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Forsøget blev gennemført på »Egtved« avlsstation med 279 ungtyre fordelt på 5 hold, der i 
forskellige dele af vækstperioden fik varierende mængder sojaskrå ombyttet med dobbeltlav 
rapsskrå (Line), De tre af holdene fik i hele forsøgsperioden fra 28 dages alderen til slagtning 
ved 360 kg henholdsvis 0%, 10% og 20% rapsskrå i kraftfoderblandingen. De to øvrige hold fik 
begge fra 28-139 dages alderen 20% rapsskrå, mens mængderne fra 140 dages alderen til slagt-
ning begrænsedes til henholdsvis 10% og 0%. Kraftfoderet blev givet efter ædelyst fra automa-
ter, og det udgjorde ca. 90% af totalfodereohederne. Glucosinolatmdholdet i den anvendte 
rapsskrå var 11,5 punol/g. 

Produktionsmæssigt var der ingen statistisk sikker forskel mellem de fem forsøgshold, men en 
tendens til højere nettotilvækst med stigende mængder raps i kraftfoderet. Holdet, der fik 20% 
rapsskrå i kraftfoderet gennem hele fedningsperioden, havde imidlertid en relativ høj frekvens 
af afsmag i kødet. 

På grundlag af resultaterne af dette og et tidligere forsøg konkluderes, at rapsskrå med et glu-
cosinolatindhold under 10-12 punol/g fuldt ud kan erstatte al sojaskrå i kaftfoderet til såvel små-
kalve som ungtyre uden at forringe tilvækst, foderudnyttelse og slagtekvalitet. På grund af risiko 
for afsmag i kødet bør mængden af rapsskrå til de større dyr dog begrænses til ca. 0,6-0,8 kg pr. 
dyr daglig. 

Indledning 
dng til rapssorter med højt glucosino-

latindhold er dobbeltlav raps med et lavt indhold 
en fortrinlig proteinkilde til kalve og ungtyre. 

Således viste et tidligere forsøg på Egtved, at 
anvendelse af op til 20% rapsskrå af den dobbelt-
lave sort Line i kraftfoderet til ungtyre hverken 
påvirkede tilvækst, foderudnyttelse eller slagte-

kvalitet i forhold til fodring med tilsvarende 
mængder suppleringsprotein fra sojaskrå. Heller 
ikke vægten af skjoldbruskkirtel og lever eller 
blodets thyroxinindhold påvirkedes af rapsfod-
ringen. Derimod gav fodring med store mængder 
rapsskrå en relativ høj frekvens af afsmag i kød og 
talg. (medd. nr. 419). 



Formålet med nærværende forsøg har været 
yderligere at belyse, hvor store mængder dob-
beltlav rapsskrå, der kan anvendes til slagte kalve 
i forskellige dele af vækstperioden, uden at det te 
påvirker produktionesresultatet , herunder især 
kødkvali teten. 

rorsøgsdyr, forsøgsskitse rn. v. 
Forsøget blev gennemført i tilknytning til af-

komsprøverne for kødprodukt ion på »Egtved« i 
1982/83. lait 279 ungtyre fra 30 forskellige af-
komsgrupper (RDM. SDM opg D R K ) gennem-
førte forsøget. Ti kalve f ra hver afkomsgruppe 
blev ligeligt fordelt på 5 forsøgshoid. der fik soja-
skrå og/eller rapsskrå i kraf t foderblandingen, 
som vist i tabel 1. 

'I ? M 1, A n fal dyr pr, hold og % rapsskra/sojaskrä i 
krafrfoderei 

Hold 
Antal 

dyr 
28-139 

Rapsskrå 
dage 
Sojaskrå 

140 dage-
Rapsskrå 

-slagtning 
Sojaskrå 

S/S 55 0 16 0 16 
SR/SR 57 10 8 10 8 
R/R 55 20 0 20 0 
R/SR 57 20 0 10 8 

R/S 55 20 0 0 16 

Kalvene indgik i forsøget ved en alder af 28 
dage og slagtedes, når de vejede 360 kg. 

