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c. Fodring med majsensilage 

H. Refsgaard Åndersen og B. Bech Andersen, Afdelingen for forsøg med kvæg og får 
E. Møller, Statens Forsøgsstation ved Ødum 

K, Køusgaard og S. Klastrup, Slagteriernes Forskningsinstitut 

Forsøget omfattede 130 HF-ungtyre, der ved en vægt af 200 kg indgik i et 4 x 3 faktorielt 
forsøg med 4 foderkombinationer: Hold M 0, M 25, M 50 og M 75, og 3 slagtevægte: 340 kg, 470 
kg og 600 kg. M 0 blev fodret med kraftfoder efter ædelyst. De øvrige hold fik kraftfoderet 
begrænset til henholdsvis 75%, 50% og 25% af deri forventede kraftfoderoptagelse på M 0 og 
blev derudover tildelt majsensilage ef ter ædelyst. 

Majsensilagen var af god kvalitet, men tørstofprocenten var lav. Foderenhedsindholdet i 
ensilagen blev beregnet til 75 f.e./lOO kg tørstof, hvilket var ca. 6 f.e. mindre/100 kg tørstof end i 
den friske afgrøde. 

I gennemsnit optog dyrene på de fire hold henholdsvis 0. 27,44 og 66% af totalfoderenhederne 
i ensilage. Med stigende andele af ensilage i rationen faldt den daglige foderenhedsoptagelse. 
Ved de to laveste slagtevægte faldt gns. tilvæksten ca. 75-100 g daglig på holdene M 25 og M 50 
og ca. 200 g på M 75, men forskellene reduceredes ved den høje slagtevægt. Slagtekvaliteten 
påvirkedes kun i ringe grad af forsøgsbehandlingerne, når dyrene slagtedes ved 470 og 600 kg. 

Resultaterne viser således, at der vil kunne anvendes betydelige mængder majsensilage af god 
kvalitet til større ungtyre, selv om ensilagens tørstofprocent er lav. Jo mere ensilage der 
anvendes i foderrationen, desto højere vil den optimale afgangsvægt være. 

Indledning , finder længere mod syd. Desuden slagtes ungtyre 
Majsensilage har vundet stor udbredelse som normalt ved en relativ lav vægt herhjemme, 

kvægfoder i vore sydlige nabolande, og i foderra- Et tidligere forsøg på »Egtved« med majsensi-
tioner til større ungtyre fodres der flere steder lage til ammekalve i færdigfedningsperioden 
med op til 50-70% majsensilagetørstof (454. be- (Medd. nr. 264) viste imidlertid, at en stor del af 
retning). Det er imidlertid et spørgsmål, om der kraftfoderet kunne ombyttes med majsensilage, 
med fordel vil kunne anvendes så store mængder selv om majsafgrøden på grund af klimatiske for-
majsensilage i kødproduktionen herhjemme, hold var mindre udviklet end ønskeligt. Formålet 
blandt andet fordi den kemiske sammensætning med det i denne meddelelse omtalte forsøg er 

nærmere at belyse værdien af majsensilage som 
foder til ungtyre, der slagtes ved forskellig vægt. 



Materiale og metoder 
I fofsøgei, der udførtes på -Egtved- i J978-80, 

indgik 136 Holstein-f riesian-ungtyre fordelt på 4 
hold, der blev fodret med varierende forhold 
mellem kraftfoder og majsensilage (tabel 1). 

Tabe! 1. Forsøgsplan Foderkombi nation 
Hold Antal dyr——• _ _ _ _ _ _ _ _ _ .—.—— 

Kraftfoilcr Majsensilage Hø/Mm 

M 0 33 ad lib. _ 0.5-1,5 kg 
M 25 34 ca. 75% af M 0 ad lib. _ 
M 50 36 ca. 50% af M 0 ad lib. _ 
M 75 33 ca. 25% af M 0 ad lib. -

Inden for hvert hold blev Vs af dyrene slagtet 
ved henholdsvis 340,470 og600 kg levende vægt. 

Kalvene, der indgik i forsøget, når de vejede 
200 kg, blev fordelt på de respektive bold under 
hensyntagen til fædrenes afstamning og fødsels-
dato. 

