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Formalet halm I foderblandinger til ungtyre 

H. Refsgaard Andersen og Marinus Sørensen 

Afd. for forsøg med kvæg 

Som alternativ til halmafbrænding i landbruget arbejdes der fra flere sider intenst på at 
udnytte denne overskudshalm. En af mulighederne er at anvende mere halm til opfodring, idet 
man ved en fysisk (formaling) eller kemisk behandling søger at forøge dyrenes halmoptagelse og 
halmens foderværdi, 

1 1968 påbegyndtes et forsøgsprojekt med det formål at undersøge værdien af formalet halm i 
foderblandinger til kalve og ungtyre. Det første forsøg i projektet er udført med kalve indtil en 
vægt af 300 kg, og resultaterne er publiceret i årbogen 1972, 

Nærværende del af projektet belyser virkningen af henholdsvis 20, 40 og 60% formalet 
byghalm i foderblandinger til ungtyre på dyernes foderoptagelse, vækst, foderforbrug samt 
slagte- og kødkvalitet. Endvidere undersøges om tilsætning af zinkbacitracin til foderet kan 
forbedre prod u kt i o n sre su 11 at e t. 

Halm er et stærkt fyldende foder, der i naturlig 
form kun fortæres i begrænsede mængder, men 
ved at formale og pelletere halmen opnås en bety-
delig større foderoptagelse, end når halmen gives 
i lang form. Formaling af langt grovfoder bevir-
ker, at foderets fordøjelighed falder på grund af 
kortere passagetid i vommen, Til trods herfor 

synes foderværdien ikke at ændres væsentligt, 
ide ere fordøjelighed kompenseres af en 
større udnyttelse af den omsættelige energi. 

En række udenlandske fodringsforsøg med 
formalet halm i foderblandinger til stude viser i 

"æk, at stigende mængder halm i biandin-
levirker 1) stigende tørstofoptagelse indtil 



Fodermidler 
I forsøgspc 3 

vejede 140 til t-
ger til de fire nota. 

Materiale og metoder 
I f.ij ~,*f>r\ ¡11 (g k ri «S - DM p're fordelt på 4 

Idsvis 0, 20,40 
<•• i1 7 formalet byg': 1 - i -læi f * i 
U ^ > bi i j , som tildelte cf n , -u ' <: \ J t \ i _ 

ni • ste foder sam • n r^" 1 .. [i; (u > 
lig. Til halvdelen af d; 
des at iblande 15 mg 2 
ding. 

Forsøget er udført dels på State: 
Trollesminde (32 dyr) og dels på 
Renbæk (16 dyr). 

Efter slagtningen medvirkede Slagteriernes 
Forskningsinstitut ved slagtebedømmelsen og 
udførte opskæring, kødkvalitetsanalyser og 
s m ags bedø m mel ser. 

Sojaskrå . . . . . . . . . . . . . . 5,0 5.0 5.0 5,0 
Fl. melasse . . . . . . . . . . . . 5,0 5,0 5,0 5,0 
Byg, valset . . . . . . . . . . . . 88,0 68,3 48,7 29,1 
Byghalm. formalet . . . . . 0 20.0 40.0 60,0 
Mineral bl., v itaminpræp. 2,0 1,7 1,3 0,9 

Til halvdelen af dyrene blev som nævnt givet 
tilskud af zinkbacitracin. Dette blev iblandet de 
respektive blandinger i form af 1,5% zinkbacitra-
cinblanding, som erstattede tilsvarende mængder 
byg. I denne blanding, som fremstilledes af.4/>r> 
thekernes Laboratorium for speciaIpræparater. 
Oslo, er bragt ekstraheret sojamel som bærestof. 

Halmen, der indgik i blandingerne, blev forma-
let i slaglemølle med 22 mm. sold, og de færdige 
foderblandinger blev presset i 10 mm piller (ski-
vematrice). Blandingerne er fremstillet af DLG. 

Foderblandingernes kemiske sammensætning 
og foderværdi fremgår af tabel 2. 

Tabel 2. Fodermidlernes kemiske sammensætning og foderværdi m.m. 
Bl. 0 Bl. 20 BI. 40 Bl. 60 

Zinkbacitracin _ + _ + __ + _ + 

Tørstof % 86,37 85,58 85,44 85,65 85,76 86,27 85,93 86,48 

Tørstoffets sammensætning: 
Råprotein . . . . . . . . . 16,18 16,80 13,07 13,18 11,03 11,57 9,97 9,83 
Råfedt 2,17 1,95 1,42 1,46 1,29 1,29 1,32 1,47 
N-fri ekstr 72,12 71,75 67,00 66,47 60,68 59,65 54,70 55,19 
T r æ s t o f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,19 5,41 14,59 15,02 22,91 23,43 30,05 29,51 
Aske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,34 4,09 3,92 3,87 4,09 4,06 3,96 3,99 

