skriptet er opsat og renskrevet af Birgitte Fangel. 

Foulum, december 1989 A. Neimann-Sørensen 
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SAMMENDRAG 

Baggrund og formål. Energiforsyningen spiller en overordnet rolle for produk-
tion og dermed det økonomiske resultat i ammekoproduktionen. Det er derfor 
afgørende at kende dyrenes energibehov, samt hvordan behovet mest hensigt-
smæssigt fordeles gennem forskellige dele af dyrets drægtigheds-laktationscyk-
lus. For at praktisere ad libitum fodring og anvende maksimale grovfodermæng-
der, er det endvidere nødvendigt at kende køernes foderoptagelseskapacitet. 

Der kan imidlertid stilles spørgsmål ved, om energinormerne til højtydende 
malkekøer også gælder for ammekøer med et lavt p ro d u k t i o n s ni ve a u. Og fode-
roptagelseskapaciteten for denne katagori af dyr er ikke nærmere fastlagt. Ho-
vedformålet med nærværende arbejde har derfor været at vurdere, om de nuvæ-
rende normer til malkekøer bør justeres, når de anvendes til ammekøer, samt 
at fastlægge foderoptagelseskapaciteten for disse. 

Beretningen indeholder tre hovedafsnit, der omhandler henholdsvis energi-
behov til ammekøer (afsnit 2), energiforsyning til løbekvier (afsnit 3) og amme-
køers foderoptagelse (afsnit 4). 

Under afsnit 2 er foretaget en sammenligning og vurdering af danske kontra 
udenlandske normer. Og det diskuteres hvorvidt der er raceforskelle i energibe-
hovet. Foderniveauets indflydelse på koens vægt og huldændringer samt på pro-
duktionen. d.v.s. kalvens fødselsvægt og tilvækst samt koens mælkeydelse og 
frugtbarhed, vurderes. Endelig omtales huldvurdering og dennes sammenhæng 
med energiforsyningen gennem drægtigheds-laktationscvklen. 

Afsnit 3 giver en kort beskrivelse af løbekviernes energiforsyning i opdræt-
ningsperioden. 

I afsnit 4 diskuteres ammekøernes foderoptagelseskapacitet i relation til dy-
renes størrelse, alder, mælkeydelse og race m.v. Foderoptagelseskapaciteten 
fastlægges, og der gives eksempler på, hvordan foderoptagelsen kan beregnes. 
Endelig diskuteres mulighederne for at anvende forskellige fodertyper gennem 
d r ægt i ghe ds-1 a k t at i o n scy k 1 e n. 

Energibehov til ammekøer 
Danske kontra udenlandske normer. En sammenligning af danske og uden-
landske normer kompliceres af, at der brages forskellige energivurderingssyste-
mer i de enkelte lande, og den relative værdi af fodermidlerne er forskellige af-
hængig af foderets energikoncentration. I det skandinaviske energivurderings-
system regnes der med en relativ dårligere udnyttelse af grovfoder i forhold til 
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kraftfoder end i såvel det engelske, amerikanske som franske energivurderings-
system (fig, 2,1). Når der fodres med en ration med lav energikoncentration 
(0,40-0,50 FE pr. kg tørstof) f.eks. i goldperioden, bliver foderenhedstildelin-
gen ifølge den danske energinorm således ca. 20% højere end det, der regnes 
med i bl.a. Sverige, England, Frankrig og USA. I laktationsperioden hvor fode-
rets energikoncentration ofte ligger omkring 65-80 FE/100 kg tørstof, er der der-
imod kun lidt forskel i fodertildelingen, uanset om de danske eller de uden-
landske normer lægges til grund for foderplanlægningen (tabel 2.2). 

Da energitildelingen ifølge de udenlandske normer vurderes at være høje nok 
også i goldperioden, og ammekøerne næsten altid fodres med store grovfoder-
mængder, anbefales det i goldperioden at regne med en fodereffektivitet på 
125%, svarende til at vedligeholdsbehovet ifølge de nuværende normer til mal-
kekøer ganges med en faktor på 0,8, mens vedligeholdsbehovet i laktationspe-
rioden foreslås uændret (tabel 1). 

Raceforskelle i energibehovet. Det diskuteres ofte, hvorvidt der er forskel i de en-
kelte racers energibehov, og om der i denne forbindelse er forhold, der skal ta-
ges højde for i foderplanlægningen. 

Vedligeholdsbehovet antages at være ens for de forskellige kødkvægsracer, 
selv om racer med lav vækstkapacitet muligvis har et noget lavere behov end ra-
cer med høj vækstkapacitet. Vedligeholdsbehovet for kødracerne er noget la-
vere end for de mere højtproducerende kombinationsracer. Til gengæld går 
kødracerne normalt i løsdrift, hvorved behovet øges noget. Det foreslas derfor 
at regne med samme vedligeholdsnorm uanset race, men at evt. ekstra behov til 
motion er inkluderet i normen til kødracedyrene. 

Behovet for drægtighedstillæg afhænger af kalvens vægt, som også er racebe-
stemt. Det anbefales at regne med uændret drægtighedstillæg for de racer, som 
føder kalve på ca. 40 kg, og at tillæget for de dyr, der føder kalve, som afviger 
væsentlig herfra, ændres proportionalt med den forventede fødselsvægt. Frem-
for gradvist at optrappe drægtighedstiilæget, kan der regnes med konstant tillæg 
i 7., 8. og 9. drægtighedsmåned uden at dette påvirker produktionsresultatet 
(tabel 1). 

Til mælkeproduktion kan der som til malkekøerne regnes med et energibe-
hov på 0,4 FE/kg mælk uanset race. Forskel i ydelse mellem de allerfleste racer 
er næppe større end forskellen inden for race. Ved foderplanlægningen til ren ra-
ce de kødkvægskøer, hvis ydelse normalt ikke kendes, anbefales at regne med 
en maksimal mælkeydelse på 8 kg/dag ea. 2 mdr. efter kælvning gradvist fal-
dende til ca. 4 kg 6 mdr. efter kælvning (1. kalvs køer ca. 80% heraf). For kryds-
ninger mellem malke- og kødkvægsracer kan der regnes med en topydelse på 
10-12 kg mælk. Renracede Simmentaler og Korthorn kan sandsynligvis præstere 
samme (høje) ydelse. 

Til 1. og 2. kalvs køer, der endnu ikke er udvoksede, anbefales normalt at 
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regne med samme tillæg til vækst som til de tunge malkeracer nemlig henhold-
svis 1,0 og 0,8 FE om dagen. Racer, hvis udvoksede køer er tungere eller lettere 
end 600-700 kg, må dog forventes at have henholdsvis noget højere og lavere be-
hov. 

Foderniveauets indflydelse på koens vægtændringer og produktion. Amme køer er 
i stor udstrækning i stand til at mobilisere og deponere energi, når energitilførs-
len er henholdsvis lavere og højere end det aktuelle energibehov. Køer, der er 
i godt huld, kan således tåle at tabe sig betydelig i en periode, uden at dette går 
ud over produktionsresultatet. Dette betyder, at ammekøer, der har gode græs-
ningsbetingelser og som er i god foderstand ved indbindingen, kan fodres væ-
sentlig under deres energibehov i vinterperioden. Herved kan der spares rela-
tivt dyrt tilskudsfoder, hvilket kan medvirke til at gøre ammekoproduktionen 
mere rentabel. 

For køer og især kvier der har haft dårlige græsningsbetingelser og dermed er 
i dårlig huld ved indbindingen, kan selv en mindre reduktion i energitilførslen 
i forhold til normen bevirke en lavere fødselsvægt, lavere mælkeydelse og der-
med dårligere tilvækst hos kalven samt dårligere reproduktionsforhold. 

På grund af ovennævnte forhold bør ammekøernes vinterfodring derfor plan-
lægges under hensyntagen til køernes energireserver ved indbindingen. 

Huldvurdering i relation til koens energiforsyning. Huldvurdering er en meget vig-
tig foranstaltning i ammekoproduktionen, og kan give et godt skøn for køernes 
energireserver (fedningsgrad) og dermed den foderstyrke, der bør praktiseres. 

H uld v u r d e r i n g s s y s t e mer og den optimale huldkarakter ved henholdsvis ind-
binding, kælvning og løbning diskuteres (se fig. 2.5). 

Der gives et skøn for, hvor meget energi normen under forskellige forhold 
bør korrigeres under hensyntagen til den aktuelle huldkarakter og den karak-
ter, der ønskes ved henholdsvis kælvning og løbning (tabel 5.1 og fig. 2.9). 

Energiforsyning til løbekvier 
Foderniveauets betydning i henholdsvis ammeperioden, perioden fra fravæn-

ning til løbning samt perioden fra løbning til kælvning diskuteres. 
Det konkluderes, at i ammeperioden kan en for høj tilvækst hos kalven, som 

følge af et højt foderniveau, resultere i en væksthæmning af yverets mælkepro-
ducerende væv og dermed en lavere mælkeydelse som ko. Til gengæld bevirker 
en høj tilvækst, at tidspunktet for kønsmodenhedens indtræden fremskyndes, 
så kvien lettere kan kælve som 2-årig. 

Fodringen i perioden fra fravænning til ikælvning må i første række tage sigte 
på, at kvien kælver inden for besætningens normale kælvningssæson. For at 
opnå dette må tilvæksten og dermed foderniveauet i den pågældende periode 
nøje planlægges. Den ønskede tilvækst vil være forskellig afhængig af race. idet 



Tabel 1. Foderenhedsnorm (FEIdag) tll arnmekecr (i lmdrift) samt korrektiori i foderenheditildelingen bed zndring af huldet. 

Lahtcrende kaer Goidprrioilen\ h. 7. S. Y Sidslc 
I del 

7. kalv? kvier" Som zldre kvicr -i 0.8 Som Adre  kvier t 0.8 
l .  kalvs k ~ w r  " Sorri rcldre kvier + 1 .O Soli1 zeldre koer + 1 .O 
Korrektion pr. huldpoints FEidag 
Ved r?iobiliac~r.ing (vcgftabj  
klapre kvicr - 150: Dg. L 150: Dg. 
Fede koer i 2 0 0 :  Dg. =200: Dg. 

Vrii i i ~ p o n ~ r i i ~ g  jfilvceksr) 
Magre k~lei- +175: Dg. +2?5: Dg. 
Fede kmcr +22i:  J>g. +275: I>g. 

W = Levende vrrgt umiddelbart efter kzlviiirig. 
M = Deil aktuelle mrrlkeydelse i kg. 
Dg = Antal fodcrdage. 

" I>ragtiglicdstiilrrg ved er1 foi-vciitet fccidselsvrt.gt p5 c;%. 40 kg. Evt. gange, med faktoren: (fol-vcntet Eodsclsv:rgt: 40) 

" Drzgtighcdstiil~eg: Evt. gives 1 , l  FE I 7.. 8. og Y. Dr .  muiied og ?,2 i dc sidste 13 dage [@r kzivning. Evt. gaiigcs med faktoren: (Torventet f49d- 
sclsvzgt: 40). 

" Foriidsat 1. kalviiing i ca. 2 ir-s aldereri og cri ucivokset vzgt p5 600-700 kg. 
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kønsmodenheden hos sent slagtemodne racer normalt indtræder ved en højere 
vægt end hos tidlig slagtemodne racer. Der gives eksempler på hvordan roder-
styringen kan praktiseres. 

I drægtighedsperioden må tilvæksten og dermed foderniveauet primært tage 
sigte på at få kvierne i passende huld ved kælvning, så der opnås et optimalt 
kælvningsforløb og mulighed for gode reproduktionsforhold i følgende perio-
de. 

Ammekøers foderoptagelse 
Foderoptagelseskapacitet. Ved fastlægning af foderoptagelseskapaciteten (Ka) 
for ammekøer er der af praktiske grunde taget udgangspunkt i systemet til ung-
kvæg. 

Optagelscskapaciteten er fastlagt under hensyntagen til koens vægt, tids-
punktet i drægtighedsperioden, koens maksimale mælkeydelse, afstanden fra 
kælvning og koens alder (1. kalvs-kontra ældre køer), som det fremgår af tabel 
2. Forløbet af optagelscskapaciteten gennem drægtigheds-laktationscyklen 
er illustreret i fig. 4.2. 

Det har ikke været muligt at kvantificere forskelle i optagelscskapaciteten 
som følge af dyrenes fedningsgrad og race. Der er dog ingen tvivl om, at fede 
dyr har en noget lavere foderoptagelse end dyr i normal foderstand. Ligeledes 
er der konstateret raceforskelle, således at kødkvægsracerne normalt har en no-
get lavere optagelse end de højtproducerende malkeracer. Blandt kødracerne 
synes Limousine at have den laveste optagelse. 

Foderoptagelse og fodertype gennem drægtigheds-laktationscyklen. Der gives ek-
sempler på, hvordan foderoptagelsen beregnes, ligesom foderrationens maksi-
male fylde og fodertypen gennem drægtigheds-laktationscyklen diskuteres. 

Kravet til rationens fylde er størst først i laktationsperioden. hvorefter den 
gradvist falder til et minimum i 1. del af goldperioden for igen at stige i sidste del 
af drægtighedsperioden (tabel 4.4). Dette betyder f.eks., at til ældre goldkøer 
i luildbalanee kan godt NH s-behandlet bvghalm, der gives efter ædelyst, nor-
malt alene dække dyrenes energibehov i vinterperioden. I sidste Vi af drægtig-
hedsperioden kræves en ration svarende til fylden i middelmådigt hø, mens der 
til ældre køer i 1. del af laktationsperioden kræves en ration svarende til god kva-
litet hø eller ensilage, hvis det som eneste foder skal kunne dække køernes ener-
gibehov. 

Første kalvs køer stiller betydelig større krav til foderets fylde end ældre køer. 
Fodres 1. kalvs køer efter ædelyst med samme grovfoder som de ældre køer, 
kræves således 2-4 kg kraftfodertilskud eller tilskud af tilsvarende foder med lav 
fvlde for at dække deres energibehov. Dette forhold kræver, at der fodres indivi-
duel med tilskudsfoder, eller at der praktiseres gruppefodring, da kvierne ellers 
vil blive underforsynet med energi. 



Tabel 2. Foderoptagelseskapacitet (Ka) udtrykt i enheden FFu for ammekser. 

Goidhaner 

W - 600 
Ældre kpier (12.0+ 1,s) + ( M  ,,,,, .0 ,3)-(M ,,,,, .0.3 + l) .e '-""" ')' 

100 

W = Dyrcnes vag t  umiddclbart eftci- kzlviling, kg 
M,,, = Den maksimale dgl. mzlkeydelse i kg 
D = Antal dage fra kzlvning 

F«rl@bet af nptagelscskapaciteten gennem dragtighcds-laktationccyklen er skitseret i fig. 4.2 
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1 Indledning 

Ammekøernes væsentligste opgave er at producere kalve, der dels skal vedli-
geholde besætningen og dels producere kød. Det er derfor en overordnet mål-
sætning at tilstræbe en fodring, der giver optimale reproduktionsforhold og der-
med én levende født kalv pr. 12 måned. 

Den mest betydende ernæringsmæssige faktor for reproduktionen er energi-
forsyningen, selv om det ikke må glemmes at andre forhold som protein-, mine-
ral- og vitaminforsyningen også spiller en vis rolle. 

For at sikre koen den optimale energimængde, må man først og fremmest 
kende dens energibehov gennem drægtigheds-laktationscyklen, men der må i 
denne forbindelse også tages højde for dyrets kapacitet til at mobilisere og de-
ponere energi fra kropsvævene. 

Hidtil har de danske energinormer til malkekøer været benyttet til amme-
køer. Men der kan stilles spørgsmål ved, om normerne er ens til de to katagorier 
af køer. Dels kunne der tænkes at være raceforskelle i behovet, og dels er fodrin-
gen væsentlig forskellig, idet ammekøer normalt fodres med en betydelig større 
grovfoderandel end højtydende malkekøer. 

Da ammekøer normalt fodres med overvejende grovfoder og efter ædelyst, 
spiller dyrenes foderoptagelseskapacitet også en central rolle for foderstyrin-
gen. Foderoptagelseskapaciteten for ammekøer er dog ikke fastlagt. 

Formålet med nærværende arbejde har således været - på grundlag af resulta-
ter i litteraturen - at vurdere om de nuværende energinormer bør justeres. End-
videre har målet været at fastlægge foderoptagelseskapaciteten for ammekøer. 
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2 Energibehov til ammekøer 

2.1 Naværende normer 
Hidtil har energinormerne til malkekøer, som er angivet nedenfor også været 

anvendt til ammekøer (Andersen, 1983). 

koens vægt, kg 
Vedligeholdsbehovpr. dag: - ^ ^ 1- 1,5 FE 

Drægtighedstillæg pr. dag: 
sidste 14 dage før kælvning: 2,2 FE 
9. dr. md. (255 dg.) : 1,6 FE 
8. dr. md. (225 dg.) : 0,9 FE 
7. dr. md. (195 dg.) : 0,5 FE 
6. dr. md. (165 dg.) : 0.3 FE 

Behovet kan ifølge Sørensen (1987) beskrives ved funktionen: 
FE/dag = 0,00962 • e (,)'02' D> 

hvor D = antal dage i drægtighed. 