Fra 28 dages alderen og indtil forsøgets begyn-
delse ved 200 kg blev kalvene på alle hold fodret 
ens og restriktivt med en daglig foderenhedstilde-
ling svarende til ca. 80% af maksimal optagelses-
evne. I en overgangsperiode på 14 dage øgedes 
fodermængden, og dyrene på holdene M 25, M 50 
og M 75 vænnedes gradvis til majsensilage. Her-
efter fodredes hold M 0 i hele forsøgsperioden 
med kraftfoder efter ædelyst (fra automater) samt 
0,5 kg hø. Desuden blev der fra 340 kg givet 
0,5-1,5 kg byghalm daglig. Holdene M 25, M 50 
og M 75 blev tildelt begrænsede mængder kraftfo-
der samt majsensilage efter ædelyst. Kraftfoderet 
til de tre hold udgjorde henholdsvis 75, 50 og 25% 
af den forventede kraftfoderoptagelse på hold M 
0. Foruden kraftfoderblandingen, der var ens til 
alle hold, tildeltes majsensilage-holdene 0,3 kg 
sojaskrå og 75 g mineralblanding pr. dyr daglig i 
hele fedningsperioden. 

Alle dyr blev fodret individuelt og havde fri 
adgang til vand (drikkekopper). 

Fodermidler. I høståret 1978 blev der anvendt 3 
forskellige majssorter, Fronica, LG5 Buras og 
Edo, mens der i 1979 udelukkende blev anvendt 
Fronica. Høsttidspunktet de to år var henholds-
vis 12-13. oktober og 25.-26. oktober. I begge år 
var kernerne ret bløde ved høst. I 1978 forekom 
der lettere frost godt 1 uge før høst. 

Ensileringen blev begge år foretaget i ca. 5,5 m 
brede og 1,5 m høje markstakke, som blev dækket 

med plasticfolie og sand. Under ensileringen 
sammenpressedes afgrøden ved at køre med 
traktor henover stakken. 

Ensilagen, der blev opfodret hele året. viste 
ingen tegn på iltningsskade bortset fra en kort 
periode ved forsøgets afslutning, hvor det daglige 
forbrug af ensilage var meget begrænset. 

Kvalitetstallene for majsensilage fremgår af ta-
bel 3, og de viser, at ensilagen stort set var af god 
kvalitet begge år. 

Tabel 3. Kvalitetstal i majsensilage 
(20 bestemmelser) 

I % af tørstof (ukorr.) 

p H At NHvN alkohol mælkesyre eddikesyre smørsyre 

3,7 9,9 0,16 3,9 12,2 3.8 0,16 

Afgrødens kemiske sammensætning og fordø-
jelighed før og efter ensileringen er vist i tabel 4. 

Tabel 4. Majsafgrødens og -ensilagens kemiske sammen-
sætning og fordøjelighed 

Afgrøde1) Ensilage') Ensilage2) 

Antal a n a l y s e r . . . . . . 4 4 16 
% tørstof . . . . . . . . . . 20,4 21.6 19,73) 

I % af tørstof 
Råaske . . . . . . . . . . . . 4,26 5,58 6,13 
Råprotein . . . . . . . . . . 9,40 10,15 10,25 
Råfedt . . . . . . . . . . . . . 2.19 
Træstof 23,71 26,444) 29,77 
N-frie ekstr. 51,66 
Vandopl. kulhydr. . . 28,264) 5,215) 

Ford. af or g. stof, %: 
In vivo (får) 68,9 65,7 

') analyser foretaget på Ødum. 
2) analyser foretaget ved Statens Husdyrbrugsforsøg. 
3) 69 analyser; 4) 1 analyse; 5) 3 analyser. 

Tørstofprocenten i ensilagen, der blev analy-
seret på Ødum, er korrigeret for tab ved fordamp-
ning af flygtige syrer og alkohol, hvilket stort set 
forklarer forskellen i de angivne tørstofprocenter 
f ra Ødum og SH. 

Afgrødens aske- og råproteinindhold steg un-
der ensileringen, mens fordøjeligheden faldt, 
hvilket antagelig skyldes tab af letfordøjelige næ-
ringsstoffer ved saftafløb. 

