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Foro rd 

I foderplanlægningen til såvel kvier som ungtyre er det vigtigt, at foderoptagelsen kan 
orudsiges med en rimelig nøjagtighed, for at den ønskede vækst kan opnås. Græsmarksaf-
jrøder udgør ofte en betydelig del af foderet til især kvier. I foderoptagelsessystemet for 
ingdyr, beskrevet i 614. Beretning og 683. Meddelelse fra Statens Husdyrbrugsforsøg, 
seregnes ensilagens fyldeværdi ud fra dets energikoncentration og tørstofindhold. Der er 
midlertid kun gennemført få danske undersøgelser med græsmarksafgrøder til ungdyr, der 
:an anvendes til fastlæggelse af ensilagens fylde. Formålet med nærværende beretning er 
lerfor på basis af litteraturen at skaffe et bedre grundlag for korrektionen for ensilagens 
ørstofindhold samt eventuelt inddrage andre faktorer af betydning for optagelsen. Endvidere 
r formålet at undersøge i hvor høj grad et ændret tørstofindhold i ensilage påvirker tilvækst 
•g foderforbrug. 

'oulum, juli 1992 

A. Neimann-Sørensen 
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Abstract 

Ingvartsen, K.L. 1992. Effect of conservation and dry matter concentration of forage froi 
grassland on feed Intake, dally gain and feed conversion ratio of growing cattle: A review 
Report 711. National Institute of Animal Sci., Denmark. P.O. Box 39, Foulum, DK-883 
Tjele. pp. 44. 

The objective of the present review was to identify and quantify forage and conservatio 
factors of grassland products that may influence voluntary feed intake in order to improv 
the Danish system for prediction of intake of growing cattle. In particular the effect of silag 
dry matter concentration and the relation between intake of silage and hay of the same swai 
was to be investigated, but also effects on daily gain and feed conversion ratio are discussei 

From the review the following conclusions are made: 
- When growing cattle are fed silage solely the relative Intake of silage (RIS) at differei 

DM content below 42% may be calculated from the following equation: RIS = 0,02 
0,0469 DM% - 0,000561 DM%2. At and above 42% DM RIS Is assumed to be 1. 

- When growing cattle are supplemented with concentrates the effect of silage D1 
percentage on Intake seems less and RIS at different DM contents below 50% may 1 
calculated from the following equation: RIS = 0,38 + 0,0247 DM% - 0,000247 DM% 
At and above 50% DM RIS is assumed to be 1. 

- Wilting by one percentage between 18% and approximately 40% increases daily ga: 
12.5 g If silage are fed solely, and only 1 g if animals are supplemented with concei 
trates. 

- If silage Is added additives a linear effect on intake was observed between 18% and 34' 
DM. On average (with and without supplements) decrease in DM content of 10 perce: 
units results in a 17% decrease in silage intake. Despite the increased Intake from wiltii 
only minor effects on daily gain was observed due to increased feed conversion ratio 

- For commercial use butyric acid content in g pr. kg DM (X) seems to be the mo 
appropriate Indicator of fermentation end-products. It is suggested to include fermentatic 
quality when predicting silage intake. At BUT higher than 5 g pr. kg DM RIS may 1 
calculated from the following equation: RIS = (65-0.256(X-5))/65. At and below 5 
butyric acid pr. kg DM RIS is assumed to be 1. 

- The intake of precision chopped grass silage of good fermentation quality and high d 
matter content (;>42%) is 5-12% higher than that of a similar long hay with equal diges 
bility. 

Keywords: silage, hay, fermentation end-products, lactic acid, butyric acid, acetic acid, p] 
ammonia-N. 
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Sammendrag 

Formålet med nærværende beretning er at identificere faktorer ved konserverede 
ræsmarksprodukter, der kan påvirke foderoptagelsen hos ungdyr. Endvidere er formålet at 
vantificere virkningen af relevante faktorer på foderoptagelsen hos ungdyr, for derved at 
irbedre beregningen af FFu-værdierne og dermed også forudsigelsen af foderoptagelsen ved 
ælp af foderoptagelsessystemet for ungdyr. Faktorernes indflydelse på foderudnyttelse og 
[vækst diskuteres ligeledes. 

Optagelsen af konserverede græsmarksafgrøder er mindre end optagelsen af en tilsvarende 
isk grønmasse. Sandsynligvis er den hæmmede optagelse af ensilage forårsaget af 
uskellige forgæringsprodukter, hvis sammensætning og mængde varierer afhængig af såvel 
'grøden, af hvor godt og hurtigt ensileringen gennemføres og afsluttes, samt af om afgrøden 
Ttørres eller tilsættes additiver. Hvilke produkter, der hæmmer foderoptagelsen, er endnu 
m ufuldstændigt belyst. Koncentrationen af en række forgæringsprodukter, som f.eks. 
Idikesvre, smørsyre, mælkesyre, det samlede indhold af flygtige syrer, pH samt ammoniak-
> e r s a t i relation til reguleringen af optagelsen af ensilage. Forskellige forsøg har imidlertid 
st meget varierende virkning af de forskellige forgæringsprodukter på foderoptagelsen, 
nørsyreindholdet synes dog at være den bedste indikator for, hvorledes gæringskvaliteten 
en ensilage påvirker foderoptagelsen. Ensilagens tørstofindhold er en vigtig faktor i he-

gningen af den forventede optagelse af ensilage. 
Fra litteraturen indsamledes data vedrørende tørstofindholdets indflydelse på foderoptagel-