Mælkeproduktion, pr. kg 4% mælk : 0,4 FE 
Tilvækst pr. dag pr. 1. kalvs køer : 1,0 FE 
Tilvækst pr. dag pr. 2. kalvs køer : 0,8 FE 

En amme ko på 600 kg, der præsterer en maksimal mælkeydelse på 8 kg daglig 
(1200-1300 kg i 7 mdr.) skulle således have et årligt foderforbrug til vedligehold, 
mælkeydelse og fosterproduktion på ca. 2300 FE. For køer der kælver i marts 
måned udgør staldfoderet knap halvdelen heraf. 

Som nævnt er det imidlertid et spørgsmål, om normerne til relativt højty-
dende malkekøer direkte kan overføres til lavtydende amme køer. der fodres 
med en ration med relativ lav energikoncentration. For at få et groft skøn for 
dette, er der i det følgende foretaget en sammenligning af de danske normer 
med normerne i nogle af de lande, hvor der findes et betydeligt antal ammekø-
er, og/eller hvor der er gennemført omfattende forsøg til belysning af energifor-
syningens betydning for produktionen. Som sammenligningsgrundlag er valgt 
de engelske, svenske, franske og amerikanske normer. 

2.2 Danske eontra udenlandske normer 
En sammenligning af danske og udenlandske normer kompliceres af, at der 

bruges forskellige energivurdcringssystemer i de enkelte lande, og at der regnes 
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med forskellig udnyttelsesgrad af fodermidlerne afhængig af deres energikon-
centration. I England og Sverige regnes således med omsættelig energi (ME), i 
USA med nettoenergi til vedligehold (NEm). i Frankrig med foderenheder til 
kødproduktion (UFV) og i Danmark regnes som bekendt med scandinaviske 
foderenheder (FE). I følgende afsnit er der først foretaget en beregning af fo-
dermidlernes relative energiværdi ved forskellig energi k o n c entr a t i o 11 i de for-
skellige systemer. Dernæst er de udenlandske energinormer omregnet til foder-
enheder, og sammenlignet med de danske normer, ved henholdsvis lav- mode-
rat og høj e n e r g i k o n c e n t r a t i o n i rationen. 

2.2.1 Fodermidlernes relative energiværdi 
I tabel 2.1 er foretaget en sammenligning af de forskellige energienheder (pr. 

kg tørstof) ved varierende e n e r g i k o n c e 111 r a t i o n. Omregningerne fra fordøjelig 
energi (DE) til omsættelig energi (ME) og videre til nettoenergi i form af hen-
holdsvis skandinaviske foderenheder (FE), nettoenergi til vedligehold og vækst 
(NEm hhv. NEg) og franske foderenheder til kødproduktion og laktation (UFV 
hhv. UF,) er foretaget som følger: 

D F—• M E: I det amerikanske system regnes med en konstant omregningsfak-
tor fra ford. energi til omsættelig energi på 0,82, idet det forudsæt-
tes, at den fordøjelige energi udnyttes 82%. Beregninger på 
grundlag af godt 700 fodermidler i den franske fodermiddeltabel 
( INRA, 1988) viser en udnyttelse af helt samme størrelsesorden 
(tabel 2.1). 

DE—FE: Omregning fra ford. energi (Mcal, DE) til foderenheder (FE) er 
foretaget ved hjælp af følgende ligning (Skovborg og Kristensen. 
1988): 

FE = -h 0,3627 + 0,4124 • DE - 0,6548 • ford. træstof 

Som det fremgår af tabel 2.1 er der regnet med 25%, 15% og 5% 
ford. træstof i fodermidler med henholdsvis lav, moderat og mode-
rat-høj energikoncentration. D.v.s. at der i fodermidler som halm 
og hø med lav energiværdi regnes med et indhold af ford. træstof 
på 25%, i ensilage og hø af god kvalitet med 15% og i kraft foder 
m.v. med 5%. 

ME—>NEm: Der findes i det amerikanske energi v u r d e r i n g s s v stem direkte om-
regningsformler fra ME til NEm , som angivet i tabel 2.1 (NRC, 
1984). 

ME—• UI V: Jævnfør tabel 2.1 er omregningen foretaget på grundlag af godt 
700 fodermidler i den franske fodermiddeltabel (INRA, 1988). 
Sammenhængen mellem omsættelig energi og franske foderenhe-
der (UFV) er meget høj. 
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Tabel 2.1 O ni regningstabel for diverse energienheder (energienhed pr. kg tørstof) 

D E M E 

Mcal Mcal (Mj) F E NEm N E { U F V UFL 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 
Ford. træstof 

5% 15% 25% 

1,83 1,79 1,5 (6,28) 0,23 0,66 0,13 0,38 0,48 

1,95 1,91 1,6 (6,70) 0,28 0,76 0,23 0,42 0,52 
2,07 2,03 1,7 (7,12) 0,33 0,86 0,32 0,46 0,56 
2,20 2,15 1,8 (7,54) 0,38 0,96 0,41 0,51 0,60 
2,32 2,27 1,9 (7,95) 0,43 1,06 0,50 0,55 0,64 
2,44 2,40 2,0 (8,37) 0,48 1,15 0,59 0,60 0,68 

2,56 2,52 2,1 (8,79) 0,59 0,53 1,25 0,68 0,64 0,72 
2,68 2,64 2,2 (9,21) 0,65 lm34 0,76 0,69 0,76 
2,80 2,76 2,3 (9,63) 0,70 1,43 0,84 0,73 0,80 
2,93 2,88 2,4 (10,05) 0,75 1,52 0.92 0,78 0,84 
3,05 3,00 2,5 (10,47) 0,80 1,61 1,00 0,82 0,88 

3,17 3,12 2,6 (10,88) 0,91 0,85 1,69 1,08 0,87 0,92 
3,29 3,24 2,7 (11,30) 0,96 0,90 1,78 1,16 0,91 0,96 
3,41 3,36 2,8 (11,72) 1,01 0,95 1,86 1,23 0,96 1,00 
3,54 3,48 2,9 (12,14) 1,06 1,00 1,95 1,30 1,00 1,04 
3,66 3,60 3,0 (12,56) 1,11 2,03 1,37 1,05 1,08 

3,78 3,72 3,1 (12,98) 1,16 2,11 1,44 1,09 1.12 
3,90 3,84 3,2 (13,40) 1,21 2,19 1,51 1,14 1,16 
4,02 3,96 3,3 (13,81) 1,26 2,28 1,58 1,18 1,20 
4,15 4,08 3,4 (14,23) 1,31 2,36 1.65 1,23 1.24 
4,27 4,20 3,5 (14,65) 1.36 2,43 1,71 1,27 1,28 

1) D E = ME : 0,82 (NRC 1984) 
2) DE = ME • 1,301 - 0,07 (beregnet p.g.a. INRA. 1988; R2 = 0,92) 
3) MJ = MCal • 4,186 
4) FE = -0 ,3627 + 0.4124- D E - % ford. træstof • 0,6548; ( ± 100 g ford. træstof/kg svarer 

således til ± 6,5 FE/100 kg tørstof) 
5) NEm - 1,37 M E - 0 , 1 3 8 ME2 + 0,0105 M E 3 - 1,12 (NRC, 1984) 
6) NE, = 1,42 ME - 0,174 ME2 + 0,0122 ME3 - 1,65 (NRC, 1984) 
7) UFV = - 29,82 + (ME-0,4489) 1 beregnet p.g.a. INRA. 1988, R2 = 
8) UFL = - 11,88 + (ME-0,40) J 0,98og0,97 

D e t skal b e m æ r k e s , at d e vis te s a m m e n h æ n g e m e l l e m de fo r ske l l ige energ i -
e n h e d e r k im m å b e t r a g t e s s o m grove s k ø n , ide t d e r k a n være b e t y d e l i g e afvigel-
ser f o r e n k e l t e f o d e r m i d l e r s v e d k o m m e n d e . S å l e d e s kan d e r v æ r e fo r ske l i fo -
d e r e n h e d s i n d h o l d e t , hvor i n d h o l d e t af f o r d . t ræs tof a fv iger f r a d e t f o r u d s a t t e . 
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Endvidere skal man være opmærksom på at beregningsmåden for fordøjelig 
energi og omsættelig energi kan variere noget fra system til system. 

På grundlag af resultaterne i tabel 2 1 angiver fig. 2.1 fodermidlernes relative 
energiværdi ved varierende energikoncentration i de forskellige energivurde-
ringssystemer. Det fremgår heraf, at vi i det skandinaviske fod c rv u rd e r i n gssy-
stem regner med en betydelig dårligere udnyttelse af grovfodermidierne end i 
de andre lande. Det engelske system vurderer g ro v 1" o d e r m i d 1 c r n e relativt højt, 
mens det amerikanske og franske system ligger intermediær. Det skal dog i 
denne forbindelse nævnes, at man i det engelske system til gengæld varierer nor-
men afhængig af rationens energikoncentration, således at normen øges noget 
med faldende energikoncentration i rationen. 

2.2.2 Sammenligning af forskellige energinormer 
Tabel 2.2 angiver energinormerne til henholdsvis vedligehold, drægtighed og 

mælkeproduktion i Sverige (Martinsson, 1982), England (ARC, 1984), USA 
(NRC, 1984) og Frankrig ( INRA, 1988). De respektive energienheder er heref-
ter omregnet til FE og sammenlignet med de danske normer ved energikonccn-
trationer på henholdsvis 0,48 FE-, 0,80 FE- og 1.11 FE pr. kg tørstof svarende 
til 2,0, 2,5 og 3,0 Mcal MF. pr. kg tørstof. Det skal bemærkes, at der i det engel-

Heal. ME/kg tørstof 

Figur 2.1 Fodermidlers relative energiværdi afhængig af energikoncentrationen i hen-
hold til det danske (FE), amerikanske ( N E J , franske (UFV), engelske og 
svenske (ME) energivurderingssystem (energiværdien svarende til 3,0 Mcal/ 
kg = 1,11 FE = 2,03 NEm = 1,05 UFV = 100). 



Tabel 2.2 Noriner for \edligehold, draegtighedstillzg og mzelkeproduktion i Sverige (S), klngland ( K I K ) ,  USA,  Frankrig (PR) ng Danmark 
(DK) - omregnet til FE l ed  forskellig energikoncentration i ratioiien. 

Normer Normer ornregnet til F13 ved forskellig cnergikoncentration: 

2.0 M E  (h1ioi:hg t ~ ? r i t o t )  2,;bfr ( b ? ~ a l ! L g  t p t \ t ~ > t ~  3.0 hlE (hlc,~l!hgtoi s to t )  
S UK USA FK DK (1.48 FF!kg t ~ i \ t « t  0.XO FEIkg ic41-\:,1f 

-- - 
l .l l TCIkf torstof 

hlE. ' \ . lcal i '  N E n i  UFV FE S U K  USA FR Dt i  S (:K IlS/\ TR DK S l i K  LISA FR Dl; 

Vedligelioldrhehov 
Vregt, kg  

500 12.9 172  8,l 4,4 4.0 3, l  2.8 3,4 3.1 4.0 4, l  3,f> 4.0 4.0 4,O 4.8 3,9 4,4 4 ,s  4,0 
10,6 

600 14.8 15.0 9.3 5.0 4.5 3.5 3.4 3.9 7.5 4,5 4.7 4.3 4.6 4 , i  4.5 5.5 4.7 5.1 5 , l  4.5 
12,7 

700 6 1 6  10.5 5.6 5.0 3.9 3-8 4.4 4.0 5.0 5,3 4.8 5,2 5.1 5,O 6.2 3,3 5.7 5.8 5-11 
14.2 

Dr~rgtiglrc.d~rrll~,g (40 kg's Xtrl i  ) 

Dr rnd 
9 5 .0  5.9 1 ,2  2,6 1,6 
8 2.8 3,1 2.2 1.5 0.9 
7 1,8 2,O 1.3 0.9 0.5 

" = 0verste tal for l i K  svarer til laveste energikoncentratioil. 
Nedelali: 121 svare1 til Iiv?jeste eiiergikoiicciitrati<111c1-. 
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ske energivurderingssystem som nævnt regnes med forskellig energibehov af-
hængig af foderets energikoncentration. 

Sammenlignes foderenhedstildelingen ved en energikoncentration på 80 FE/ 
100 kg tørstof (2,5 Mcal ME eller 10,5 Mj ME pr. kg tørstof), svarende til en ty-
pisk foderration til lakterende ammekøer, er der god overensstemmelse mellem 
behovsangivelserne. Dog er drægtighedsti 1 lægget noget højere i Frankrig end i 
de øvrige lande. 

Ved en lavere energikoncentration end 70-80 FE/100 kg tørstof, vil foderen-
hedstildelingen ifølge de danske normer til såvel vedligehold som mælkepro-
duktion imidlertid være betydelig højere end de øvrige. Især skiller de danske 
behovsangivelser sig ud fra de svenske, engelske og franske, mens de amerikan-
ske er lidt højere end de andre udenlandske angivelser. Ved en cncrgikoncentra-
tion på f.eks. 48 FE pr. 100 kg tørstof - en ration som goldkøer vil kunne klare 
sig på - er der en forskel i foderenhedsmængderne til vedligehold for en 600 kg's 
ko på ca. 20%. 

Det er overvejende sandsynligt, at grovfodermidler med en lav energi koncen-
tration udnyttes bedre end der regnes med i det skandinaviske energivurde-
ringssytem, speciel nar der fodres med overvejende grovfoder som til amme-
køer i goldperioden. Tidligere danske forsøg med kvier viste også, at fodring 
med store grovfodermængder (overvejende halm) gav en bedre fodereffektivi-
tet end når tilsvarende foderenhedsmængder blev givet i form af overvejende 
koncentreret foder (Strudsholm et al., 1985). 

Af praktiske grande vil det imidlertid være uheldigt at ændre fodermidlernes 
relative værdi specielt til ammekøer. Derimod foreslås, at der regnes med en fo-
dereffektivitet på 125% i goldperioden, hvor der normalt fodres med overve-
jende grovfoder. Dette betyder, at normen til vedligehold kan reduceres med 
20%. I laktationspcrioden, hvor energikoncentrationen vil være højere end i 
goldperioden regnes derimod med samme effektivitet og dermed samme norm 
som til malkekøer. Herved vil der i såvel goldperioden som i laktationspcrioden 
i de allerfleste fodringssituationer blive god overensstemmelse med de tildelte 
foderenhedsmængder i henhold til udenlandske og danske normer. Som det vil 
fremgå af senere afsnit, tyder alt på, at de omtalte udenlandske normer er fuldt 
tilstrækkelige til at dække dyrenes behov. 

2.2.3 Konklusion 
Af det foregående fremgår, at i det skandinaviske energivurderingssystem 

vurderes grovfodcrmid 1 erne relativt lavt. Dette bevirker, at fodertildelingen -
specielt i goldperioden - hvor der fodres med overvejende grovfoder, bliver hø-
jere end hvad der regnes med i andre lande bl.a. Sverige, England, USA og 
Frankrig. I laktationsperioden, hvor foderets energikoncentration ofte vil ligge 
mellem 65 og 80 FE/100 kg tørstof, er der derimod kun lidt forskel mellem de 
danske og udenlandske behovsangivelser. 
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Da de udenlandske udfodringsnormer tilsyneladende er høje nok til at dække 
dyrenes energibehov, anbefales det, at regne med en fodereffektivitet på 125% 
i goldperioden, svarende til at vedligeholdsfoderet i denne periode kan reduce-
res til 80%. I laktationsperioden, hvor energikoncentrationen vil være højere 
regnes med samme fodereffektivitet og dermed samme norm som til malkekø-
er. 

2.3 Raceforskelle i energibehovet 
De fleste energinormer er fastlagt på grundlag af forsøg med malkekøer, og 

det er derfor naturligt, at mange stiller spørgsmål ved, om disse normer også 
gælder for ammekøer. Men det diskuteres også hvorvidt der er forskel mellem 
de forskellige kødkvægsracer, der jo foruden forskel i størrelse kan være væsent-
lig forskellig med hensyn til mælkeydelseskapacitet, vækstkapacitet, kropssam-
mensætning m.v. Der er da også i tidens løb gennemført flere forsøg til belys-
ning af disse spørgsmål. 

2.3.1 Vedligeholdsbehovet 
Vedligeholdsbehovet for en udvokset ammeko udgør en meget stor del - ca. 

70% - af koens totale energibehov, og det er derfor væsentligt: at få fastlagt even-
tuelle raceforskelle i behovet. 

Der er gennemført mange forsøg til belysning af spørgsmålet, men resulta-
terne er langtfra entydige. ARC (1984) nævner, at flere resultater tyder på, at 
malkeracerne har et højere energibehov end kødracerne, men man finder ikke 
resultaterne så sikre, at der tages højde for det i de engelske energinormer. Hel-
ler ikke NRC (1984) tager højde for evt. raceforskelle, men nævner, at vedlige-
holdsbehovet for kødracernes vedkommende sandsynligvis er højere desto se-
nere slagtemodne de er. 

Russel og Wright (1984) konkluderer, at udover dyrets vægt spiller fednings-
graden en rolle for vedligeholdsbehovet, således at behovet er lavere desto fe-
dere dyrene er. I Russel og Wrights undersøgelser indgik imidlertid 2 malkera-
cer og 2 kødracer, og det var sådan, at malkeracerne, der havde et større behov 
end kødracerne, også var de magreste. 