En foderenhedsberegning af ensilagen baseret 
på de gennemførte kemiske analyser, fordøjelig-
hed skoefficienter angivet af Andersen og Just 



(1975) samt værdital 85 viser, at majsensilagen 
indeholdt 75 f.e. pr. 100 kg tørstof og 69 g ford. 
råprotein pr. f.e. Lægges resultaterne af fordøje-
lighedsforsøget til grand for beregningerne, inde-
holdt majsensilagen i god overensstemmelse 
hermed 73 f.e. pr. 100 kg tørstof, mens den friske 
afgrøde indeholdt 79 f.e. pr. 100 kg tørstof. 

Kraftfoderblandingen var sammensat af 45,0% 
havre, 42,8% byg, 10,0% kiidmelasse, 2,8% mi-
neralblanding samt 0,4% vitaminblanding. 

Resultater og diskussion 
Sundhedstilstand m.m.l løbet af forsøgsperio-

den blev der ialt udsat 6 dyr. Afgangsårsagerne 
var; benskader (3), spastisk parese (1), diarré (1) 
og løbedrejning (1). Bortset fra disse tilfælde, der 
næppe kan tilskrives forsøgsbehandlingerne, var 
sundhedstilstanden tilfredsstillende. 

Foderoptagelse, tilvækst og foderudnyttelse. 
Hovedresultaterne for de 12 forsøgshold er vist i 
tabel 5, mens figurerne illustrerer forskellene i 
foderoptagelse, tilvækst og foderudnyttelse mel-
lem de fire foderkombinationer afhængig af dyre-
nes vægt. Resultaterne i figurerne omfatter alle 
dyr pr. hold indtil 340 kg, ca. 24 dyr pr. hold fra 

340-470 kg samt ca. 12 dyr pr. hold fra 470-600 

Den daglige tør stofoptagelse var stort set ens 
på holdene M 0 og M 25, mens optagelsen var 
noget lavere på de øvrige hold. På grund af et 
lavere energiindhold i majsensilage end i kraftfo-
der reduceredes foderenhedsoptagelsen generelt 
med stigende mængder majsensilage i rationen 
ved alle vægte (Cg. 1). 

Den relative mængde majsensilage i rationen 
øgedes lidt, desto tungere dyrene blev (tabel 5). I 
gennemsnit optog de fire hold henholdsvis 0, 
27%, 44% og 66% af totalfod erenhederne i ensila-
ge. 1% af tørstof udgjorde ensilage henholdsvis 0, 
34%, 52% og 73%. 

Gennemsnit stil væksterne faldt med stigende 
mængder ensilage i rationen (fig. 2a). I perioden 
fra 200-250 kg var vægtforøgelsen dog højest på 
ensilageholdene (fig. 2), hvilket givetvis skyldes 
en større forøgelse af vomfylden hos disse hold, 
fordi dyrene i forperioden var fodret restriktivt. 
Ved vægte over 400-450 kg var der kun små for-
skelle i marginaltilvækstei ne til trods for en bety-
delig forskel i foderenhedsoptagelsen. Samme 
forhold blev også konstateret i forsøg med 

Tabel 5. Tilvækst og foderforbrug (fra 200 kg) samt slagtekvaliteten for HF-ungtyre fodret med varierende forhold f leJkni 
kraftfoder og majsensilage og slagtet ved forskellig vægt 

340 kg 470 kg 600 kg 

M 0 M 25 M 50 M 75 M 0 M 25 M 50 M 75 M 0 M 25 M 50 M 75 

Antal dyr . . . . . . . 12 12 12 10 8 12 12 12 9 10 11 10 
Alder ved 200 kg, dage . 217 2 1 6 218 209 218 207 208 215 211 221 211 215 
Vægt ved slagtning, kg . . . . . . 347 345 345 340 468 478 473 459 589 595 602 600 
Gns. daglig tilvækst, g . . . . . . 1352 1285 1374 1141 1295 1346 1258 1125 1196 1147 1165 1154 

mpderforbrug, f.e. 
»Kjaf t feder (inkl. sojaskrå) ' 645 498 336 219 1390 1031 741 441 2450 1880 1293 678 