Foruden de traditionelle registreringer, der 
blandt andet omfatter individuel foderregistre-
ring, sygdomskontrol, vejning af dyrene hver 28. 
dag samt slagte- og kødkvali tetsbestemmelse, fo-
retog Slagteriernes Forskningsinstitut en smags-
bedømmelse af kød og talg f ra ca. halvdelen af 
dyrene i forsøget. 

På Kemisk Institut, KVL blev der foretaget 
analyser af den anvendte rapsskrå og de anvendte 
foderblandinger for deres indhold af glucosinola-
ter og phenoliske cholinesterer. Desuden blev 
der foretaget undersøgelser af disse stoffers fore-
komst i prøver fra mave-tarmkanalen og i urin. 
D e anvendte metoder , stoffernes navne og struk-
turer in.m. er beskrevet tidligere (Bille et al. 
1983a og b; Bjerg et al'. 1984). 

Fodring 
Alle kalvene blev fodret individuelt. Der tildeltes 
begrænsede mængder komælkserstatning (højest 

400 g/dag) indtil 84-dages alderen og syrnet 
skummetmælk (højest 6 l/dag) indtil 111-dages al-
deren. 

Desuden blev der tildelt 0,3 kg hø og op til 0,7 
kg halm pr. kalv daglig samt en pelleteret kraftfo-
derblanding ef ter ædelyst fra automater . 

I forsøget anvendtes tre kraftfoderblandinger 
(se tabel 2), der var sammensat som i det tidligere 
rapsforsøg. Holdene S/S, SR/SR og R/R tildeltes 
henholdsvis blanding S, SR og R i hele forsøgspe-
rioden. I toldene R/S og R/SR tildeltes begge 
blanding R indtil 139-dages alderen, hvorefter de 
i den res terende del af forsøgsperioden fik hen-
J m U r . ™ K l . C C I> 

Sojaskrå 
Rapsskrå 
Byg, valset 
Hvedeklid 
Roemelasse . . . . . . . . . 
Mineral-vitaminblanding . 

, % 
s 

Blanding 
SR R 

16,0 8,0 _ 
_ 10,0 20,0 

66,8 66,8 66,8 
9,0 7,0 5.0 
5,0 5,0 5,0 
3,2 3,2 3,2 

Foderets kemiske sammensætning, foderværdi 
m. v.: 

Den anvendte rapsskrå var danskdyrket, dob-
beltlav raps, som blev opkøbt fra FF-interven-
tionslager og forarbejdet i Tyskland. I tabel 3 er 
vist den kemiske sammensætning og beregnede 
foderværdi al å, sojaskrå og kraf t foder-
blandinger. Yeo rod . T v æ r d i be regn i n ge rn e er der 

Tabel 3. F odermidlernes kemiske sammensætning og fo-
derværdi 

Raps- Soja- Kraftfoderblanding 
skrå skrå S SR R 

Antal analyser 4 5 4 4 4 
Tørstof % 88,55 86,92 87,22 87,11 87,19 

Tørstoffets sammensætning, %: 
Råprotein 39,52 49,65 17,88 18,18 17,88 
Råfedt 2,06 1,32 2,24 2,25 2,31 
N-fri ekstr. 37,43 34,54 67,31 66,72 65,56 
Træstof 12,87 7,77 6,22 6,61 7,31 
Aske 8,11 6,73 6,34 6,24 6,84 

Indhold pr. kg foder: 
Foderenheder 0,981 1,168 0,978 0,976 0,948 
Ford. råprotein 301 375 120 122 120 



regnet med fordøj elighedskoeffidenter og værdi-
tal, som angivet af Andersen og Just, 1979 (Ta-
beller over fodermidlers sammensætning og fo-
derværdi m.m.). 

Uønskede stoffer i raps 
I tabel 4 er vist det gennemsnitlige indhold af 

individuelle glueosinolater og phenoliske cholin-
esterer i den anvendte rapsskrå samt i kraft fo-
derblandingerne R og RS. 