På grundlag af en særdeles omfattende litteraturgennemgang, suppleret med 
egne undersøgelser, kommer Taylor et al. (1986) til den konklusion, at vedlige-
holdsbehovet afhænger af dyrenes mælkeydelseskapacitet. Jo højere denne er, 
desto større er vedligeholdsbehovet. Beregningerne viser, at kødracerne i over-
ensstemmelse hermed har ca. 20% lavere behov end rene malkeracer, mens 
kombinationsracerne ligger midt imellem. Taylor et al. (1986) antager endvide-
re, at jo højere dyrenes vækstkapacitet er, desto højere vil ve d 1 i g e h o 1 d s b e h o ve t 
være. Denne antagelse falder i tråd med, at de sent udviklede racer ofte har en 
høj vækstkapacitet og dermed et relativt højt vedligeholdsbehov som antydet af 
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NRC (1984). Taylor et al. (1986) mener at forskelle i ve d 1 i g e h o 1 d s b e h o ve t ikke 
skyldes forskel i fastestofskiftet, men at der er genetisk forskel i dyrenes evne 
til at udnytte foderet. 

2.3.2 Behov til foster produktion 
Behovet til fosterproduktion udgør godt 120 FE (3 FE/kg kalv) d.v.s. kun 5-

6% af koens samlede energibehov, men i den sidste periode før kælvning udgør 
det ifølge de danske normer for tunge racer 30-35% af den daglige energiforsy-
ning. Der findes så vidt vides ingen undersøgelser, der direkte belyser evt. race-
forskelle i d r æ g t i g h e d s b c h o ve t. Men det forhold, at der er forskel i kalvenes 
fødselsvægt gør, at der også vil være forskel mellem racer. I såvel de engelske, 
amerikanske som franske normer regnes drægtighedstillæget således at være 
proportional med kalvens forventede fødselsvægt. Det samme gælder også her-
hjemme, hvor drægtighedstillæget til Jersey regnes at være 70% af de tunge ra-
cers. 

At der er væsentlig forskel i fødselsvægten mellem forskellige racer, ses bl.a. 
af det omfattende danske krydsningsforsøg med europæiske kødracer (tabel 
2.3). Til sammenligning kan nævnes, at INRA (1988) a n gi ve r fødse 1 s vægt e n for 
renracede Charolais, Limosine og Bl.ti' Aqui. til henholdsvis 46, 32 og 46 kg. 

Den store forskel i fødselsvægten mellem racer gør at drægtighcdsti 11æget vil 
variere betydeligt. F.eks. vil forskellen i behovet mellem A. Angus og Charolais 

Tabel 2.3 Fødselsvægten (kg) for krydsningskalve mellem RDM/SDM (serie I ind. Jer-
sey) og forskellige europæiske kødkvægsracer (Liboriussen et al. 1982). 

Forsøgsserie 

Faderrace I o 

Simmentaler 42 
Charolais 45 48 
DRK 40 
Romagnola 44 
Chianina 43 
Hereford 36 
Bl. d" Aqui. 41 
Limousine 39 
A. Angus 34 
Tysk gulkvæg 42 
Piedmontese 42 
South Devon 40 
Sw. Brunkvæg 43 
Rødt Belgisk 49 
Blåhvidt Belgisk 45 



udgøre mere end 30% - et forhold, der absolut bør tages højde for i behovsan-
gi velserne. 

2.3.3 Behov til mælkeproduktion 
Kødracerne har som nævnt en betydelig lavere ydelseskapacitet end malkera-

cerne. I de fleste undersøgelser er mælkeydelsen hos kødracerne målt til 5-8 kg 
1-3 måneder efter kælvning, hvor ydelsen er højest. INRA (1988) angiver top-
ydelsen hos de franske kødracer til 6-9 kg pr. ko daglig. NRC (1988) angiver va-
riationen i ydelsen de første 2 måneder efter kælvning hos en række kødracer, 
som vist i tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Variation i mælkeydelse (kg/ko daglig) de første 2 mi r . efter kælvning hos 
forskellige kødracer (NRC, 1988). 

A. Angus 3-9 
Braham 2-6 
Charolais 3-8 
Chianina 2-9 
Hereford 3-8 
Limousine 2-6 
Sålers 3-9 
Korthorn 6-17 
Simmentaler 6-17 
South De van 3-9 

Krydsninger mellem malke- og kødracer giver en noget højere mælkeydelse. 
Således målte Stenbæk et al. (1980) i forsøget »Ammekøer og Landskabspleje« 
gennemsnitsydelser (excl. 1. kalvs køer) på 10-11 kg mælk 2-3 mdr. efter kælv-
ning uanset krydsningskombinationer. I svenske forsøg (Martinsson, 1983), der 
ligeledes gennemførtes med krydsningskøer, der havde kælvet mindst 2 gange, 
måltes mælkeydelser på omkring 10 kg 2-3 mdr. efter kælvning. 

De opnåede ydelser hos ældre krydsningskøer svarer nogenlunde til, hvad 
kalve i gennemsnit optager, hvis der er mælk nok til rådighed. Således fandt 
Krohn (1989), at SDM kalve, der pattede moderen i gennemsnit optog 12 kg 
mælk når de var 2 mdr. gamle, men der var stor individuelt forskel i optagelsen 
mellem kalve. 

På grundlag af resultater i litteraturen er der således ingen klar tendens til, at 
der er forskel i mælkeydelsen mellem de forskellige kødracer, og variationen in-
denfor race er sandsynligvis lige så stor som variationen mellem racer. Ved fo-
derplanlægningen synes en skønnet maksimal mælkeydelse (ca. 2 mdr. efter 
kælvning) på ca. 8 kg for ældre renracede ammekøer at være passende, mens 1. 
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kalvs køer må forventes at give ca. 20% mindre. Krydsningskøer mellem malke-
og kødracer må regnes at give 3-4 kg mere om dagen end rene kødrace køer. 

2.3.4 Behov til vækst 
Køer i 1., 2. evt. 3. laktation er endnu ikke fuldt udviklede, og de har derfor 

behov for ekstra energi til vækst. Til malkeracerne RDM og SDM regnes der 
normalt med et ekstra behov på 1 FE pr. dag til 1. kalvs- og 0,8 FE pr. dag til 2, 
kalvs køer (Andersen. 1983). Med et foderforbrug på 4,0 FE pr. kg tilvækst 
skulle dette kunne dække behovet til en tilvækst på ca. 90 kg i 1. laktation og 70 
kg i 2. laktation. 

Hvor meget dyret vokser fra kvie til udvokset ko vil naturligt afhænge af dy-
rets relative udvikling, d.v.s. dets vægt ved kælvning i forhold til dets udvoksede 
vægt. Kvier, der kælver allerede i 2 års alderen vil derfor normalt have en højere 
tilvækst og dermed større daglig behov til vækst end kvier, der kælver relativt 
sent. De tal, der ligger til grund for normen til malkekøer stammede fra forsøg, 
hvor kvierne kælvede 24 mdr. gamle. 1 tidligere opdrætningsforsøg af Steens-
berg, 1945 og Hansen & Steensberg, 1950 (cit. Andersen, 1983) og hvor dyrene 
var ældre ved kælvning, fandtes kun en tilvækst i 1. og 2. laktation på henhold-
svis 60 kg og 40 kg. Tilsvarende fandt Kristensen (1986), at tilvæksten var 60 kg 
i 1. laktation og 34 kg i 2. laktation, hvilket også er i god overensstemmelse med 
tidligere undersøgelser ved Helårsforsøgene. 

Der findes kun få undersøgelser, der på tilsvarende måde kan belyse amme-
køers vægtudvikling fra kvie til udvokset ko. Men til ammekøer, der kælver i 2 
års alderen, og som har samme udvoksede vægt som de store malkeracer, må 
udviklingsforløbet og dermed energiforbruget til vækst forventes at være af 
samme størrelsesorden som til malkekøer. Sent udviklede racer med en høj ud-
vokset vægt må, til trods for en højere vægt ved kælvning, forventes at vokse 
mere og dermed have et højere energibehov til vækst end racer med en lav ud-
vokset vægt. 

2.3.5 Konklusion 
Meget tyder på, at ve d 1 i ge h o 1 d s b e h o ve t gennemgående er ca. 10% lavere til 

kødkvægsracerne end til kombinationsracerne. 
Om der er forskel i ve d 1 i g e h o 1 d s b e h o ve t mellem de forskellige kødkvægsra-

cer er usikkert, selvom beregninger antyder, at ve d 1 i g e h o 1 d s b e h o ve t øges med 
stigende vækstkapacitet. 

Der regnes med. at det nuværende drægtighedstillæg for malkekøer også gæl-
der for kødkvægskøer, der føder kalve på 40 kg, men at behovet ændres propor-
tionalt med kalvens forventede fødselsvægt. D.v.s at drægtighedstillæget i alle 
tilfælde ialt andrager ca. 3,0 FE pr. kg forventet levende vægt ved fødsel. 

Det antages, at energiforbruget pr, kg produceret mælk er af samme størrel-
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sesorden til såvel malke- som kødkvægsracerne, nemlig 0,4 FE pr. kg produce-
ret mælk. Problemet er imidlertid, at ammekøers mælkeydelse normalt ikke 
kendes. Der synes ikke at være sikre, forskelle mellem de enkelte kødracers 
mælkeydelse, og der er givetvis større variation i ydelsen indenfor race end mel-
lem race. Ved foderplanlægningen til renracede kødkvægskøer anbefales at 
regne med en maksimal mælkeydelse på ca. 8 kg 2 mdr. efter kælvning, gradvist 
faldende til ca. 4 kg 6 mdr. efter kælvning. For krydsninger mellem malke- og 
kødkvægsracer og måske også for renracede Simmentaler og Korthorn, kan der 
regnes med en topydelse på 10-12 kg. Første kalvs køer må regnes at yde ca. 
80% af ovennævnte. 

Første og 2. kalvs køer har behov for ekstra energi til vækst. Til dyr der kælver 
ca. 2 år gamle og har samme udvokset størrelse som de tunge malkeracer, kan 
der regnes med samme F li-tildeling til vækst som til disse d.v.s. 1,0 og 0,8 FE pr. 
dag til henholdsvis 1. og 2. kalvs. Køer af tungere eller lettere racer må forven-
tes at have henholdsvis noget højere og noget lavere behov til vækst end angivet. 
Ligeledes vil dyr, der kælver sent, og som er relativ tunge, have et noget lavere 
behov. 

2.4 Foderniveauets indflydelse på koens vægtændringer og produktion. 
Ammekøers evne til at deponere og mobilisere kropsreserver er meget stor 

- et forhold, der i visse tilfælde kan udnyttes økonomisk i ammekoprodukti-
onen. D.v.s. at de fastlagte energinormer således ikke nødvendigvis bør følges 
i alle dele af drægtigheds-laktationscyklen. Foderniveauet hos forårskælvere 
kan således ofte med fordel reduceres i vinterperioden, hvor foderet er relativt 
dyrt. Hvorvidt dette er muligt diskuteres i det følgende. 

2.4.1 Vægtændringer gennem drægtigheds-laktationscyklus 
Fig. 2.2 viser typiske vægtændringer for en Charolais-ko mellem 2. og 3. kælv-

ning (INRA, 1988). Figuren illustrer såvel ændringer i bruttovægten, vægten af 
mavetarmindhold og foster samt den rene kropsvægt. Umiddelbart efter 2. og 
3. kælvning (1. marts) vejede koen henholdsvis 630 og 660 kg; men svingnin-
gerne i vægten mellem disse to tidspunkter andrager op til 150 kg. 

Grunden til det relative store vægttab i forbindelse med udbindingen skyldes 
overvejende reduktionen i vomfylden, mens vægtforøgelsen de sidste måneder 
før kælvning skyldes fostertilvækst, der ialt udgør ca. 1,7 x kalvens fødselsvægt 
(Sørensen, 1987). Det bemærkes specielt, at koens rene kropsmasse reduceres 
betydelig både i perioden fra indbinding til umiddelbart efter kælvning og fra 
kælvning til udbinding. D.v.s. at koen i vinterperioden har tæret på kroppens 
energireserver. Dette kommer også til udtryk i koens huld. Som det ses øverst 
i figuren reduceres huldkarakteren (skala fra 0-5) væsentlig i denne periode. Til 
gengæld tager koen stærk på i vægt og huld i foråret og den tidlige sommer, hvor 
græsproduktionen er størst. 
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Figur 2.2 Eksempel på vægtændringer gennem drægtigheds-laktationscyklen for en 
Charolaisko mellem 2. og 3. kælvning ( INRA, 1988). 

Foderstyrken spiller en central rolle for koens vægt- og huldbalance, og i det 
følgende diskuteres hvordan fodringsintensiteten påvirker dels koens vægt- og 
huldændringer, dels kalvens fødselsvægt og tilvækst samt koens drægtighedsfor-
hold. 

2.4.2 Foderstyrkens indflydelse på koens vægt og huld 
Foderstyrkens indflydelse på koens vægt og huld er blandt andet belyst i en 

række omfattende svenske forsøg (Martinsson, 1983). Forsøgene blev gennem-
ført med krydsningskøer (SRB x Hereford), der alle havde kælvet mindst en 
gang. Køerne indgik i forsøgene kort tid efter indbindingen, og de var på dette 
tidspunkt i alle tilfælde i godt huld. Køerne stod på stald ca. halvdelen af året 
og blev udbundet i maj måned på ret gode græsarealer. De var på udbindings-
tidspunktet 30-40 dage efter kælvning. Der fodredes hvert af årene i vinterpe-
rioden med forskelligt energiniveau, hvor intensitet 100 svarer til den svenske 
energinorm. Fodringsintensitetens indvirkning på vægtændringer for gruppen 
af køer, i henholdsvis staldperioden og i den kommende sommer, hvor køerne 
var på græs er skitseret i fig. 2.3. Fodring efter den svenske norm (100%), der 
som nævnt er ca. 20% under den danske norm til malkekøer har bevirket, at kø-
erne vejede det samme da de blev udbundet 30-40 dage efter kælvning som ved 
forsøgenes start det foregående efterår. Men med faldende intensitet skete et 
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betydeligt vægttab - op til 140 kg eller knap 800 g om dagen ved en intensitet på 
60 (fig. 2.3). Til gengæld voksede de svagtfodrede dyr betydelig mere end de 
normalt fodrede i den kommende sommer. Regnet for hele året var vægtfor-
øgelsen kun lidt større i gennemsnit for de normaltfodrede end for de svagtfod-
rede dyr. 

Ændringerne i huldkaraktererne følger helt samme mønster som vægtæn-
dringerne (se figur 2.3). En reduktion i fodringsintensiteten med f.eks. 20% har 
i gennemsnit bevirket et fald i huldkarakteren på ca. 1,0 points enhed, mens 
vægttabet tilsvarende androg ca. 50 kg. En reduktion i fodringsintensiteten fra 
100% til 80% i vinterperioden svarer til en besparelse på ca. 2800 Mj ME. Med 
en energikoncentration på 10 Mj ME pr. kg tørstof (ca. 75 FE/100 kg tørstof) 
svarer dette til ca. 207 FE eller 4,1 FE/kg vægttab. 

VÆGTÆNDRINGER 
FRA START TIL UDBINDING 

ÆNDRINGER I HULDKARAKTEREN 
FRA START TIL UDBINDING 

HULOKiRAKTER 

INTENSITET 

| VÆGTÆNDRINGER FRA 
UDBINDING TIL INDBINDING 

ÆNDRINGER I HULOKARAKTEREN 
FRA UDBINDING TIL INDBINDING 

HULOKARAKTER 

INTENSITET 

Figur 2.3 Ændringer i vægt og huld i staldperioden (start til udbinding) og i den efter-
følgende sommer (udbinding til indbinding) afhængig af fodringsintensiteten 
på stald. Fodringsintensitet 100 svarer til den svenske energinorm (efter Mar-
tinsson, 1983). 
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2.4.3 Foderstyrkens indflydelse på kalvens fødselsvægt 
Der findes i litteraturen undersøgelser, der viser, at såvel ekstrem over-

fodring som stærk underfodring kan mindske kalvens fødselsvægt (Martinsson, 
1983). I enkelte undersøgelser er meget stærk underfodring også gået ud over 
kalvenes vitalitet og overlevelsesevne. 

I de fleste tilfælde skal der imidlertid en væsentlig reduktion til i fodertildelin-
gen for at mindske kalvens fødselsvægt. Fosteret har nemlig høj prioritet på næ-
ringsstoffer, og kan i nødstilfælde »trække« på koens energireserver. Når der al-
ligevel i litteraturen findes divergerende resultater vedrørende energiforsynin-
gens indflydelse på kalvens fødselsvægt, skyldes det givetvis, at koens huld og/ 
eller underfodringsperiodens længde har været forskellige. I en række af de om-
talte svenske forsøg, hvor køerne var i godt huld ved vinterens begyndelse, blev 
koens vægt som følge af underfodring således mindsket med 14-16% i vinterens 
løb, uden at dette påvirkede kalvens fødselsvægt. I andre forsøg, hvor køerne 
- og især yngre køer - var i mindre god foderstand (huld) ved forsøgenes start, 
og hvor koens vægt reduceredes med ca. 10% i vinterens løb, mindskedes kal-
vens fødselsvægt noget ved lav foderniveau (Martinsson, 1983). I projektet 
»Ammekøer og landskabspleje« i Mols Bjerge (Stenbæk et al., 1980), hvor fo-
derniveauet blev reduceret til 1 FE under den danske norm, var kalvens fødsels-
vægt i gennemsnit 2-5 kg lavere end når der blev givet 1 FE over normen. I disse 
forsøg blev dyrenes huldkarakterer desværre ikke bedømt. Men da græsproduk-
tionen i Mols Bjerge var relativ sparsom, må det antages, at køerne ikke har væ-
ret i godt huld ved vinterens begyndelse. 