Majsensilage . . . . . . . 171 252 363 _ 400 585 888 _ 718 1098 1450 
Hø + halm 26 1 1 1 63 1 1 1 116 2 1 1 

Ialt f.e 671 670 589 583 
% f.e. fra majsensilage . . . . . . . 26 43 62 
% tørstof fra majsensilage - 32 51 70 
F.e. optagelse pr. dag 6,1 5,9 5,5 4,7 
Tørstofoptagelse pr. dag 6,2 6,3 6,2 5,6 
F.e. pr. kg tilvækst 4,6 4,6 4,1 4,2 
g ford. råprotein pr. f.e. 97 100 96 92 

1453 1432 1328 1330 2566 2600 2392 2129 
_ 28 44 67 - 28 46 68 
_ 35 52 74 _ 35 54 75 

7,0 6,9 6,1 5,5 7,7 7,4 6,9 6,1 
7,2 7,4 6,8 6,6 8,0 8,0 7,8 7,4 
5,4 5,2 4,9 4,9 6,6 6,6 5,9 5,3 
94 96 93 89 92 95 92 89 

Slagtekvalitet: 
Slagteprocent . . . . . . . . . . . . . . . 51,1 51,7 50,7 49,5 
Klassificering . . . . . . . . . . . . . . . 6,2 5,6 5,9 4,9 
Fedme 3,1 2,9 3,0 3,0 
Farve . . . . . . . . . . . . . . . . 3,0 3,0 3,0 3,0 

53,4 54,7 54,1 53,5 56,4 55,5 56,4 55,7 
6.1 6,7 6,2 6,0 7,4 6,8 7,0 7,0 
3.2 3,1 3,1 3,0 3,1 3,4 3.6 . 3.3 
3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3.0 
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rierende mængder kløvergræsensilage til store 
ungtyre (medd. nr . 205). 

Foderforbruget pr . kg tilvækst faldt med sti-
gende mængder ensilage i rationen, hvilket må 
tilskrives det forhold, at foderforbruget e r lavere 
ved moderat end ved stærk fodring. Resultaterne 
tyder således på, at majsensilagen er blevet ud-
nyttet til den værdi, den blev ansat til ved foder-
enhedsberegningen (75 f.e./lOO kg tørstof). Fo-
derudnyttelsen på hold M 25 var dog noget ringe-
re , end man kunne forvente. 

Slagtekvalitet. N å r dyrene slagtedes ved en lav 
vægt, var der tendens til, at slagteprocenten og 
klassificeringen forbedredes med stigende 
mængder kraf t foder i rationen, men denne forskel 
udviskedes, når slagtevægten øgedes. K u n for-
skellene i klassiflceringsresultatet var statistisk 
sikre (P < 0,05). 

Talg- og kødfarven var upåvirket af, om der 
blev anvendt selv store mængder majsensilage i 
foderrat ionen. 

Økonomi. En beregning over økonomien viste, 

at DB/kalv pr. foderdag på kraf tfoderholdet (M 0) 
var højest , når dyrene slagtedes ved ca. 410 kg. 
Det te er ca. 30 kg højere end fundet i tidligere 
undersøgelser og kan dels skyldes, at der i nær-
værende forsøg er fodret relativt svagt op til 200 
kg, samt at slagteprocenten og klassificeringen 
øges stærkere med stigende vægt hos H F end hos 
de øvrige malkeracer. 

Med stigende mængder ensilage i rationen steg 
den optimale afgangs vægt. Forudsat en prisfor-
skel mellem kraftfoderblandingen (især korn) og 
ensilagen på 25 øre/f .e . opnåedes samme maksi-
male DB/foderdag på hold M O o g M 50 ved hen-
holdsvis ca. 410 og 450 kg levende vægt. Når 
prisforskellen mellem kraf t foder og ensilage var 
mere end 25 øre/f. e. og afgangs vægten højere end 
450 kg, opnåedes det beds te økonomiske resultat 
på hold M 75. Det te forudsæt ter dog, at noterin-
gen/kg slagtet vægt ikke ændredes ved vægte over 
450 kg, hvilket ofte e r tilfældet i praksis. Hold M 
25 gav det dårligste økonomiske resultat på grund 
af et relativt højt foderforbrug. 
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