Indhold pr. kg foder: 
Foderenheder . . . . . . . . . . . . . . 0,99 0,98 0,82 0,83 0,69 0,68 0,49 0,54 
Ford. råprotein, g . . . . . . . . . . . 110 114 84 85 67 71 57 55 
Zinkbacitracin. mg 5,3 8,6 5,8 11,2 6,0 10,1 5,1 10,7 

Kløver-
græshø 

92,25 

12,44 
1,72 

43,93 
35,10 
6,81 

0,47 
72 

Selv om der efter planen ikke skulle tilsættes iblanding. Indholdet er ca. en halv gang så højt 
zinkbacitracin til blandingerne mærket - . viser som i blandingerne, der ifølge planen skulle inde-
analyseresultaterne, at der er sket en vis holde zinkbacitracin. 



Forsøgets forløb ug ipsulr:»ter 
Resultaterne _ :nde omfat ter kun 45 

dyr, idet 3 blev udsat i løbet af forsøgsperioden. 1 
dyr døde på grand af blodforgiftning og betændel-
se ved hjerteklap, mens 2 dyr blev udsat på grund 
af benlidelser. Yderligere fik 7 dyr , fordelt på alle 
hold, i vægtintervallet 300-450 kg bemærkninger 
om dårlige ben. Tilsvarende er tidligere set i for-
søg, hvor der har været anvendt pelleterede en-
hedsfoderbiandinger. Årsagen hertil er ikke 
kendt , men der kan ikke ses bort f ra , at lidelsens 
fore1 ornst har en arvelig disposition. 

Dy fenes gns. daglige tilvækst og foderforbrug 
fra foisøgets begyndelse til dets afslutning frem-
går af tabel 3. 

Tabel 3. Tik ækst ag fo Jc»+orbri:g 
Hold 

0 20 40 60 • 

Antal dyr ............. 11 11 11 12 

Daee i forsøg .......... 240 262 279 334 

v. forsøgets beg. 149 149 152 151 
» » » slutn. 456 456 457 455 

1 tilvækst, g ...... 1304 1184 1104 928 

1 nettotilv. g 770 662 597 472 

Foderforbrug: 
Kraf t foderblanding. kg 1526 1819 1909 2260 

Kløvergræshø, kg ...... 281 302 319 408 

lait f.e. ............... 1640 1661 1474 1372 

kg tørstof pr. dag ...... 6.56 7.03 6,96 6,99 

f.e. pr. dag ............ 6,83 6,34 5,28 4,11 
f.e. pr. kg tilvækst ..... 5,34 5.42 4,83 4,50 

f.e. pr. kg nettotilv. .... 9,06 9.72 9.01 8,90 

g ford. råprot. pr. f.e. 116 106 107 115 

Den daglige torstofoptagelse øges fra 0% til 
20% halm i blandingerne, hvorefter optagelsen er 
konstant uanset halmindhold. Da foderets ener-
gikoncentration falder med stigende halmmæng-
de i foderet , bliver foders tyrken ti lsvarende lave-
i i relative foderstyrke (gns. f .e. pr. dag) 
I ic 0. 20. 40 og 60 er henholdsvis 100, 93, 

sionsanalyser viser, at den gns. daglige 
t alder med 64 g for hver gang halmind-
holdet i blandingen øges med 10%. Tilsvarende 

t- 'df • >4» o . h e d storbruget pr. kg tilvækst med 
indhold i rationen. (P<0,05). 

Tilsætning af zinkbacitracin til foderblandin-
gerne har forringet produktionsresultatet . hvilket 
fremgår af tabel 4. 

Tabel 4, Virkar.g <J " ¡.kb- citnwin i f><lerV nri:n£tii 

(Least squase Imitat) 
-h Zinkbac, + Zinkbac. 

Antal dyr 22 23 
Gns. daglig t i lvækst, g 1143 1084 

Gns. daglig nettoti lvækst, g 631 593 

Total foderenheder .............. 1493 1630 

f.e./kg tilvækst .................. 4,85 5,27 

f.e./kg nettotilvækst.............. 8,88 9,78 

Forskellee i t i lvæksten er ikke signifikant 
(P>0,05), men foderforbruget er højest , hvor 
der blev tilsat zinkbacitracin til blandingerne 
i P- 0,05). 

Tabel f I 
Hold 0 Hold 20 Hold 40 Hold 60 

Vægt af kold slagtekrop 256 246 240 230 

Slagteprocent .......... 57,2 55,0 53,9 51,9 

Klassificering . . . . . . . . . . 8,0 6,4 5,7 5.2 
Talgdække ............ 3,1 3,0 2,8 2,5 

Opskæring: 
% kød ................ 66,9 66,7 68,1 69,2 

% talg ................ 16,3 15,7 13,5 12,3 

% knogler ............. 16,8 17,6 18,4 18,5 

Resultaterne af si agt ek val ite t su nder søgel serne 
ses i tabel 5. 