Flere undersøgelser viser, at »middel« foderstyrke også giver mindst kælv-
ningsbcsvær. Således refererer Stenbæk et al., 1980, til tvillingeforsøg, der vi-
ste, at stærk fedme hos køer resulterede i 6 gange højere frekvens af vanskelige 
kælvninger end hos køer i normal foderstand. I forsøgene i Mols Bjerge (Sten-
bæk et al., 1980) var der ingen forskel i kælvebesvær hos ældre køer afhængig af 
foderniveauet. Derimod var der betydelig flere vanskelige kælvninger hos de 
stærkt end de svagt fodrede 1. gangs kælvende køer. 

2.4.4 Foderstyrkens indflydelse på koens mælkeydelse og kalvens tilvækst 
Da kalven i de første 2-3 levemaneder overvejende lever af mælk, vil mælke-

ydelsen i meget høj grad være bestemmende for kalvens tilvækst, og flere under-
søgelser viser, at koens foderniveau påvirker mælkeydelsen. I 4 af de omtalte 
svenske intensitetsforsøg, hvor foderstyrken i gennemsnit blev nedsat 35%, 
blev mælkeydelsen i gennemsnit malt til at være 2,2 kg eller 20% lavere om 
dagen i perioden inden udbindningen (30-40 dage efter fødslen). Den lavere 
mælkeydelse på 2,2 kg (ca. 300 g tørstof) for kalve født af køer på lav fodrings-
intensitet resulterede i et tilvækstfald i forhold til kontrolkalvene på ca. 300 g 
om dagen fra fødsel til udbinding. Dette tilvækstfald er helt i overensstemmeIse 



med resultaterne af et omfattende forsøg med forskellige mælkeniveauer til 
kalve i de første leveuger (Foldager et al., 1988). Det viste således, at for hver 
gang mængden af mælketørstof i de første leveuger reduceredes med 100 g om 
dagen, faldt tilvæksten med ca. 100 g/dag. 

Efter udbindingen var mælkeydelsen imidlertid næsten ens uanset køernes 
fodring i vinterperioden, og i overensstemmelsen hermed var der heller ingen 
forskel i tilvæksten i denne periode. Tilvækstresultaterne fra fødsel til udbin-
ding (30-40 dage) samt fra fødsel til fravænning (6-7 mdr.) i alle de svenske for-
søg af Martinsson (1983) er skitseret i figur 2.4. Kalve efter svagtfodrede mødre 
havde gennemgående en lidt lavere gns. tilvækst fra fødsel til fravænning sva-
rende til den lavere tilvækst inden udbindingen. 

I projekt »Ammekøer og landskabspleje« (Stenbæk et al., 1980) viste målin-
ger af mælkeydelsen, at de køer der var svagest fodret i vinterperioden gav ca. 
1 kg mælk mindre om dagen igennem hele sommerperioden. Granden hertil er 
givetvis det relativt lave græstilbud i Mols Bjerge. Dette har også bevirket, at 
kalvene ikke har kunnet kompensere for den lavere mælkeydelse ved at æde ek-
stra græs. Kalve efter svagtfodrede køer voksede således i gennemsnit ca. 100 g 
mindre om dagen og havde en fravænningsvægt ved 200 dage, der var 20 kg la-
vere end for kalve fra mødre, der blev fodret stærkere i vinterperioden. 

Sammenfattende konkluderes, at forårskælvende køer, der udbindes senest 
1-1 Vi måned efter kælvningen kan fodres relativt svagt i den foregående vinter-
periode, uden at det i nævneværdig grad gar ud over kalvens tilvækst hvis: 1) kø-
erne er i rimelig god foderstand ved vinterens begyndelse og 2) at der er et rige-
ligt græstilbud i forårsmånederne. 

KALVENS TILVtKST 
FRA FØDSEL TIL U08IN0ING 

KALVENS TILV/EKST 
FPA FØDSEL TIL FRAVÆNNING 

< 

^ < 

INTENSITET INTENSITET 

Figur 2.4 Kalvenes tilvækst fra fødsel til udbinding (30-40 dage) og fra fødsel til fravæn-
ning ved 6-7 mdrs. alderen afhængig af køernes fodringsintensitet i staldpe-
rioden. Fodringsintensitet 100 svarer til den svenske energinorm (efter Mar-
tinsson, 1983). 
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2.4.5 Foder styrkens indflydelse på koens frugtbarhed 
Frugtbarheden er en af de allervigtigste parametre for effektiviteten og øko-

nomien i ammekoproduktionen, og det er derfor afgørende at kende sammen-
hængen mellem energiforsyningen og frugtbarheden. 

Mange undersøgelser, f.eks. af Wiltbank et al. (1962 og 1979) viser, at såvel 
fodringsintensiteten før kælvning og dermed dyrenes huld ved kælvning, som 
fodringsintensiteten efter kælvningen påvirker frugtbarheden. Wiltbank et al. 
(1979) konkluderer saledes, at huldet ved kælvningen specielt har stor betyd-
ning for tidspunktet for første brunsts indtræden, saledes at et passende huld 
fremskynder tidspunktet for første brunst. Et for lavt foderniveau efter kælv-
ning især hos magre køer kan bevirke, at færre køer kommer i brunst, og at der 
kræves et større antal insemineringer pr. drægtighed, hvilket resulterer i et for 
langt kælvningsinterval. 

Også Preston (1985) finder, at køer i dårligt huld er længere tid om at komme 
i brunst end køer i passende huld. Ligeledes viser Preston (1985), at vægttab ef-
ter kælvningen øger risikoen for forringet frugtbarhed (tabel 2.5). Dette gælder 
især for yngre køer, der normalt er længere tid om at komme i brunst end køer, 
der har kælvet flere gange. 

Tabel 2.5 FrugtbarhedsresuJtater (%) i relation til vægtændring ef ter kælvning 
(Preston, 1985). 

Drægtige 

Efter insemin. V. 
Ingen Vægtændring ved !,st Ingen 

efter kælvn. inseminering 20 dage 90 dage brunst 

Vægttab 43 29 72 14 
Tilvækst 60 59 82 0 

I de tidligere omtalte svenske undersøgelser af Martinsson (1983), påvirkedes 
frugtbarheden kun i ubetydelig grad trods meget svagt fodring i vinterperioden. 
De svagtfodrede køer var imidlertid stadig i forholdsvis godt huld ved kælvning 
1-1,5 mdr. før udbinding. Dette i forbindelse med et godt græstilbud, der givet-
vis har resulteret i en positiv enegibalance, er sandsynligvis forklaringen på, at 
der ikke var nogen nævneværdig forskel i drægtighedsforholdene afhængig af 
foderniveauet i vinterperioden. 

Stenbæk et al. (1980) fandt, at blot en mindre reduktion i foderniveauet i vin-
terperioden (henholdsvis 1 FE over og under den danske energinorm) bevir-
kede en nedsat frugtbarhed. I disse forsøg var græstilbuddet som tidligere 
nævnt også sparsomt, og ikælvningen påbegyndtes først omkring 1. juni, hvor 
de svagestfodrede køer givetvis har været i for dårlig kondition. 
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Sammenfattende viser de omtalte undersøgelser at energiniveauet i perioden 
efter kælvningen spiller en afgørende rolle for køernes frugtbarhed. Men også 
foderniveauet før kælvningen, der afspejler sig i koens huld ved kælvningen har 
stor betydning. Køer, der er i dårlig huld er således for lang tid om at komme i 
brunst. Ligeledes resulterer større vægttab i tomperioden i flere insemineringer 
pr. drægtighed og at færre køer bliver drægtige. Vægttab er givetvis mest kritisk 
hvis koen samtidig er i dårlig huld ved kælvning, således at de ikke har energire-
server til mobilisering. 

2.4.6 Konklusion 
Foderniveauet påvirker i høj grad koens vægt- og huldbalance, idet højt fo-

derniveau i forhold til normen bevirker en deponering (tilvækst), mens lavt fo-
derniveau bevirker, at koen mobiliserer kropsreserver. Dette resulterer samti-
dig i, at koen henholdsvis øger og mindsker fedningsgraden, hvilket også giver 
sig udtryk i et ændret huld (se næste afsnit). 

Køer der fodres under vedligeholdsbehovet i vinterperioden og derfor taber 
i vægt vil således i den følgende sommer, såfremt der er rigelig græs, tage mere 
på end dyr, der er fodret stærkt i den foregående vinterperiode. 

Forsøg vedrørende foderniveauets indflydelse på produktionen viser også, at 
resultaterne i høj grad afhænger af koens huld. Er koen således i dårligt huld 
kan selv en mindre reduktion i energitilførslen - i forhold til normen - omkring 
kælvning bevirke en lavere fødselsvægt, lavere mælkeydelse og dermed dårli-
gere tilvækst hos kalven samt dårligere reproduktionsforhold. Er koen derimod 
i god foderstand, kan dyrene fodres væsentlig under normen uden at dette i næv-
neværdig grad påvirker produktionen. Dette indebærer f.eks. at køer, der er i 
god foderstand ved indbindingen kan fodres under normen i vinterperioden, 
hvorved der kan spares på relativt dyre fodermidler i staldperioden. 

For stærk fodring i vinterperioden bevirker at forårskælvende køer let får 
kælvningsbesvær og at køernes evne til at optage græs den følgende sommer 
ikke udnyttes fuldt ud. 

2.5 Huldvurdering I relation til koens energiforsyning 
Det er velkendt, at køer der fodres over eller under deres energibehov i vid 

udstrækning er i stand til henholdsvis at deponere og mobilisere kropsreserver. 
Dette forhold kan udnyttes økonomisk, idet der f.eks. kan spares på dyre foder-
midler i vinterperioden, hvis ellers køerne har kropsreserver at tære på, og til 
vurdering heraf kommer huldvurderingen ind i billedet. En anden grand til at 
interessere sig for huldbedømmelse er som tidligere nævnt, at køernes huld før 
kælvning og i ikælvningsperioden spiller en meget stor rolle for henholdsvis 
kælvningsforløb og reproduktionsforhold. 

Huldvurderingen giver et skøn for kroppens indhold af subcutan fedt, og da 
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der inden for en given race er en relativ høj korrelation mellem subcutan fedt og 
kroppens totale fedtindhold, giver huldvurderingen en rimelig indikation for 
kroppens energireserver. 

Fastlæggelse af ammekøers energireserver ud fra huldbedømmelse har da 
også længe været anvendt i bl.a. Storbritannien (Wright. 1985 og Allan & Kil-
kenny, 1980) og Frankrig ( INRA 1988), og indgår i disse lande som et naturligt 
led i foderplanlægningen. 

2.5.1 Metoder til huldbedømmelse 
Kristensen (1986) udviklede den såkaldte HFS-metode (Huldvurdering ved 

Fysisk kontakt ved hjælp af Skønsmæssig vurdering) til bedømmelse af huldet 
hos køer af malkerace. Bedømmelsen sker ved med hånden at vurdere fedtla-
gets tykkelse 6 forskellige steder på kroppen, som vist i fig. 2.5. Der anvendes 
en karakterskala fra 1-5 med halve points interval, således at 1 svarer til meget 
dårligt huld, og 5 til særdeles godt huld (i tilfælde hvor koen er sygelig afmagret 
kan der dog gives 0). Vurderingskriterierne f remgår af tabel 2.6. Ef te r bedøm-
melserne sker en skønsmæssig sammenvejning af karaktererne på de enkelte 
bedømmelsessteder. Kristensen (1986) fandt dog i sine undersøgelser at bedøm-
melsesstederae kan nedsættes til 3, uden at det te i væsentlig grad påvirker sik-
kerheden, og at de bedste bedømmelsessteder er tværtappe, halerod og lår. 

De britiske systemer til huldvurdering af ammekøer bygger ligeledes på en fy-
sisk kontakt med dyret, men der bruges normalt kun to bedømmelsessteder 
nemlig lændepartiet ( tværtappene) halvvejs mellem hofteben og sidste r ibben 
samt halerodspartiet . Beskrivelsen af systemet varierer lidt fra kilde til kilde 
(Wright, 1985; The Scottish Agricultural Colleges, 1984; Allen & Kilkenny 1980 
og Mulvang 1981), men generelt er fedtlaget over tværtappene det vigtigste mål 
specielt hos magre køer. Hos federe køer (over karakteren 3), hvor tværtap-

3 
4 

1. Tværtrappe 
2. Nedre ribben 
3. Hoftehjørne 
4. H a l e r o d s p a r t i 

5. Lår 
5 

Figur 2.5 Bedømmelsessteder ved huldvurdering (Kristensen. 1986). 



32 

Tabel 2.6 Vejleimiiig i anvendelse af HFS-metode> til knMvardering af malkekøer - der gives 7 seivstasniige, uafhængige karakterer . Der an-
vendes Vi point I intervallet 1-5; såfremt koen er sygeligt afmagret« kan gives 0 (Kristensen, 1986). 

Bedømmelsessted/laralter 1 2 3 4 5 
Tværtappe: 
Ved 4. el. 5. lændehvirvel; Ingen fedt, 
de 4 fingre placeres på meget frem-
torntappene og med tommelen trædende 
vurderes fedtdannelsen ved tværtappe. 
enden af tværtappene. 

Tværtappe er -
mindre frem-
trædende. 

Tværtappe 
kan føles, 
men er mere 
afrundede. 

Tværtappe kan 
kun føles 
ved tryk. 

Tværtappe kan 
ikke føles 
ved tryk. 

Nedre ribben: 
Males nederst på ribbenene Meget tynd 
ca midtvej s mellem lysken hud; ribben 

rbenet, ved en vurde- mærkes tyde-
nng af tykkelsen af det ligt. 
subkutane fedt. 

Kun lidt fedt; 
ribben mærkes. 

Lidt fedtdan-
nelse; ribben 
kan føles ved 
let tryk. 

Nogen fedtdan-
nelse; ribben 
kan kun føles 
ved tryk. 

Kraftig fedtdan-
nelse; ribben kan 
ikke føles ved 
kraftigt tryk. 

Hoftehjørner: 
Måles på det udvendige 
hoftehjørne ved at placere 
sin håndflade på hofte-
hjørnerne og vurdere fedt-
tykkelsen. 

Meget skarpe 
og frem-
trædende. 

Markerede og 
ret skarpe. 

Lidt markerede 
og føles af-
rundede. 

Mindre frem-
trædende med 
afrundede kon-
turer, føles 
bløde. 

Meget fedtfyldte; 
fedtet løst og blødt. 

Halerodsparti: 
Måles ved med fingrene at 
vurdere fedtdannelsen om-
kring haleroden. 

Skindet tæt 
til hale og 
bækken, ingen 
fedt. 

Skindet lidt 
løsere, men 
ingen fedt-
dannelse. 

Lidt fedtdan-
nelse, men 
bækkenbenet 
føles let. 

Fedtdannelse i 
hele området, 
skindet føles 
blødt, men 
bækkenbenet 
kan mærkes. 

Store fedtdannelser, 
bækkenbenet kan kun 
føles ved tryk. 

Sædeben: 
Måles på sædebensknuderne 
ved at placere sin hånd-
flade herpå og vurdere fedt-
tykkelsen. 

Meget skarpe 
og fremtræ-
dende. 

Markerede og 
ret skarpe. 

Lidt markerede 
og føles af-
rundede. 

Mindre frem-
trædende med 
afrundede kon-
turer, føles 
bløde. 

Sædeben kan ikke 
føles, store 
fedtdannelser. 

Låret: 
Skøn over fedtdannelsen på 
bageste halvdel af låret. 

Meget indsun-
ket på siden 
af låret. 

Lidt indsunket 
på siden af 
låret. 

Ingen fedt-
dannelse, nor-
mal hudtykkel-

Nogen fedtdan-
nelse, lettere 
udafrunding på 
bagsiden. 

Fedtdannelse, 
afrundede lår. 

Generelt: 
Visuel vudering af koens 
generelle huld. 

Meget afmag-
ret. 

Noget malke-
præget. 

I normalt 
arbejdshuld. 

Køer med afrun-
dede konturer. 

Køer med meget 
fedtdannelse, 
selv i lysken og lår. 

pene ikke længere kan føles, er talglaget omkring halerodspartiet det vigtigste 
mål. Allen & Kilkenny (1980) nævner dog, at såfremt der hersker tvivl, kan talg-
dækket på hoftebenet og nedre ribben bruges som supplerende mål. 

Ligesom ved HFS-metoden anvendes i de britiske huldvurderingssystemer en 
karakterskala fra 1-5 med halve points interval: 
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Fedtlag 

Rygmuskel 

værcappe 

Figur 2.6 Illustration af det britiske huldbedømmelsessystem (The Scottish Agricultu-
ral Colleges, 1984). 