Tabel 4. Indhold af glncosinolater og phenoliske cholin-
esterer i forsøgsfoieret /xmol/g 

Foderblanding 
Glucosinolat Rapsskrå R SR 

Glucoraphanin 0,32 0,02 0,01 
Glucoalyssin 0,64 0,04 0,02 
Progoitrin 5,67 0,43 0,31 
Napoleiferin 0,22 0,04 0,03 
Gluconapin 2,08 0,32 0,16 
Glucobrassicanapin 0,76 0,08 0,05 
Glucobrassicin 0,08 0,01 0,00 
Andre glueosinolater 1,70 0,25 0,11 

Total gluco"inolatmængde 11,47 1,19 0,68 

: linesterer 22,8 4,5 2,3 

Glucosinolatindholdet er relativt lavt i forhold 
til, hvad der oftest findes i skrå af dobbeltlav raps, 
men dog fire gange så højt som i den skrå, der 
blev anvendt i det tidligere rapsforsøg ( niedd. nr. 
419). Et relativt lavt indhold af glueosinolater i 
blandingerne R og RS i forhold til rapsskrå viser 
imidlertid, at der ved fremstillingen af disse blan-
dinger er sket en betydelig nedbrydning af glueo-
sinolater og især af progoitrin. 

Indholdet af phenoliske cholinesterer, der mu-
ligvis kan forårsage afsmag i produkterne (medd. 
nr. 419), er godt 20% lavere end i det tilsvarende 
foder anvendt i det tidligere forsøg. Sinapin ud-
gjorde ca. 70% af de phenoliske cholinesterer. 

Resultater og diskussion 
Sundhedstilstand m, v. : 

Der blev indsat 299 kalve, hvoraf 20 udgik in-
den forsøgets afslutning. Afgangsårsagcrne, der i 
ingen tilfælde kan tilskrives forsøgsbehand 1 inge r-
ne, er nærmere beskrevet i 560. beretning. I for-
søgsperiodens start forekom en relativ høj fre-
kvens af luftrvejsinfektioner, men tilfældene var 

ligeligt fordelt på holdene og har næppe påvirket 
forsøgsresultaterne. 

Tilvækst, foderforbrug og slagtekvalitet: 
Som det fremgår af tabel 5 har rapsskrå - lige-

som i det tidligere forsøg med Line raps - fuldt ud 
kunnet erstatte sojaskrå som proteinkilde i kraft-
foderet, idet hverken tilvæksten, foderudnyttel-
sen eller klassificeringsrcsultatct var signifikant 
forskellig mellem de fem forsøgshold (P > 0,05). 

Slagteprocenten var dog lidt højere på rapshol-
dene (R/R, SR/SR og R/RS) end på de hold, der 
fik overvejende sojaskrå (S/S og R/S), og der var 
en svag tendens til stigende nettotilvækst med sti-
gende mængder rapsskrå i rationen. 

En opgørelse over foderoptagelse, tilvækst og 
foderudnyttelse i forskellige aldersperioder viste 
endvidere, at rapsskrå i forhold til sojaskrå var 
lige så velegnet til de små kalve (fra 28 dages alde-
ren) som til kalve senere i vækstperioden. Dette 
bekræfter canadiske forsøg, der viser, at rapsskrå 
med et lavt glucosinolatindhold er en fortrinlig 
proteinkilde i startblandinger til småkalve. 

R/S 

Antal dyr 55 57 55 57 55 
Vægt v. 28 dage, kg 52 52 52 50 50 
Vægt v. slagtn., kg 363 360 361 361 362 
Alder v. slagtn., dage 277 276 272 277 276 
Dgl. tilvækst, g 1260 1263 1284 1265 1270 
Dgl. nettotilvækst, g 666 676 683 677 672 

Foderforbrug, FE: 
Mælk 75 75 75 75 74 
Kraftfoderblanding 1075 1075 1069 1096 1079 
Hø og halm 47 47 46 47 47 

lait FE 1197 1197 1190 1218 1200 
kg tørstof pr. dag 4,49 4,54 4,69 4,61 4,55 
FE pr. dag 4,81 4,86 4,90 4,90 4,84 
FE pr. kgtilv. 3,85 3,88 3,86 3,92 3,84 
FE pr. kgnettotilv. 7,27 7,23 7,22 7.28 7.24 
gford. råprot. pr. FE 127 128 131 128 128 