, tilvækst og foderudnyttelse. På baggrund af statistiske analyser og litteratur konkluderes 
lgende: 

Den største effekt af tørstofindholdet på tørstofoptagelse opnås hos ungdyr, der 
udelukkende tildeles ensilage uden additiver. Den relative tørstofoptagelse antages at være 
1 ved et tørstofindhold på 42 og derover. Under 42% beregnes optagelsen efter formel 
(tabel 1): 

Relativ tørstofoptagelse = 0,02 + 0,0469 TS% - 0,000561 TS%2 

Virkningen af fortørring på foderoptagelsen er mindre, når ungdyr tildeles kraftfoder. Ved 
en tørstofindhold på 50% og derover antages den relative tørstofoptagelse at være 1 og 
ved et tørstofindhold under 50% kan optagelsen beregnes efter følgende formel (tabel 1): 

Relativ tørstofoptagelse = 0,38 + 0,0247 TS% - 0,000247 TS%2, for TS%<50 
Ensilagens FFu-værdi foreslås korrigeret for tørstofindhold mindre end 50 ved mul ti-
plicering med værdierne beregnet efter følgende formel (tabel 2): 

Korrektionsfaktor for tørstofindhold = 1 / (0,38 + 0,0247 TS% - 0,000247 TS%2) 
Fodres der udelukkende med ensilage bør følgende faktorer anvendes istedet ved 
tørstofindhold mindre end 42% (tabel 2): 
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Korrektionsfaktor for tørstofindhold = 1 / (0,02 + 0,0469 TS% - 0,000561 TS%2) 
- For ensilage, der ikke tilsættes additiver, medfører en forøgelse af tørstofindholdet på t 

procentenhed, at den daglige tilvækst øges med 12,5, når ungdyrene udelukkende tildel 
ensilage, og 1,0 g, når de tildeles begrænsede mængder kraftfoder. Den beskedne virknii 
af fortørring, når der tildeles kraftfoder, synes at være forårsaget af en forring 
foderudnyttelse. 

- Når ensilagen var tilsat additiver under ensileringen, fandtes en lineær sammenhæi 
mellem tørstofindholdet (mellem 18% og 34%) og tørstofoptagelsen. Et fald 
tørstofindholdet fra 30% til 20% medfører et fald I tørstofoptagelsen på 17%. Trods di 
øgede optagelse af ensilage er virkningen på den daglige tilvækst begrænset på grund 
en øget foderforbrug. 

For-at tage hensyn til virkningen af gæringskvalitet på optagelsen af ensilage k 
ensilagens FFu-værdi korrigeres for et smørsyreindhold (X) større end 5 g pr. kg tørstof v 
multiplicering med værdierne beregnet efter følgende formel: 

Korrektionsfaktor for gæringskvalitet = 1/(65-0,256(X-5))/65 
Tilsætning af additiver til ensilage har generelt en positiv virkning på optagelsen 

ensilage og tilvækst, mens foderforbruget pr. kg tilvækst øges. Fortørres afgrøderne til 
tørstofindhold omkring 30%, og ensileringen iøvrigt gennemføres således, at risikoen for 
uheldig forgæring er minimal, er virkningerne af at tilsætte myresyre på ungdyrer 
produktion dog begrænset. Det konkluderes, at brugen af additiver til ensilage er uakti 
under danske forhold, når ensileringsteknikken er iorden, og når der ikke anvendes afgrøc 
som f.eks. lucerne, der er vanskelige at ensilere. 

Data fra forsøg, hvor optagelsen af hø og ensilage er sammenlignet, er analyseret m 
det formål at evaluere om det er rimeligt, at FFu-værdien for hø og ensilage beregnes ef 
samme funktion. Analysen viste, at forskellen i optagelsen af hø og ensilage afhang af < 
der var tale om græsmarksafgrøder eller lucerne og hvor stor forskellen var i fordøjelighec 
af hø og ensilage. Sammenlignet ved samme fordøjelighed er optagelsen af græsensik 
3,6±3,0% højere, mens optagelsen af lucemeensilage er 9,9±5,5% lavere end tilsvarer 
kvalitet hø. I de ældre forsøg har ensilagen imidlertid en snitlængde svarende til den, < 
opnås med grønthøster. Optagelsen af ensilage med en snitlængde på omkring 25 mm 
mellem 3% og 8% højere end en snitlængde svarende til den, der opnås med grønthøs' 
Optagelsen af græsensilage af god gæringskvalitet må derfor forventes at være omkring H 
højere end af tilsvarende kvalitet langt hø. Det antages, at FFu for langt hø skal øge 
forhold til tilsvarende kvalitet ensilage. 
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1 Indledning 