Karakter 1: De enkelte tværtappe kan let identificeres og enden af tværtap-
pene føles skarpe (fig, 2.6), 

Karakter 2: De enkelte tværtappe kan stadig identificeres, men enden af tvær-
tappene føles afrundede på grund af et tyndt talgdække. 

Karakter 3: Tværtappene kan kun føles ved et fast tryk på enden af tværtappe-
ne. Fedtlaget omkring haleroden kan let føles. Også bækkenbenet 
kan tydelig mærkes. 

Karakter 4: Tværtappene kan ikke længere føles. Et betydeligt fedtlag om-
kring haleroden ses som en mindre forhøjning, der føles blødt at 
røre ved. Bækkenbenet kan kun føles med et fast tryk. 

Karakter 5: Haleroden er dækket af et meget tykt fedtlag der gør, at benstruk-
turen ikke længere kan ses. Bækkenbenet kan heller ikke længere 
føles. 

På grundlag af foreliggende materiale kan det ikke siges hvilken af de to be-
dømmelsesmetoder, der er bedst i praksis. Men den engelske metode er mere 
enkel og synes lettere at overskue end HFS-metoden på grund af kun to bedøm-
melsesteder. Ved kun at bedømme lænde- og halerodspartiet mindskes sandsyn-
ligvis også risikoen for i for høj grad at vurdere dyrets kropsform fremfor fed-
ningsgraden. Således fandt Liboriussen (1989) en større sammenhæng mellem 
huldkarakteren bedømt efter HFS-metoden og klassifiseringsresultatet (krops-
formen) end mellem huldkarakteren og fedningsgraden. 
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Det skal bemærkes, at karakterskalaen tilsyneladende er forskubbet noget 
mellem de to bedømmelsesmetoder. Ifølge det britiske system kan tværtappene 
således ikke længere føles ved karakteren 4, mens dette først er tilfældet ved ka-
rakteren 5 efter HFS-metoden. 

2.5.2 Tilstræbte huldkarakterer gennem drægtigheds-laktationscyklen 
Som nævnt i afsnit 2.4 spiller køernes huld omkring kælvnings- og i kælvnings-

tidspunktet en afgørende rolle for kælvningsforløbet og re pro d u k t i o n s f o r h o 1 -
dene. Fodringsstrategien må derfor tage sigte på, at køerne er i passende huld 
(fedningsgrad) på disse kritiske tidspunkter. Blandt andet under hensyntagen 
hertil anbefaler Allen & Kilkenny (1981) de i tabel 2.7 angivne huldkarakterer 
ved henholdsvis løbning, midtdrægtighed og kælvning for henholdsvis forårs-
kæl ve re og efterårskælvere. 

Tabel 2.7 Anbefa lede huldkarakterer for ammekøer (Allen & Kilkenny, 1981). 

Løbning Midtdrægtighed Kælvning 

Efterårskælvere 2,5 2,0 3,0 
Forårskælvere 2,0-2,5 3,0 2,5 

Allen & Kilkennys (1981) anbefalinger svarer stort set til de, der gives af Scot-
tish Agricultural Colleges, (1984) i tig. 2.7. Det fremgår heraf, at uanset om der 
er tale om forårs- eller efterårskælvere anbefales en huldkarakter under middel 
på udbindningstidspunktet. Dette forudsætter dog, at køerne er i stand til at 
tage på i huld i sommerens løb, hvor de er på græs, hvilket naturligt kræver, at 
der ikke er græsmangel. Opnås huldkarakterer på omkring 3,0 i efterårsmåne-
derne, kan der fodres relativt svagt i vinterperioden, hvor dyrene så tærer på 
kropsreserverne. 

Også Wright (1987) angiver, at en huldkarakter på 2,0 ved udbindingen vil 
være passende uanset om køerne kælver om efteråret, foråret eller tidlig som-
mer. 

Som tidligere nævnt angiver INRA (1988) typiske huldkarakterer for forårs-
kælvere til at være 1,5-2,0 ved udbindingen, 3,0-3,5 ved indbindingen og 2,0-2,5 
ved kælvning. 

Når der anbefales en noget lavere huldkarakter ved løbning for forårskælvere 
end for efterårskælvere, skyldes det, at forårskælvere efter udbindingen nor-
malt er i positiv energibalance. Når det i praksis viser sig vanskeligere at få efter-
års- end forårskælvere med kalv (Allen & Kilkenny, 1981), kan det hænge sam-
men med, at ikælvningen foregår i vintermånederne og at køerne på daværende 
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FORåRSKÆLVERE 

Huldpoints f r Udbinding 
3 , 0 Fravæn. Fravæn, 

2 ,5 

Løbning 
2 , 0 

okt. nov. dec. jan. feb. marts apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. 

okt. nov. dec. jan. feb. marts apr. maj jun. jul. aug. sep. okt. 

Figur 2.7 Ønskede hu ldkarak te re r gennem drægtigheds-laktat ionscyklen for henhold-
svis forårs- og ef terårskælvere (delvis ef ter The Scottish Agricultural Colle-
ges, 1984). 

tidspunkt er i negativ energibalance. Har efterårskælvere på indbindingstids-
punktet derfor huldkarakteren under 2,5, må der inden kælvningen gives sup-
pleringsfoder ud over normerne. 

2.5.3 Anvendelse af huldbedømmelse i foderstyringen 
For at anvende huldbedømmelse i foderstyringen kræves der kendskab til, 

hvor megen energi der kan frigives henholdsvis aflejres ved en given ændring af 
huldkarakteren. Der findes imidlertid kun få undersøgelser, der direkte kan be-
lyse dette spørgsmål. Men der vides en del om, hvordan en given vægtændring 
påvirker kroppens energibalance. Og da der samtidig er gennemført mange for-
søg, der belyser sammenhængen mellem vægt- og huldændring, skulle det være 

efterårskælvere 

Huldpoints 

Hfi [Jdhinriina 
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muligt groft at fastlægge, hvor mange foderenheder et huldpoint kan »omsæt-
tes« til. Disse forhold diskuteres kort i det følgende. 

Sammenhængen mellem vægtændring og mobilisering!deponering. Ændringen 
i kroppens indhold af fedt, protein og energi pr. kg vægtændring er som nævnt 
undersøgt i flere forsøg. Således fandt Wright & Russel (1984) de i tabel 2.8 viste 
resultater i et forsøg med 73 ikke drægtige og ikke lakterende køer af forskellig 
race. Køerne blev fodret individuelt på forskelligt foderniveau (halvdelen og 
det dobbelte af vedligeholdsbehovet) for at opnå forskelligt huld ved slagtning. 

Tabel 2.8 Ændring i kropssammeesætning og energiindhold pr. kg tom levende vægt 
(Wright & Russel. 1984). 

Tom lev.11 

vægt, kg 
Lev. væat 

kg " 

% Net toenergi 
Tom lev.11 

vægt, kg 
Lev. væat 

kg " Vand Fedt Aske Protein MJ FE21 

300 365 35,8 49,7 2,0 12,5 22,5 3,3 
400 473 28,7 60,0 1,6 9,6 25,9 3,7 
500 581 21,5 70,4 1,1 6,8 29,3 4,2 
600 688 14,3 80,8 0,7 4,0 32,7 4,7 

1J Levende vægt - vomfylde 
2) 1 FE: 1650 Kcal = 6,9 MJ 

Resultaterne viser, at efterhånden som køerne bliver tungere og federe, øges 
fedt aflejringen, mens den relative mængde vand, protein og aske mindskes. Re-
sultaterne der er opnået med køer, som vejer omkring 500 kg, er gennemgående 
i god overensstemmelse med andre undersøgelser (ARG 1984) selvom der i flere 
forsøg er fundet forholdsvis større ændringer i proteinaflejringen. ARG (1984) 
regner således med en ændring på 150 g protein pr. kg tom levende vægt og et 
nettoenergiindhold på 27 MJ pr. kg tilvækst. 

Foderudnyttelsen vil naturligt være forskellig afhængig af tilvækstens sam-
mensætning, men jævnfør en række respirationsforsøg, vil energiudnyttelsen 
også være forskellig afhængig af, om der er tale om mælkeproduktion, depone-
ring eller mobilisering. Ifølge amerikanske og hollandske respirationsforsøg af 
henholdsvis Moe et al. og Van Es (cit. Andersen, 1983) er udnyttelsen for lakte-
rende køer 10-25% dårligere ved deponering (tilvækst) end ved mobilisering 
(vægttab). Tilsvarende er energiudnyttelsen ved fedtaflejring 20-25% dårligere 
i goldperioden, end når køerne samtidig lakterer. 

Også ARG (1984) regner med en dårligere udnyttelse ved deponering end ved 
mobilisering. Således angives behovet til tilvækst i forbindelse med mælkepro-
duktion at være 45 MJ ME pr. kg tilvækst, hvilket svarer til ca. 4,0 FE/kg til-
vækst (ved en energikoncentration på 13,0 MJ/kg tørstof), mens mobilisering 
tilsvarende andrager 35 MJ ME - eller 3,1 FE/kg vægttab. 
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I god overensstemmelse med de engelske normer fandt Liboriussen (1989) et 
foderforbrug på 3,0 FE pr. kg vægttab i begyndende laktation, mens foderfor-
bruget i deponeringsfasen gradvis øgedes fra godt 3 til godt 4 FE/kg tilvækst i 
sidste del af laktationsperioden (efterhånden som fedningsgraden øges). Gold-
køer havde imidlertid et meget højt foderforbrug på ca. 6,0 FE/kg tilvækst. 

Sammenhæng mellem vægtændring og huldpoints. Sammenhængen mellem 
huld- og vægtændring er belyst i flere undersøgelser, men resultaterne varierer 
meget fra forsøg til forsøg. Dette skyldes dels vanskeligheder ved at bestemme 
den »sande« vægtændring (forskel i vomfylde, evt. som følge af foderskift), og 
dels at huldbedømmelse er behæftet med en betydelig usikkerhed som følge af 
forskel i bedømmelsesmetode, forskel mellem bedømmere, bedømmelse i for-
skellige dele af drægtigheds- laktationscyklus og evt. raceforskelle. 

Flere undersøgelser synes dog at vise, at en ændring i huldkarakteren på 1,0 
points (karakterskala 1-5) svarer til 45-55 kg ændring i levende vægten (Kristen-
sen. 1986; Drennan, 1983; Garnsworthy & Tops. 1982 og Martinsson, 1983). Li-
boriussen et al (1989) og Wright & Russel (1984) fandt dog en større vægtæn-
dring pr. huldpoints, nemlig henholdsvis 85 og 96 kg. Til gengæld fandt Frood 
& Croxton (1978) kun en vægtændring på 25 kg pr. huldpoints, mens INRA 
(1988) som tidligere nævnt regner med 33 kg's vægtændring pr. huldpoints. 

Sammenhæng mellem huldændring og energiaflejring!-deponering. På grundlag 
af foregående to afsnit er det muligt at beregne et groft skøn for, hvor mange fo-
derenheder et huldpoint kan »omsættes« til under forskellige forhold - f.eks. 
hvor mange foderenheder pr. dag der kan spares i forhold til normen, hvis dy-
rene taber 1 huldpoint i løbet af et givet tidsrum. Der regnes med følgende for-
udsætninger: 

50 kg's vægtændring ~ 1 huldpoint 

Ved vægttab : 3,0 FE/kg vægttab ved huldkarakterer mellem 3 og 1 
: 4,0 FE/kg vægttab ved huldkarakterer mellem 5 og 3. 

Ved tilvækst i laktationsperioden 
: 3,5 FE/kg tilvækst ved huld karakterer mellem 1 og 3. 
: 4,5 FE/kg tilvækst ved huldkarakterer mellem 3 og 5. 

Ved tilvækst i goldperioden 
: 4,5 FE/kg tilvækst ved huldkarakterer mellem 1 og 3. 
: 5,5 FE/kg tilvækst ved huldkarakterer mellem 3 og 5. 

Dette viser f.eks. - at der pr. tabt huldpoint (for relativt magre køer) frigives 
150 FE (3,0 x 50), der kan bruges til anden produktion. 
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Ovennævnte kan bruges i foderstyringen på følgende måde: Hvis f.eks. am-
mekøer ved indbindingen pr. 1. oktober har huldkarakterer på 3,0 og at huldet 
ved kælvning ca. 1. marts (150 dage senere) ønskes reduceret til 2,5 point, kan 
fodertildelingen i forhold til normen reduceres med 0,5 F E om dagen (150 x 
0,5: 150). Omvendt kan det beregnes, at det koster mere at øge huldkarakteren 
l/2 point end at mindske den tilsvarende. Foregår huldændringen f.eks. i lakta-
tionsperioden er energiforbruget 0,6 FE (3,5 x 50 x 0,5:150) om dagen. Skal 
huldet øges i goldperioden, er omkostningerne endnu større, ca. 0,8 FE om da-
gen. 

Selv om der således er et omkostningstab forbundet med at lade køernes huld 
ændres gennem laktationen, kan det være en fordel under de forhold, hvor der 
f.eks. kan spares relativt dyre fodermidler i vinterperioden og hvor merforbru-
get sker i form af græs i sommerperioden. 

I fig. 2.8 kan direkte aflæses den forventede daglige foderenhcdsbespare 1 se 
ved at reducere huldkarakteren 0,5 points over forskellig tidsrum hos køer af 
forskellig fedningsgrad. Tilsvarende viser fig. 2.9 det forventede merforbrug pr. 
dag ved at øge huldkarakteren 0,5 point hos lakterende køer af forskellig fed-
ningsgrad og hos goldkøer. 

Foderenhedsbesparelsen/merforbruget er angivet som daglige mængder til 
en ko af middelstørrelse, ca. 600 kg. For køer hvis vægt afviger væsentlig fra 600 
kg, vil det teoretisk være mere korrekt at angive FE-mængden som procent af 
vedligcholdsbehovet, da der herved tages højde for, at et huldpoint indeholder 
mere energi hos en stor end hos en lille ko. 

2,5.4 Konklusion Huldbedømmelse er en meget vigtig foranstaltning i amme-
koproduktionen. En passende fedningsgrad og dermed passende huldkarakter 
omkring kælvning og løbning er saledes afgørende for et vellykket kælvnings-
forløb og acceptable reproduktionsforhold. 

Ved indbindingen om efteråret kan køerne være i vidt forskellig huld afhæn-
gig af den foregående sommers græsmængde- og kvalitet. For at opnå den øn-
skede fedningsgrad og huldkarakter omkring kælvning og løbning må der evt. 
ske en korrektion af energitildelingen i forhold til normen. Eksempler på hvor-
dan dette gøres er vist sidst i nærværende afsnit. 

Foruden betydningen af et passende huld omkring kælvning og løbning har 
huldbedømmelsen yderligere den fordel, at en evt. fejlvurdering af foderopta-
gelsen lettere vil opdages inden det bliver for sent. 
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Figur 2.8 Forventet foderbesparelse for en 600 kg's ko ved at reducere huldkarakteren 
0,5 points over antal mdr. hos henholdsvis fede og magre køer. 

Figur 2.9 Forventet foderforbrug for en 600 kg's ko ved at øge huldkarakteren 0,5 
points over antal mdr. hos henholdsvis magre og fede lakterende køer, samt 
for køer i goldperioden. 
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Fodring af løbekvier bør i første række tage sigte på at de kan kælve indenfor 
normal kælvningssæson i besætningen. Er de selv født indenfor kælvningssæso-
nen, bør de kælve 2 år gamle, idet 3 års kælvningsalder giver forøget foderfor-
brug og dårligere produktivitet. 

Er målet 2 års kælvningsalder kan den maksimale alder ved første brunst be-
regnes til 406 dage: 
730 dages kælvningsalder 
- 282 dages drægtighed 
- 42 dage (mulighed for to omløbninger) 

Da 1. kalvs køer er længere tid om at komme i brunst end ældre køer (figur 
3.1), bør man imidlertid tilstræbe at lade kvierne kælve 3 uger før 2 års alderen 
for at de som 2. kalvs køer ikke skal kælve for sent. I givet fald skal første brunst 
indtræde senest når kvierne er 385 dage gamle (12,8 mdr.). 

Alderen ved 1. brunsts indtræden afhænger i høj grad af hvor stærkt kvierne 
fodres, idet svagt fodrede kvier når 1. brunst senere end stærkt fodrede. Køns-
modenheden indtræder imidlertid ikke ved samme vægt, idet genotyper, der er 
sent udviklet (senere slagtemodne) ofte er tungere ved kønsmodenhedens ind-
træden end tidlig udviklede racer (se figur 3.2). 

Pet. i brunst 

1.kalvs 
Z.kalvs 
»ldr« kser 

-J— 
60 30 100 120 

Dage efter kælvning 

Figur 3.1 Pet. dyr i brunst antal dage ef ter kælvning afhængig af dyrets alder (Preston, 
1985). 
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Figur 3.2 Pet. dyr i brunst ved forskellig vægt afhængig af race (Thomas, 1986). 