Slagteprocenten falder med i gennemsnit 
0,87%-enheder for hver gang halmmængden i fo-
derrationen øges 10%, hvilet svarer til en reduk-
tion i slagtekroppens vægt på ca. 3,9 kg. Det ses 
ligeledes, at tilsætning af formalet halm til foder-
rationen bevirker, at dyrene bliver klassificeret 
dårligere. 

Opskærings t esti I taterne viser, at kødprocenten 
i slagtekroppen øges med stigende halmmængder 
i foderrat ionen. Det samme er tilfældet for knog-



leproeenten. mens det relative talgindhold falder, 
når halmindholdet i foderrationen øges. 

Kød kvalitetsundersøgelserne viste for de fleste 
egenskabers vedkommende ku ' ° 'kke signi-
fikante forskelle mellem holden' ir % fedt i 
kødet noget højere på O-holdet, smagska-
raktererne var noget bedre på dette hold end på 
loldene, der fik halm i foderrationen. 

Tilsætning af ziekbacitracin til foderblandin-
gen påvirkede hverken slagte- eller kødkvalite-
ten. 

n gris. daglige tilvækst og netto-
ld s vi s 64 og 50 g for hver gang 
iderrationen øges 109?-enheder 

er noget større end i det tidligere udførte forsøg 
med skummetmælkskalve. Granden hertil er 
sandsynligvis, at træ stofindholdet i blandingen 
steg betydelig mere med stigende halrnind-
hold i nærværende forsøg. I fig. 1 er netto til væk-
sten sammenholdt med resultaterne af en række 
udenlandske undersøgelser, hvor der en anvendt 
stigende mængder halm i enhedsfoder til stude. 

Nettotiivækst (r»t*tivt) 

o lo 2o J o 4o So So 
% hélm i foderblandingen 

Figur t Dag i g nettotilvænst reo fer skellig 
ha ir indhold i foderblandingen 

1 beir gtni.ig af rt der Har været t i vendt fo-
derblanJinger med foi 4 sarn^e* sætning og 
struktur, ei de r god ovei enetern i.el e mellem 
resu l ta iene . De flest'" underso0eisei v.ser over-

ensstemmende med dette forsøg, at tørstofopta-
gelsen er stigende indtil 20-30% halm i totalrati-
onen, hvorefter optagelsen er næsten konstant. 

Fodereffektiviteten ( fx . /kg tilvækst) forbedres 
med stigende mængder halm i foderrationen, 
hvilket kan skyldes, dels en forbedring af halmens 
foderværdi ved formaling og dels en energietTekt. 
Sammenlignet med tidligere energiforsøg (10. 
medd.) falder foderforbruget pr. kg tilvækst stær-
kere med faldende foderenhedsoptagelse i nær-
værende forsøg. Til gengæld er slagteprocenten 
også faldet stærkere, sandsynligvis på grand af 
stigende vomfylde, når halmindholdet i foderrati-
onen øges. Dette medfører, at foderforbruget pr. 
kg nettotilvækst ikke påvirkes af halmindholdet i 
foderrationen. Heller ikke i ovennævnte energi-
forsøg (10. medd.) var der væsentlige forskelle i 
foderforbruget pr. kg nettotiivækst som følge af 
forskel i energitilførslen. Dette i forbindelse med 
at ændringerne i slagtekvaliteten er næsten ens i 
de to forsøg, tyder ikke på, at der sker nogen 
forbedring i nettoenergiudnyttelsen af halm ved 
formaling og iblanding i foderrationen. 

Anvendelse af zinkbacitraein i foderrationen 
har ikke forbedret produktionsresultatet. I mod-
sætning til flere udenlandske forsøg forringedes 
fod. er effektiviteten. Det skal bemærkes, at de fle-
ste udenlandske undersøgelser har været kortva-
rige forsøg, og at den største effekt tilsyneladende 
indtræder i den første del af forsøgsperioden. 
Granden til det manglende positive udslag i nær-
værende forsøg van være, at der ved længere tids 
fodring med „ „ „ .ka sker en hæmning af 
vommens mikroorganismer og dermed dårligere 
omsætning af foderet. 

Konklusion 
Tilsætning af formalet halm i foderrationen til 

kalve og ungtyre bevirker et betydeligt fald i til-
væksten og dermed en forlængelse af fedningspe-
rioden. Dette i forbindelse med at dyrenes slag-
tekvalitet (klassificeringen) forringes, bevirker at 
det ikke i almindelighed vil være rentabelt at 
iblande formalet halm i foderblandinger i den in-
tensive kødproduktion. 