Slagtekvalitet: 
Slagteprocent 52,6 53,2 53,0 53,3 52,7 
Klassificering: 

form ') 6,2 6,2 6,0 5,9 6,0 
fedme2) 2.1 2,0 2,2 2.1 2,1 

Filetareal, cm2 54,0 55,1 53,3 54,4 53,7 
Talgtykkelse, mm 3,4 3,1 3,3 3,4 3.5 

') R = 7, ()- = 6 . 0 = 5 osv. 
2) 1 = intet/meget tyndt talgdække, 5 = tykt talgdække. 



Kødkvalitet: 
Kødets farve, fedtindhold og konsistens påvir-

kedes ikke af fo r søgsbe h a n dl i ngc r n e. Heller ikke 
gennemsnitskaraktererne for smag (tabel 6) var 
signifikant forskellige mellem holdene, men der 
var dog tendens til, at kødets egensmag og hel-
hedsindtryk forringedes med stigende mængder 
raps i rat ionen. I overensstemmelse hermed var 
antal prøver med afsmag i kød signifikant forskel-
lige mellem holdene (P < 0,001), idet der var flest 
bemærkninger om afsmag fra holdene R / R og R/ 
RS. Afsmagen blev af smagsdommerne generelt 
beskrevet som syrlig, uren eller ram. 

Tabel 6. Smagsbedømmelse affilet, stegt som bøf 

Hold S/S SR/SR R/R R/SR R/S 

Antal dyr 23 24 24 24 23 

Gennemsnitskarakterer1) for: 
Egensmag i talg 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
Egensmag i kød 2,2 2,0 1,8 1,8 2,1 • 
Helhedsindtryk 1,9 1,7 1,5 1,7 1,9 

% prøver med afsmag2}: 
Talg 7,5 7,7 10,7 9,6 9,0 
Kød 8,5 10,0 20,3 16,7 8,5 

') Skala fra -5 = slet til +5 = ideel, hvor nul er hverken 
god eller dårlig. 

2) Karakter for smag under nul (9 prøver pr. dyr). 

Sammenlignet med det tidligere rapsforsøg 
(medd. nr. 419), har smagsproblemernc i kødet 
været mindre udtalt. Det te bekræfter teorien om, 
at det ikke er glucosinolaterne, der forårsager af-
smagen, idet indholdet heraf var betydeligt hø-
jere i nærværende end i tidligere forsøg. Der imod 
var indholdet af phenoliske cholinesterer (især si-
napin) lavere i nærværende end i det tidligere for-
søg. 

En supplerende undersøgelse viser, at kun en 
forholdsvis mindre del af de phenoliske choline-
sterer passerer unedbrudt gennem fordøjelseska-
nalen. Der var således kun nogle få procent af fo-
derets sinapinindhold i mave indholdet , betyde-
ligt msindholdet og kun spor-
mær ikkert påviselige mængder i 
blini dholdet. Tilsvarende viste 
anal r, at der heri kun var spor-
mær iomdannet sinapin. 

Sc ;ke cholinesterer mistænkes 
for i igen, har disse stoffer ikke 
kunnet spores i kødet . 

Konklusion 
a te rne af de udfør te forsøg viser, at dob-

beltliv rapsskrå med et glucosinolatindhold un-
der 10-12 /¿mol/g fuldt ud kan erstatte al sojaskrå 
i kraf t foderet til såvel småkalve som ungtyre. An-
vendelse af mere end 0,6-0,8 kg rapsskrå pr. dag 
de sidste 4-5 måneder før slagtning giver imidler-
tid risiko for afsmag i kødet . 

Afsmagsproblemerne ved fodring med store 
mængder rapsskrå skyldes næppe rapsens ind-
hold af glucosinolater. Der imod kan et relativt 
høj t indhold af phenoliske cholinesterer i raps 
muligvis være medvirkeede årsag til problemer-
ne. 
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