Det ses f.eks. i figur 3.2, at 50% af Herefordkvier forventes at være i brunst 
når de vejer 275 kg, mens 90% først forventes at være i brunst når de vejer 315 
kg. Kønsmodenheden hos Aberdeen Angus og Charolais indtræder ved en 
vægt, der er 25 kg lavere henholdsvis 40 kg højere. Dette betyder samtidig, at 
Charolaiskvierne i de ca. 400 dage inden kønsmodenhed skal vokse 100 g mere 
om dagen end Hereford , der igen skal vokse godt 60 g mere om dagen end An-
gus. De nævnte forhold bevirker, at det kan være vanskeligt at få sent slagte-
modne racer til at kælve 2 år gamle. Skal det te lykkes, skal de sent slagtemodne 
racer fodres stærkere, og ved fodring ef ter ædelyst, have foder med en højere 
energikoncentration end de tidlig slagtemodne racer. 

3.1 Fra fødsel til fravænning 
I perioden fra fødsel til fravænning er tilvæksten for forårsfødte kalve i høj 

grad bestemt af moderens mælkevdclseskapacitet og den græsmængde og 
græskvalitet, der er til rådighed. En tilvækst over ca. 7-800 g daglig i denne pe-
riode er imidlertid ikke ønskeligt, idet flere forsøg viser, at et for højt foder ni-
ve au i perioden indtil fravæning hæmmer mælkekirtlernes vækst med det resul-
tat, at dyrene senere i livet giver mindre mælk og dermed fravænner relativ små 
kalve (Johnsson og Obst , 1984). Også hos malkeracerne resulterer en for stærk 
fodring - især i perioden fra 4 mdr. til 200 kg i en nedsat mælkeydelse (Foldager 
og Sejrsen, 1987). Til gengæld bevirker en høj tilvækst og fravænningsvægt, at 
det er lettere at opfylde kravet om 2 års kælvningsalder. 

brunst 
Angus 
Bri t i sk kvag 
Hersfard 
ChorslBls 
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3,2 Fra fravænning til løbning 
Foderniveauet fra fravænning til løbning må primært afpasses efter fravæn-

ningsvægten og det ønskede tidspunkt for ¡kælvning. I tabel 3.1 er vist et eksem-
pel for kalve, der er født i marts måned og som gerne skulle kælve 2 år senere. 
Kalvene voksede 750 g om dagen i ammeperioden svarende til en fravænnings-
vægt. i oktober på 203 kg. For at veje godt 300 kg ved 13 mdrs. alderen (1/4) -
hvilket som nævnt er nødvendigt for at få et rimeligt antal dyr i brunst til tiden 
- skal kalvene vokse mindst 600 g om dagen i perioden fra oktober til april. 

Tabel 3.1 Eksempel på sammenhæng mellem årstid, vægt og alder for kvier, der kælver 
i marts måned. 

Sæson Mdr. 
Da ae i 

Tilvækst : i per ioden Ved per iodens slutning 

Sæson Mdr. perioden daglig, g i alt kg Vægt. kg Alder. dg. (mdr.) 

1. sommer marts-okt. 210 750 158 203 210 (7) 
1. efterår-vinter okt.-april 180 600 108 311 390 (13) 
2. sommer april-okt. 180 700 126 437 570 (19) 
2. efterår-vinter okt.-marts 150 600 90 527 720 (24) 

Havde tilvæksten i ammeperioden imidlertid været lavere, måtte der tilstræ-
bes en tilsvarende højere tilvækst i vinterperioden. Det skal i denne forbindelse 
bemærkes, at en høj tilvækst i vinterperioden kræver en højere energikoncen-
tration og dermed ofte en relativ dyr fodring. Endvidere kan en høj tilvækst i 
vinterperioden resultere i en noget lavere tilvækst den kommende sommer på 
græs. 

Hvis der er stor spredning i kalvenes fravænningsvægt, kan det - for at til-
stræbe ens kælvningstidspunkt - være formålstjenligt at inddele kvierne i flere 
vægtgrupper og fodre med forskellig energiniveau for at tilstræbe samme vægt 
ved 13 mdrs. alderen. 

I tabel 3.2 er vist energibehovet i forskellige vægtintervaller for kvier af RDM 
og SDM. Selv om der kan være forskel i energibehovet mellem forskellige racer 
(Liboriussen et al., 1978 og 1982), kan tallene i tabel 3.2 - også til kødkvægsra-
cerne - give et rimeligt skøn for, hvor mange foderenheder der er behov for til 
en given tilvækst i forskellige vægtintervaller. I det omtalte eksempel skal dy-
rene for at vokse 600 g om dagen i første halvdel af vinteren tildeles 3,2 FE om 
dagen og i sidste halvdel 3,6 FE om dagen. 

3.3. Fra løbning til kælvning 
Når kvierne først er ikælvet, må energitilførslen i den efterfølgende periode 

primært tage sigte på at opnå optimalt kælvningsforløb, samt at de kommer i 
brunst igen senest 70-90 dage efter kælvning. En af de vigtigste kriterier for at 
opnå dette er, som tidligere nævnt, at kvierne er i passende huld ved kælvning. 
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Tabe! 3.2 Behov for FE pr. dag I forhold til legemsvægt og planlagt daglig tilvækst 
(Foldager et al., 1988). 

Tilvækst, g/dag 
Vægtintcr-
vaCkg 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 

50-100 1,1 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 3,3 3,7 
1 0 0 - 1 5 0 1 , 5 1 , 7 2 , 0 2,4 2 , 8 3,2 3,7 4,2 4,8 
1 5 0 - 2 0 0 1 , 7 2 , 1 2 , 4 2 , 8 3 , 3 3 , 8 4 , 4 5 , 0 5 , 7 

200-250 2 , 0 2 , 4 2 , 8 3 , 2 3 , 8 4 , 3 5 , 0 5 , 7 6,5 
250-300 2 , 2 2 , 6 3 , 1 3 , 6 4 , 2 4 , 9 5 , 6 6 , 4 7 , 2 

3 0 0 - 3 5 0 2 , 4 2 , 9 3 , 4 4,0 4 , 6 5 , 3 6 , 1 7 , 0 8,0 
350-400 2 , 7 3 , 2 3 , 7 4 , 3 5 , 0 5 , 8 6 , 7 

400-450 2 , 9 3 , 4 4 , 0 4 , 7 5 , 4 6 , 3 7 , 2 

450-500 3 , 1 3 , 6 4 , 3 5 , 0 5,8 6 , 7 7 , 7 

500-550 3 , 3 3 , 9 4 , 6 5 , 3 6 , 2 7 , 1 8 , 2 

I hele perioden skal kvierne stadig vokse samtidig med, at kalven vokser bety-
delig, især i de sidste 3 mdr. før kælvning. I amerikansk litteratur (Thomas, 
1986) nævnes en tilvækst på godt 500 g i gennemsnit at være nok. Er kvierne 
imidlertid på græs, vil græsmængden og græskvaliteten i høj grad være bestem-
mende for tilvæksten i sommerperioden, og fodringen i 2. vinter må tage sigte 
på, at dyrene er i passende huld ved kælvning. Eksemplet i tabel 3.1 resulterer 
i, at kvierne vokser 700 g 2. sommer, og med en tilvækst på 600 g 2. vinter, vil 
kvierne veje 527 kg umiddelbart før kælvning. 

3.4 Konklusion 
Fodring af løbekvier må i første række tage sigte på, at de kælver indenfor 

normal kælvningssæson for besætningen. Ønskes kvierne at kælve 2 år gamle, 
skal hovedparten være kønsmodne senest 13 mdr. gamle. 

Inden for en given race afhænger kønsmodenhedens indtræden mere af dy-
rets vægt end af dets alder, d.v.s. at stærkt fodring fremskynder kønsmodenhe-
dens indtræden. 

Tidspunktet for kønsmodenheden varierer mellem racer, således at sent ud-
viklede racer normalt vejer mere ved kønsmodenhedens indtræden end tidligt 
udviklede racer. Der er imidlertid behov for nærmere at fastlægge de forskellige 
racers vægt ved kønsmodenhedens indtræden. 

Foderenhedstildelingen fra fravænning til kønsmodenhed (1. vinterperiode 
for forårsfødte kvier) må beregnes/aflæses på grundlag af den planlagte tilvækst 
i perioden. Tilvæksten for kvier, der kælver to år gamle, beregnes som: (den på-
gældende races forventede vægt ved kønsmodenhed - fravænningsvægten): an-
tal dage fra fravænning til 13 mdrs. alderen. 

Tilvæksten og dermed foderenhedstildelingen i den sidste del af drægtigheds-
perioden må primært tage sigte på at få kvierne i passende huld ved kælvning. 



4 Ammekøers foderoptagelse 

For at kunne forudberegne den maksimale foderenhedsoptagelse og dermed 
bidrage til optimering af rationen, er der inden for de senere år herhjemme ud-
arbejdet foderoptagelsessystemer til såvel malkekøer (Kristensen, 1983) som til 
ungkvæg (Ingvartsen et al., 1986). De to systemer adskiller sig fra hinanden ved 
bl.a., at fodermidlernes fylde er forskellige. Da ammekøer ligesom ungdyr fod-
res på et relativt lavere foderniveau end højtydende malkekøer, formodes opta-
gelsessystemet for ungdyr med fordel at kunne tilpasses til ammekøer. Herved 
opnås den fordel, at der kun behøves et system og dermed et sæt fylder inden 
for samme kødkvægsbesætning. I næste afsnit er foderoptagelseskapaciteten 
for ammekøer - i det følgende benævnt Ka - derfor fastlagt med udgangspunkt 
i de fodermiddelfylder (FFu), der gælder for ungkvæg. 

4.1 Foderoptagelseskapacitetens bestemmende faktorer 
Foderoptagelseskapaciteten, d.v.s. dyrets evne til at optage et givet foder, af-

hænger af en række faktorer knyttet til selve dyret, bl.a. dets størrelse (vægt, 
fedningsgrad), drægtighed, alder (laktationsnr.), mælkeydelse (tidspunkt i lak-
tationen), type (race) m.m. 

For at få et skøn for niveauet af foderoptagelseskapaciteten for ammekøer 
(Ka) viser tabel 4.2 den forventede tørstofoptagelse af diverse fodermidler med 
forskellig energikoncentration i henhold til det danske system til malkekøer 
(Kristensen. 1983), det franske system til ammekøer ( INRA, 1988) samt to 
amerikanske beregningsmetoder for optagelsen (NRC, 1984 og NRC, 1987). 
Det er forudsat, at de pågældende fodermidler gives efter ædelyst som eneste 
foder til køer på 600 kg, og at der ikke er mangel på protein, mineraler og vita-
miner. 

Resultaterne viser, at der er god overensstemmelse i den forventede opta-
gelse mellem det danske og det franske system til henholdsvis malkekøer og am-
mekøer, hvorimod de amerikanske beregningsformler estimerer en noget hø-
jere optagelse. Men ifølge NRC (1987) overestimerer de amerikanske formler i 
flere tilfælde den aktuelle optagelse. 

Foderoptagelseskapaciteten for ammekøer (Ka) er herefter fastlagt således 
at optagelsen bliver næsten den samme som beregnet på grundlag af det danske 
og franske system for køer (se tabel 4.2). Ved at anvende fylderne for ungkvæg 
(Andersen et al., 1987) er foderoptagelseskapaciteten for ammekøer (Ka) såle-
des fastlagt til 12,0 for udvoksede goldkøer på 600 kg. 
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Tabel 4.1 Fodermidiers cnergikoncentration og fylde (pr. kg tørs tof) . 

FE N E m FF" FFu2) U E B " 

Ubeh. byghalm 0 , 2 6 0,70 0 , 8 5 1 , 5 4 1 , 8 0 

N H r b e h . byghalm 0 , 4 3 1,06 0 , 6 5 1,39 1 , 3 0 

Kløvergræshø 0 , 6 0 1 , 2 5 0,56 1 , 2 5 1,30 
Majsens. (25% tørstof) 0 , 7 5 1,54 0 , 5 3 1 , 1 3 1,23 

" Fodermidlernes fylde til malkekøer. 
2> » » » ungkvæg og ammekøer. 
3) » » » ungkvæg og ammekøer, i det franske foderoptagelsessystem. 

Tabel 4.2 Forventet foderoptagelse af forskellige fodermidler, der tildeles som eneste 
foder til 600 kg's goldkøer. 

D K " pR2) NCR. 19S43' NRC. 19884) DK51 

malkekøer ammekøer amme køer ammekøer ammekøer 
ts. FE ts. FE ts. FE ts. FE ts. FE 

Ubeh. halm 6 , 5 1 , 7 6 , 8 1 , 8 8 , 4 2 , 2 7 , 0 1 , 8 7 , 8 2 , 0 

N H r b e h . halm 8 , 5 3 , 6 9,4 3 , 8 1 0 , 8 4 , 7 9 , 4 4 , 0 8 , 6 3 , 7 

Kløvergræshø 9 , 8 5 , 9 9 , 4 5 , 6 1 1 , 5 6 , 9 1 0 , 6 6 , 4 9 , 6 5 , 8 

Majsens. (25 % ts.) 1 0 , 4 7 , 8 1 0 , 0 7 , 5 1 1 . 5 8 , 6 1 2 , 5 8 , 8 1 0 , 6 8 , 0 

0 Beregnet fra tabel 4.1 og K = 5.5 
2) Beregnet fra tabel 4.1 og K = 12,3 
3) Beregnet efter funktionen: tørstofopt. = vægt0 '75 • (0,1462 • NEm -0,0517 • NEm

2 

-0,0074) 
4) Beregnet efter funktionen: tørstofopt. = vægt 0 J 5 • (19,4 + 54,5 • NEm) 
5) Beregnet fra tabel 4.1 og Ka = 12,0 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at substitutionsforholdet mellem 
grovfoder og kraft foder, d.v.s. nedgangen i grovfodertørstof pr. kg tildelt kraft-
fodertørstof, er højere i systemet for ungkvæg end i det danske og franske sy-
stem for køer. Dette indebærer, at den beregnede grov f o d e rop t age Ise vil blive 
relativ t mindre ved tilskud af kraftfoder end i de andre systemer. Men da der til 
ammekøer kun er behov for begrænsede mængder kraftfoder - især sammen 
med godt grovfoder - anses forholdet at være af mindre praktisk betydning. 

4.1.1 Koens størrelse 
Køernes størrelse har en relativ stor indflydelse på deres foderoptagelseska-

pacitet, således at optagelsen er større desto større dyrene er. Normalt bruges 
koens vægt umiddelbart efter kælvningen som udtryk for dens størrelse. At der 
vælges et bestemt tidspunkt i drægtigheds-laktationscyklen skyldes, at de vægt-
ændringer, der sker p.g.a. ændret fedtaflejring og forøgelse af fosterets vægt -
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som det vil fremgå senere - har en speciel effekt på foderoptagelsen (Kristensen 
og Invartsen, 1985). 

Øgningen i tørstofoptagelsen med stigende vægt er større, når der fodres med 
en energirig end med en energifattig ration, og den varierer fra 0,8-2,0 kg tør-
stof/100 kg levende vægt (Journet, 1986). I en række forsøg med lakterende køer 
fandt Kristensen (1983), at tørstofoptagelsen af totalrationen steg 1,4-1,7 kg for 
hver 100 kg vægten øgedes. At energikoncentrationen påvirker tørstofoptagel-
sen pr. kg vægtændring kommer også til udtryk i de forskellige foderoptagelses-
systemer, som det er vist i tabel 4.3. Ved en meget lav energikoncentration sva-
rende til ubehandlet halm regnes der således med en forskel i tørstofoptagelsen 
pr. 100 kg legemsvægt på 0,7-1,1 kg, mens forskellen andrager 1,1-1,5 kg tørstof/ 
100 kg når rationens energikoncentration svarer til den, der findes i kløver-
græshø (60 FE/100 kg tørstof). For så nært som muligt at opnå samme forskel i 
tørstofoptagelsen pr. 100 kg's vægtændring som i de øvrige foderoptagelsessy-
stemer, er ændringen i kapaciteten i nærværende optagelsessystem til amme-
køer (Ka) ansat til 1,5 pr. 100 kg legemsvægt. 

Tabel 4.3 Forskel i daglig tørstofoptagelse pr. 100 kg vægtændring af rationer med 
samme energikoncentration som i MI,-behandlet byghalm og kløvergræshø 
(jævnfør tabel 4.1). 

Energikorn:. D K " FR-1 DK3' 
USA 4 ' 

svarende til malkekøer ammekøer ammekøcr NRC(1984) NRC(1987) 

NH3beh. byghalm 0 , 9 1,2 1 , 1 1.3 1 , 2 
Kløvergræshø 1,1 1,2 1,2 1 , 5 1 , 4 

0 Kapacitetsændring 0,6/100 kg levende vægt 
2) Kapacitetsændring 1,5/100 kg levende vægt 

Kapacitetsændring 1,5/100 kg levende vægt 
4) Beregnet efter formlerne i tabel 4.2. 

4.1.2 Koens fedningsgrad 
En vægtforøgelse som følge af stigende fedningsgrad øger ikke optagelsen. 

Tværtimod viser mange undersøgelser, at fede dyr har en mindre foderopta-
gelse end magre dyr (Østergaard, 1979; Ingvartsen et ak, 1986 og NRC, 1987). 
Dette skyldes givetvis, at mængden af bughulefedt øges relativt meget, så der 
bliver mindre plads til vom- netmavens indhold; men også »feed back« mekanis-
mer fra fedtdepoterne kan være årsagen til nedgangen i foderoptagelsen med 
stigende fedningsgrad (Ingvartsen et al., 1986). 

I overensstemmelse med ovennævnte viste Garnsworthy og Topps (1982), at 
foderoptagelsen i de første uger efter kælvning er højere når koen kælver med 
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lav end med høj huldkarakter. Endvidere opnås den maksimale foderoptagelse 
i laktationen senere hos køer med høj end med lav fedningsgrad ved kælvning. 

Fa grundlag af foreliggende litteratur er det ikke muligt nærmere at kvantifi-
cere effekten af dyrets fedningsgrad (huldkarakter) på foderoptagelsen. Men 
man må være opmærksom på, at fede køer kan have en noget lavere foderopta-
gelseskapacitet end angivet i det foregående. 

4.1.3 Drægtighedsstadium 
Mens der næppe sker større ændringer i foderoptagelsen i begyndende dræg-

tighed, viser mange undersøgelser, at foderoptagelsen - især af fyldende foder-
midler - reduceres i den sidste del af drægtigheden. Det skyldes, at fosterets vo-
lumen i den sidste del af drægtigheden er så stor, at den på trods af en udvidelse 
af bughulens rumfang, reducerer vom-netmavens kapacitet (Ingvartscn et al., 
1986; Journet, 1986). Forholdet vil være mere udtalt hos fede end hos magre 
køer. 

I løbet af de sidste 6 uger inden kælvning fandt Journet og Remond (1976) en 
daglig reduktion i optagelsen af hø og ensilage på 0,2 kg tørstof pr. uge. I samme 
tidsrum fandt Seneeberger (1979) en noget større reduktion på 0,3-0,4 kg tør-
stof om dagen pr. uge. NRC (1987) angiver et fald i foderoptagelsen på 2% pr. 
uge i den sidste måned før kælvning, i det franske foderoptagelsessystem til am-
mekøer ( INRA, 1988) regnes der med en kapacitetsnedgang på 0,6 i 9. drægtig-
hedsmåned i forhold til foregående måneder, hvilket svarer til 0,5 kg tørstof om 
dagen af middelgodt grovfoder. 

Ovennævnte viser, at det ved foderplanlægningen er relevant at tage højde for 
den faldende foderoptagelse sidst i drægtighedsperioden. Det antages, at kapa-
citeten (Ka) hos køer i middel huld i gennemsnit falder med 0,5 enhed i 9. dræg-
tighedsmaned og med ca. 1,0 enhed i de sidste 14 dage inden kælvning. 

4.1.4 Laktationsstadium 
Umiddelbart efter kælvningen er foderoptagelsen relativ lav, men den stiger 

gradvist til et maksimum 7-12 uger efter kælvningen for ældre køer og op til 18 
uger efter kælvningen for 1. kalvs køer (Kristensen og Ingvartsen, 1985). 

Den maksimale optagelse nås næsten samtidig uanset foderrationens energi-
koncentration (Kristensen 1983 og 1985). Dog er der nogle forsøg, der viser, at 
den maksimale optagelse nås tidligere med en energirig end med en energifattig 
ration (Østergaard, 1979). 

Efter at den maksimale optagelse er nået synes optagelsesforløbet derimod 
klart at afhænge af foderets energikoncentration (Krohn et al., 1983). Således 
forbliver optagelsen næsten konstant når der fodres med en lav energikoncen-
tration, mens optagelsen falder ved fodring med en høj energikoncentration 
(fig. 4.1). Til ammekøer, der normalt fodres med en relativt lav energikoncen-
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Kg tørstof/ko/dag 

Figur 4.1 Forløb af foderoptagelseskurver hos 1. kalvs køer ved forskellig energikon-
centration i foderrationen (Krohn og Andersen, 1983). 

tration, er det således sandsynligt, at optagelseskapaciteten i perioden fra 2-3 
mdr. efter kælvningen til ammeperiodens slutning er konstant. 

Hvor meget optagelsen stiger fra kælvning til den maksimale optagelse nås, 
afhænger af dyrenes ydelseskapacitet. D.v.s. at optagelseskapaciteten for am-
mekøer er lavere end for højtydende malkekøer. ARC (1984) refererer en 
række undersøgelser, der viser, at stigningen i tørstofoptagelsen varierer fra 0,1-
0,4 kg organisk stof pr. kg 4% mælk, og på grundlag af disse resultater anbefaler 
ARC (1984) at regne med en forventet stigning på 0,2 kg tørstof/kg fedtkorrige-
ret mælk. NRC (1987) regner ligeledes med en meroptagelse af tørstof på 0,2 kg 
pr. kg mælk. På grundlag af beregninger fra 3 forsøg med malkekøer fandt Kri-
stensen og Ingvartsen (1985), i god overensstemmelse hermed, en stigning på 
0,18 kg tørstof/kg 4% mælk. I det franske foderoptagelsessystem til ammekøer 
regnes der med, at foderoptagelseskapaciteten stiger 0,3 FFu pr. kg mælk, der 
produceres, hvilket svarer til 0,24 kg tørstof af middelgodt grovfoder. 

På grundlag af resultaterne i ovennævnte referencer anbefales det, at regne 
med en stigning i optagelseskapaciteten (Ka) på 0,3 FFu pr. kg produceret mælk 
som i det franske system. Dette er ganske vist noget over gennemsnittet af resul-
taterne af de fleste angivelser, men det er sandsynligt at optagelsen øges noget 
mere ved et lavt end ved et højt produktionsniveau. 
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Optagelsen i ammeperioden kan herefter beskrives ved følgende funktion: 

Y = a - b - e c D (4.1) 
hvor Y = foderoptagelseskapaciteten D dage efter kælvning 

a = den maksimale foderoptagelseskapacitet i 
laktationsperioden 

b = stigningen i kapaciteten fra kælvning til den maksimale 
foderoptagelseskapacitet er nået 

e = 2,7183 
D = antal dage fra kælvning 
c = konstant, der angiver hvor lang tid efter kælvningen, 

at foderoptagelseskapaciteten topper 
(c = -^0,06 for ældre køer) 

Den maksimale foderoptagelseskapacitet (a) kan som tidligere nævnt bereg-
nes som: 

W-600 
a — (12 + - ^ - - l , 5 ) + (Mmax-(),3) 

hvor W = koens vægt umiddelbart efter kælvning 
Mmax = koens maksimale dgl. mælkeydelse 

Stigningen i kapaciteten fra kælvning til den maksimale kapacitet er nået (b) 
beregnes således: 

b = M m a x -0 ,3 + 1,0 
hvor Mmax = koens maksimale mælkeydelse og 1,0 svarer til faldet i Ka umiddel-
bart inden kælvning som følge af drægtighed. 

Den generelle formel for foderoptagelseskapaciteten i ammeperioden for 
ældre køer er herefter: 

W-600 Y = (12 -I • 1,5) + (Mmax • 0,3) -r- (Mmax • 0,3 + 1) • 2,7183 (-°-(,6'D) (4.2) 
100 

hvor Y = foderoptagelseskapaciteten (Ka) D dage efter kælvning 
W = koens vægt umiddelbart efter kælvning 

Mmax = koens max. dgl. mælkeydelse (2-3 nulr. efter kælvning) 
D = antal dage fra kælvning 

4.1.5 Alder 
Det er velkendt, at 1. kalvs køer har en lavere foderoptagelse end ældre køer. 

Selv når der korrigeres til samme vægt og mælkeydelse, optager 1. kalvs køerne 
1-2 kg tørstof mindre om dagen (Kristensen og Ingvartsen, 1985). I god overens-
stemmelse hermed fandt Jarrige et al (1986) en forskel i optagelsen mellem 1. 
kalvs og ældre køer på 1,5 kg tørstof om dagen udover den forskel, der skyldtes 
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dyrets størrelse og mælkeydelse. Ifølge Jo urnet (1986) er forskellen mellem 1. 
kalvs- og ældre køer ca. 1,0 kg tørstof, når der er korrigeret for forskel i vægt og 
mælkeydelse. Årsagen til denne forskel i optagelsen mellem yngre og ældre 
køer er ikke klarlagt, men skyldes sandsynligvis fysiologiske begrænsninger i til-
knytning til igangsætningen af mælkeproduktionen i 1. laktation (Journet, 
1986). Ifølge Østergård (1979) reduceres forskellen mellem 1. kalvs og ældre 
køer i den sidste del af laktationsperioden. 

I det franske foderoptagelsessystem til ammekøer regnes der med, at foder-
optagelseskapaciteten er 1,5 enhed lavere for 1. kalvs end for ældre køer, hvilket 
svarer til 1,2 kg tørstof af middelgodt grovfoder. Forl. kalvs køer, der kælver tid-
lig, regnes der med en yderligere reduktion i kapaciteten på 0,5 enhed (Jarrige 
et al, 1986). 

På grandlag af ovennævnte fastlægges Ka 1,5 FFu lavere for 1. kalvs- end for 
ældre køer af samme vægt, dog sådan at forskellen er lidt større i begyndende 
laktation. Endvidere regnes der med, at den maksimale foderoptagelseskapaei-
tet opnås ca. 1 måned senere for 1. kalvs- end for ældre køer. 

Den generelle formel for foderoptagelseskapaciteten i ammeperioden for 1. 
kalvs køer er herefter: 

W-600 
K a = (10,5+ 1,5) + (Mmax • 0,3) - (Mmax • 0,3 + 1,0) • 2,7183 ^ - d ) 

(4.3) 

idet der regnes med samme symboler som i formlen for ældre køer. 

4.1.6 Race 

Flere undersøgelser viser, at der er forskel i optagelsen mellem racer. Saledes 
fandt Ingvartsen et al., 1986 en lidt højere optagelse for ungdyr af SDM end 
RDM. Ligeledes er det vist, at Jerseykøer har en højere optagelseskapacitet 
end de fleste andre malkeracer (Bridgestocke et al., 1982; Kristensen og Ing-
vartsen, 1985). 

Sammenlignet med Holstein Friesian (HF) synes kødkvægsracerne at have 
en noget lavere optagelseskapacitet (Geay, 1976). Samme forhold er fundet i 
amerikanske undersøgelser, og NRC (1987) regner saledes med samme optagel-
seskapacitet for alle kødkvægracer, men foreslår en korrektion på 8% for HF. 

I et omfattende dansk krydningsforsøg mellem RDM/SDM og Simmentaler, 
Charolais, D R K , Romagnola. Chianina, Hereford, Bl.d' Aq. og Limousine 
(Liboriussen, 1978) var optagelsen hos ad.lib. kraftfodrede ungtyre næsten ens. 
når der sammenlignedes ved samme vægt. Ved vægte over 450 kg havde Limou-
sine-krydsningerne dog en lavere optagelse end de øvrige racer, mens Romag-
nola gennem hele vækstperioden optog mere end gennemsnittet. At Limousine 
har en relativ lav foderoptagelseskapaeitet er også fundet i franske undersøgel-
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ser (Beranger og Mieol. 1989). Dette er også bekræftet i italienske forsøg med 
300-500 kg's ungtyre fodret med overvejende majsensilage; sammenlignet ved 
samme vægt havde Limousine og Friesian henholdsvis lavest og højest foderop-
tagelse med Charolais og Sålers intermediær (Geay, 1976). 

4.1.7 Andre forhold 
I foregående afsnit er opstillet et skøn for f o cl e ro p t a g e 1 s e s k a p a c i t e t e n under 

forskellige forhold, og med kendskab til fodermidlernes fylde, er det muligt at 
beregne den maksimale foderoptagelse for dyr under forskellige produktions-
og fod ri ngsbe tingeiser. For at opnå maksimal optagelse kræves imidlertid, at en 
række forudsætninger er opfyldt bl.a. at: 
1) Dyrene skal være sunde og raske. 
2) Dyrene ma ikke være stressede. Dyr med lav rangorden kan evt. holdes væk 

fra foderbordet. 
3) Der skal være fri adgang til foder i næsten alle døgnets timer. 
4) Der ma ikke være mangel på næringsstoffer (protein, mineraler og vitami-

ner). 
5) Der skal være rigelig adgang til rent drikkevand. 
6) Omgivelsernes temperatur må ikke afvige væsentlig fra det »normale« (-h5 

til 25°C). Højere temperaturer begrænser, mens lavere temperaturer øger 
optagelsen. 

7) Der må ikke være meget mudret omkring foderbordet. 
En mere fyldestgørende beskrivelse af ovennævnte punkter er givet af blandt 

andet Ingvartsen et al. (1986). 

4.1.8 Konklusion 
Ved fastlægning af foderoptagelseskapaciteten for ammekøer (Ka), er der ta-

get udgangspunkt i foderoptagelsessystemet for ungdyr. D.v.s. at der regnes 
med samme fylder af fodermidlerne, som til ungkvæg (FFu). 

Som udgangspunkt er Ka for 600 kg's ældre goldkøer fastlagt til 12,0 FFu. Tør-
stofoptagelsen af forskellige grovfodermidler bliver således næsten den samme, 
som nar optagelsen beregnes p.g.a. det danske og franske foderoptagelsessy-
stem til henholdsvis malkekøer og ammekøer. 

Foderoptagelseskapaciteten varierer imidlertid afhængig af: 1) dyrets vægt, 
2) drægtighed, 3) mælkeydelseskapacitet, tidspunkt i laktationcn samt af 4) dy-
rets alder, som det fremgår af følgende: 

ad 1) Der regnes med at Ka ændres 1,5 FFu for hver gang vægten ændres 100 
kg: 

ad 2) Foderoptagelseskapaciteten reduceres i den sidste del af drægtighedspe-
rioden. Det antages, at Ka reduceres 0,5 FFu i 9. drægtighedsmåned og 
1,0 FFu i de sidste 14 dage før kælvning. 
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ad 3) Foderoptagelsen er lav umiddelbart efter kælvningen og stiger for ældre 
køer gradvist til et maksimum ca. 2 måneder efter kælvningen. På grand 
af en relativ lav energikoncentration til ammekøer, forventes optagelsen 
derefter at være konstant i den resterende del af ammeperioden. 

Den maksimale optagelseskapacitet i ammeperioden afhænger af ko-
ens mælkeydelseskapacitet, og der regnes med at Ka i laktationsperioden 
i forhold til første del af goldperioden stiger 0,3 FFu pr. kg mælk, som 
koen maksimalt kan præstere. 

Forløbet af Ka for ældre køer gennem ammeperioden kan beregnes efter for-
mel 4.2 side 49. 
ad 4) 1. kalvs køer har en mindre optagelseskapacitet end ældre køer, selv når 

der korrigeres til samme vægt og mælkeydelse. Forskellen i Ka andrager 
1,5 FFu og den maksimale optagelse opnås ca. 1 måned senere end hos 
ældre køer. 

Forløbet af Ka for 1, kalvs køer gennem ammeperioden kan beregnes 
efter formel 4.3 side 50. 

I figur 4.2 er vist eksempler på hvordan Ka ændres gennem drægtigheds-lak-
tationscyklen for henholdsvis ældre køer, der vejer 600 og 500 kg og yder maksi-

Figur 4.2 Foderoptagelseskapacitet for henholdsvis ældre køer på 600 og 500 kg, der 
maksimalt yder 8 kg mælk og for 1. kalv ko på 500 kg, der maksimalt yder 6,4 
kg mælk. 
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malt 8,0 kg mælk og en 1. kalvs ko, der vejer 500 kg og yder maksimalt 6,4 kg 
mælk. 

Foruden ovennævnte faktorer er der andre forhold, der kan påvirke foderop-
tagelsen bl.a. dyrets fedningsgrad og race. Således har fede dyr en noget lavere 
optagelse end dyr i moderat foderstand. Ligeledes viser flere undersøgelser, at 
kødkvægracer og specielt Limousine har en noget lavere optagelse end højtpro-
ducerendc malkekvægsraeer. På grundlag af foreliggende litteratur er det imid-
lertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at kvantifisere forskelle som følge af 
fedningsgrad og race, så disse faktorer kan inddrages i foderoptagelsessystemet 
til ammekøer. 

4.2 Foderstyring gennem drægtigheds-Iaktationscyklen 

4.2.1 Beregning af foderoptagelsen 
Når ammekøernes energibehov og foderoptagclseskapacitet er fastlagt, og 

de enkelte fodermidlers fylde kendes, er det forholdsvis enkelt at beregne, hvor 
meget køerne maksimalt kan optage af en given foderration. 

Udfra dyrets foderoptagclseskapacitet og dets energibehov kan rationens 
maksimale fylde pr. FE beregnes således: 

Maksimal fylde (FFu/FE) = Ka: FE-behovet 

Er Ka f.eks. 12,0 FFu og FE-behovet 3,6, er den maksimale fylde pr. FE = 
3,33. Det vil sige, at et fodermiddel hvis fylde er lig med 3,33 FFu/FE netop kan 
dække dyrets energibehov, når fodermidlet gives efter ædelyst som eneste foder 
(hvis ellers protein og mineralstofbehovet er dækket). Et fodermiddel hvis fylde 
er større end 3,33 FFu/FE kan derimod ikke optages i tilstrækkelig mængder til 
at dække af dyrets energibehov. Omvendt kan ad libitum fodrede dyr æde mere 
energi end der er behov for, hvis det tildelte fodermiddel har en lavere fylde pr. 
FE end de 3,33. 

I praksis vil det ofte være sådan, at ammekøer fodres med grovfoder efter 
ædelyst, og spørgsmålet vil være, hvor meget kraftfoder der evt. skal gives i til-
skud til grovfoder for netop at dække dyrenes behov. Hvordan dette beregnes 
ses af følgende eksempel: 

FE-behov = 3.6 FE 
Ka = 12,0 FFu 
Maksimal fylde (12:3.6) = 3,3 FFu/FE 
Grovfoderets fylde = 3,5 FFu/FE 
Kraftfoderets fylde = 0,9 FFu/FE 

Ka 
FFu „rovf 

FE-behov 
FE i kraftfoder FE-behov 

FFu grovf. + FFu kraftf. 

3,5 -r- 3,3 
-3,6 = 0,3 FE 

3,5 -r- 0,9 
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Som alternativ beregningsmetode kan anvendes den såkaldte »konvolutme-
tode«. 

Grovfoder 3,5 ^»2,4 
3,3 

Kraftfoder 0 , 9 ^ ^ 0 , 2 
0,2-100 % FE i kraftfoder = = 7,7% 
0,2 + 2,4 
3,6 x 7.7 

FE i kraftfoder = = 0,3 FE 
100 

4.2.2 Fodertype gennem drægtighedsdaktationscyklen 
I tabel 4.4 er angivet foderrationens maksimale fylde (FFu/FE) i goldperio-

den, drægtighedsperioden og forskellige laktationsafsnit for henholdsvis 1. 
kalvs- og ældre køer af forskellig vægt. Tallene er beregnet på grundlag af FE-
normen og Ka, som er angivet i tabel Al . 

Tabel 4.4 Maksimal fylde (FFu/FE) i rationer til ammekøer fodret efter norm. 

Goldperiode 

Laktationsmd. Dr. md. 

2. 4. 6. Første del 7 8 9 

1. kalvs køer, 500 kg 1 , 4 1 , 5 1,7 2 , 1 1,9 1 , 8 1 , 5 

Ældre køer, 500 kg 1 , 8 2,0 2 , 3 3 , 3 2 , 8 2 , 6 2 , 1 
Ældre køer, 600 kg 1,9 2 , 1 2,4 3 , 3 2 , 9 2 , 7 2 , 2 
Ældre køer, 700 kg 1,9 2 , 2 2 , 4 3 , 4 3,0 2 , 8 2 , 3 

Det fremgår af tabel 4.4, at der er betydelig forskel i kravet til rationens fylde 
igennem drægtigheds-iaktationscyklen. Ligeledes bemærkes den store forskel, 
der er mellem 1. kalvs- og ældre køer. Dyrenes vægt har derimod relativ lille ind-
flydelse på den fylde, der er nødvendig for at tilfredsstille dyrenes behov. 

Sammenholdes tallene i tabel 4.3 med fodermidlernes fylde i tabel B2 og B3, 
kan rationssammensætningen som tidligere vist beregnes. 

Det skal imidlertid bemærkes, at de beregnede fylder i tabel 4.4 kun gælder 
når der fodres efter norm. En ammeko, der i vinterperioden fodres under nor-
men, på grund af en høj huldkarakter ved indbindingen, stiller således mindre 
krav til rationens fylde end angivet, idet den maksimale fylde som nævnt bereg-
nes som Ka: FE/dag. Der vil derfor i den pågældende situation, ikke blot som 
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tidligere diskuteret, kunne spares energi i staldperioden, men også anvendes fo-
dermidler med en lavere energikoneentration og fylde, hvorved foderrationen 
normalt vil kunne billiggøres. I de følgende eksempler er der imidlertid forud-
sat, at der fodres efter norm, uden korrektion for ændring i huld. 

Den første del af ammeperioden er det tidspunkt, hvor der stilles størst krav til 
foderets kvalitet. Til ældre køer må rationens gennemsnitlige fylde ikke over-
stige ca 1,8 FFu/FE (tabel 4.4). Kun grovfoder af god kvalitet kan således anven-
des som eneste foder for at dække energibehovet - f.eks. k 1 ø ve r g r æ s e n s i 1 age 
med en energikoncentration på 75 FE/100 kg tørstof og et minimum på 22% tør-
stof (tabel B2). 

Til 1. kalvs køer, der fodres med samme kvalitet grovfoder efter ædelyst, kan 
det beregnes, at tier skal gives 3,6 FE i suppleringsfoder i form af kraft foder el-
ler foder med tilsvarende lav fylde. Når kraftfodcrti 1 skuddet skal være så stort, 
skyldes det dels, at 1. kalvs køerne har en lavere optagelseskapacitet end ældre 
køer især på dette tidlige laktationsstadium, samt at der til 1. kalvs køerne tilde-
les 1,0 FE ekstra til vækst. Endelig kan det ikke udelukkes, at supplcringsfode-
ret beregnes lidt højere end nødvendigt på grund af et relativt højt substitutions-
forhold i optagelsessystemet for ungdyr. 

Gives der ikke tilskud af kraft foder til 1. kalvs køerne, vil de i ovennævnte ek-
sempel kun optage 5,8 F E eller 1,8 F E mindre end normen. Det forhold at 
yngre køer skal have mere kraftfoder end ældre køer gør det nødvendigt, at der 
er mulighed for individuel tildeling af kraftfoder eller at dyrene i besætningen 
gruppeinddeles. 

/ sidste del af ammeperioden falder køernes mælkeydelse og dermed energibe-
hovet, og der stilles derfor mindre krav til foderets fylde. Køer, der er på græs 
kan derfor normalt optage mere energi, end der er behov for, hvilket forklarer, 
at de tager på i vægt og huld, som beskrevet i tidligere afsnit. Dette gælder dog 
ikke i så høj grad for 1. kalvs køer, der stiller større krav til foderets fylde end 
ældre køer. Derfor vil det også sjældent være aktuel at fodre 1. kalvs køerne un-
der normen i vinterperioden i modsætning til ældre køer, der ofte har betydelige 
kropsreserver at tære på. 

I perioden efter fravænningen kan ældre køer optage energi nok til dækning af 
behovet, hvis blot rationens gennemsnitlige fylde ikke overstiger 3.3. D.v.s., at 
f.eks. godt NH-.-behandlet byghalm (2,3 kg tørstof pr. FE) dækker behovet for 
energi. Fodring med udelukkende NH3-behandlet halm vil dog resultere i en 
mindre mangel på protein og mineralstoffer. 

Yngre køer stiller som nævnt større krav til foderets fylde, og for at optage 
energi nok til dækning af behovet (500 kg - FF-behov — 4,2), må 1. kalvs køer 
foruden NH3-halm efter ædelyst gives 2 FE i kraftfoder eller andet supplerings-
foder med lav fylde. Bliver der ikke givet suppleringsfoder vil de kun optage 2,7 
FE eller 1,5 FE under behovet . 
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I sidste '/3 af drægtighedsperioden (7., 8. og 9. drægtighedsmåned) er kravet til 
rationens gennemsnitlige fylde for ældre køer ca. 2,4. Det vil sige, at fodring ef-
ter ædelyst med hø af moderat kvalitet (0,54 FE/kg tørstof) vil kunne dække dy-
renes behov for energi. 

Til 1. kalvs køer, der fodres med samme kvalitet hø skal der gives 2,3 kg kraft-
foder eller andet suppleringsfoder med lav fylde i tilskud. Bliver der ikke givet 
suppleringsfoder, vil 1. kalvs køerne kun optage 3,8 FE, hvilket er 1,5 FE under 
normen. 

Fig. 4.3 illustrerer groft hvor mange % kraftfoder (% af FE) eller andet foder 
med tilsvarende lav fylde, der skal gives i tilskud til grovfoder afhængig af dets 
fylde og rationens maksimale fylde (Ka: FE-behov). Det ses f.eks., at ældre 
goldkøer (Ka: FE-behov = 3,3), der fodres med NH r behand le t halm med en 
fylde på 3,5 pr. FE skal have knap 10% af FE-behovet dækket i form af kraftfo-
der eller andet foder med tilsvarende lav fylde. Tilsvarende kan ses, at 1. kalv 
goldkøer (Ka: FE-behov = 2,1), der fodres med NHrbehandle t halm efter æde-
lyst skal have ca. 50% af FE-behovet dækket i form af foder med lav fylde. 

4.2.3 Konklusion 
Med kendskab til ammekøernes energibehov og foderoptagelseskapacitet 

samt fodermidlernes fylde, er det forholdsvis enkelt at beregne den forventede 
foderoptagelse af en given ration. Ligeledes er det let at beregne kravet til foder-

Figur 4.3 Nødvendig tilskudsfoder (med fylde 0,9 FFu/FE) afhængig af grovfoderets 
fylde og rationens maksimale fylde (Ka: FE-behov). 
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rationens fylde, således at dyrene ved ad libitum fodring netop får deres fode-
renhedsbehov dækket. 

Kravet til rationens fylde er størst umiddelbart efter kælvning, hvor det for 
ældre køer, der fodres efter norm. er ca. 1,9 FFu/FE. D.v.s. at f.eks. en god kva-
litet hø eller ensilage tildelt efter ædelyst alene kan dække dyrenes energibehov. 

I den første del af goldperioden er kravet til rationens maksimale fylde kun 
ca. 3,3 FFu/FE for ældre køer. Dette svarer til, at godt NH ;,-behandlet byghalm 
(suppleret med lidt protein og mineralstoffer), der gives efter ædelyst, alene 
kan dække dyrenes energibehov. 

I den sidste del af drægtighedsperioden stiger kravet igen til foderets maksi-
male fylde, der her er ca. 2,5 for ældre køer. D.v.s. at f.eks. ensilage og hø af 
middelmådig kvalitet kan opfylde dette krav. 

Første kalvs køer stiller betydelig større krav til foderets fylde end ældre køer, 
fordi deres energibehov er højere og foderoptagelscskapaciteten lavere. Første 
kalvs køer. der fodres efter ædelyst på samme grovfoderration som ældre køer, 
kræver saledes 2-4 FE kraftfoder eller andet tilskudsfoder med tilsvarende lav 
fylde for at dække deres energibehov. Dette kræver individuel tildeling af til-
skudsfoder, evt. gruppeopdeling af køerne i besætningen. 
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6 Appendix A 

Tabel A . l Protein- og mineralstofnormer til malke- og ammekøer. 

Goldkøer 

Dr . måned 
Gold-

per iodens Sidste 
Laktcrende køer l . d e l 6. 7. 8. 9. 14dg. 

Ford. råprot.1 ' 

Ca 

P 

Mg2) 

Na 

W = koens vægt, kg 
M = den aktuelle dgl. mælkeydelse 

0 1. og 2. kalvs køer henholdsvis +80 g og +40 gford . råprot./dag (80 g/FE). 
2) Ved risiko for græstetani kan der gives ekstra tilskud (20-30 g Mg/dag). 
3) Drægtighedstillæg ved en forventet fødselsvægt på ca. 40 kg. Evt. ganges med faktoren: 

(forventen fødselsvægt: 40). 

W • 70 
100 

W • 3 

100 

W • 5 

100 

W- 1,8 

100 

W - 1 

• + M • 65 

• + M • 2,8 

• + M • 1.7 

- + M - 0 , 6 - 0 , 9 

100 
—• + M • 0,7 

W • 70 

100 

W • 3 
100 

W • 5 

100 

W- 1,8 

100 

W- 1,8 

100 

+ 40 90 150 270 325 

+ 2 4 6 15 15 

+ 1 3 5 12 12 

+ 2 3 4 5 

+ 0,5 0,6 1,3 2,2 2,2 
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Tabel A.2 Energi-, protein- og mineralstofnornier samt foderoptagelseskapacitet gen-
nem drægtigheds-laktationscyklen for ammekøer af forskellig alder og 
vægt. 

Goldper iode 

Lakta t ionsmåned ' 1 Dr . måned 

-> 4. 6. del 7. 8. 9. 

500kg 1. kalvsko 
FE/dag2 ) 7,6 7,0 6,3 4,2 4,7 5,1 5,8 
Ka, FFu 10,4 10,8 10,9 9,0 9,0 9,0 8,5 
Maksimal FFu/FE3 ) 1,37 1,54 1,73 2,14 1,91 1,76 1,47 
g ford, råprot./dag 846 742 638 430 520 580 700 
g Ca/dag 33 28 24 15 19 21 30 
g P/dag 36 33 30 25 28 30 37 
g Mg/dag 15 13 12 9 12 13 14 

500 kg ældre ko 
FE/dag2 ) 7,2 6,4 5,6 3,2 3,7 4,1 4,8 
Ka, FFu 12,8 12,9 12,9 10,5 10,5 10,5 10,0 
Maksimal FFu/FE3 ) 1,77 2,01 2,30 3,28 2,83 2,56 2,08 
g ford, råprot./dag 870 740 610 350 440 500 620 
g Ca/dag 37 32 26 15 19 21 30 
g P/dag 39 35 32 25 28 30 37 
g Mg/dag 16 14 13 9 12 13 14 

600 kg ældre ko 
FE/dag2 ) 7,7 6,9 6,1 3,6 4,1 4,5 5,2 
Ka, FFu 14,3 14,4 14,4 12,0 12,0 12,0 11,5 
Maksimal FFu/FE3 ) 1,86 2,09 2,36 3,33 2,93 2,67 2,21 
g ford, råprot./dag 940 810 680 420 510 570 690 
g Ca/dag 40 35 29 18 22 24 33 
g P/dag 44 40 37 30 33 35 42 
g Mg/dag 18 16 15 11 14 15 16 

700 kg ældre ko 
FE/dag2 ) 8,2 7,4 6,6 4,0 4,5 4,9 5,6 
Ka. FFu 15,8 15,9 15,9 13,5 13,5 13,5 13,0 
Maksimal FFu/FE3 ) 1,93 2,15 2,41 3,38 3,00 2,76 2,32 
g ford, råprot./dag 1010 880 750 490 580 640 760 
g Ca/dag 43 38 32 21 25 27 36 
g P/dag 49 45 42 35 38 40 47 
g Mg/dag 20 18 17 13 16 17 18 

" Til ældre køer regnes med en mælkeydelse på 8 kg, 6 kg og 4 kg i henholdsvis 2., 4. og 
6. laktationsmåned. Til 1. kalvs køer regnes med en mælkeydelse på 80% heraf. 

2) Evt. huldkorrektion se tabel 1. 
3) I tilfælde af energikorrektion (for huld) ændres den maksimale fylde = Ka: FE/dag. 
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7 Appendix B 

Tabel B . l FFu/FE ved forske 
sen et al., 1987). 

oncentration i en række f< (Ander-

FE/kgTS KgTS/FE 
Kraftfoder, formalet 

grovfoder 

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

0 , 3 5 2 , 8 6 3 , 0 0 4 , 1 7 

0 , 4 0 2 , 5 0 2 , 6 3 3 , 5 5 

0 , 4 5 2 , 2 2 2 , 3 3 3 , 0 6 

0 , 5 0 2 , 0 0 2 , 1 0 2 , 6 7 

0 , 5 5 1 , 8 2 1 , 9 1 2 , 3 5 

0 , 6 0 1 , 6 7 1 , 7 5 2 , 0 9 

0 , 6 5 1,54 1 , 6 2 1 , 8 6 

0 , 7 0 1 , 4 3 1 , 5 0 1 , 6 7 

0 , 7 5 1 , 3 3 1 , 4 0 1,50 

0 , 8 0 1 , 2 5 1 , 3 1 1 , 3 6 

0 , 8 5 1,18 1 , 2 4 1 , 2 3 

0 , 9 0 1 , 1 1 1 , 1 7 

0 , 9 5 1 , 0 5 1,11 

1 , 0 0 1,00 1 , 0 5 

1 , 0 5 0 , 9 5 1 , 0 0 

1 , 1 0 0 , 9 1 0 , 9 5 

1 , 1 5 0 , 8 7 0 , 9 1 

1 , 2 0 0 , 8 3 0 , 8 8 

1 , 2 5 0 , 8 0 0 , 8 4 

1 , 3 0 0 , 7 7 0 , 8 1 

1,35 0 , 7 4 0 , 7 8 

1,40 0 , 7 1 0 , 7 5 

1 , 4 5 0 , 6 9 0 , 7 2 

" Under 21% tørstof: + 0,2 FFu/FE 
mellem 21 og 25% tørstof: + 0,1 FFu/FE 
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Tabel B.2 FFu/FE ved forskellig energikoncentratiori og tørstofindhold i ensilage af 
græsmarksprodukter (Ingvartsen, 1989). 

Energikoncentrat ion Tørstof % 

FE/kgTS KgTS/FE 40 35 30 25 20 15 

0,60 1,67 2,09 2,13 2,14 2,36 2,59 2,91 
0,65 1,54 1,86 1,90 1,99 2,10 2,31 2,59 
0,70 1,43 1,67 1,70 1,79 1,89 2,07 2,32 
0,75 1,33 1,50 1,53 1,61 1,70 1,86 2,09 
0,80 1,25 1,36 1,39 1,46 1,54 1,69 1,89 
0,85 1,18 1,23 1,25 1,32 1,39 1,53 1,71 