I 1986 foreslog Ingvartsen et al. et system til forudsigelse af foderoptagelsen hos ungdyr, 
•rincipperne og baggrunden for systemet er tidligere beskrevet (Ingvartsen et al., 1986; 
Indersen et al., 1987). Fodermidlernes fylde (FFu) blev oprindeligt beregnet på grundlag af 
odermidlernes energikoncentration, findelingsgrad og for ensilagens vedkommende også dets 
arstofindhold (Ingvartsen et al. (1986). Senere modificeredes FFu for grovfodermidlerne 
fter en evaluering af fyldesystemet mod en række forsøg, hvor ungdyr var fodret med 
arierende kraftfoder/grovfoder forhold (Andersen et al., 1987). Efter en mindre justering af 
rovfodermidlernes FFu-værdier var der god overensstemmelse mellem aktuel og forventet 
Dderoptagelse i forsøg, hvor følgende grovfodermidler blev anvendt: Formalet halm, lang 
behandlet og ammoniakbehandlet halm, kløvergræsensilage med tørstofindhold på 40%, 
yghelsædsensilage med tørstofindhold på 36%, ærte/byghelsædsensilage med tørstofindhold 
å 26% og majsensilage med tørstofindhold på 19-23%. Den forventede foderoptagelse afveg 
un sjældent mere end ±8% i forhold til den aktuelle gennemsnitlige foderoptagelse på 
rappe basis. En undtagelse herfra er fuldfoderblandinger med 20-30% melasse og 20-50% 
nittet kemisk behandlet (NaOII) halm, hvor optagelsen var 10-30% højere end forventet, 
laggrunden for denne afvigelse er ukendt. 

I evalueringen af fyldesystemet indgik kun et enkelt forsøg med græsmarksprodukter. Der 
ker imidlertid mange forandringer af den grønmasse, der konserveres til ensilage eller hø, 
g en række af disse forandringer kan påvirke foderoptagelsen, foderudnyttelsen og til-
æksten. Optagelsen af hø (f.eks. Jarrige et al., 1974) og ensilage (f.eks. Demarquilly, 1973) 
r således normalt mindre end af samme afgrøde opfodret frisk. Bortset fra tørstofindholdet 
ensilage har det ikke tidligere været analyseret, om det er relevant at inddrage flere af de 
iktorer, som menes at påvirke foderoptagelsen, i fyldesystemet til ungdyr. 

Foderoptagelsen af græsensilage er positiv korreleret til ensilagens tørstofindhold. Ingvart-
in et al. (1986) foreslog derfor, at FFu for ensilage øges med faldende tørstofindhold under 
0% og angav en funktion til justering af FFu-værdien. Denne korrektion var fastlagt på et 
)rholdsvis spinkelt grundlag, hvorfor der er behov for yderligere dokumentation af 
immenhængen mellem tørstofindholdet og FFu-værdien. 

FFu-værdien for langt stråfoder, græsmarksafgrøder og byghelsæd beregnes efter samme 
mktion (Andersen et al., 1987). Hvorvidt det er rimeligt, at anvende samme funktion til be-
igning af FFu for hø og græsensilage er ikke tidligere dokumenteret. 

Formålet med nærværende oversigtsartikel er derfor at identificere faktorer ved 
anserverede græsmarksprodukter, der kan påvirke foderoptagelsen hos ungdyr. Endvidere 
• formålet at kvantificere virkningen af relevante faktorer på foderoptagelsen hos ungdyr, 
iledes at FFu-værdierne kan beregnes mere nøjagtigt. Faktorernes indflydelse på foderud-
yttelse og tilvækst diskuteres ligeledes. 
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2 Faktore r , der eventuelt kan påvirke optagelsen 
af konserverede g ræsmarks a fgrøder 

I forhold til friske græsmarksafgrøder sker der en række fysiske og bi o kemi si 
forandringer af foderet i forbindelse med høstningen og konserveringen af foderet. I d 
følgende gives en summarisk gennemgang af nogle af disse faktorer ligesom deri 
indflydelse på foderoptagelsen diskuteres. 

2.1 Ensilage 

Foderoptagelsen af ensilage hos drøvtyggere er generelt lavere end optagelsen af di 
tilsvarende friske afgrøde (Gordon et al., 1961; Demarquiliy, 1973; Donaidson & Edward 
1976). I en omfattende oversigt vedrørende ensileringens indflydelse på foderoptagelsen h( 
får fandt Demarquiliy (1973) således, at ensilageoptagelsen var 33% (variation fra 1-649 
lavere end den tilsvarende optagelse af de friske afgrøder. Hos kvæg er den forvente« 
reduktion af foderoptagelsen dog nok mindre, da ensilering forårsager en større reduktior 
optagelsen hos får end hos kvæg (Dulphy & Michalet, 1975; Greenhalgh & McDonal 
1978). 

Normalt forventes en positiv sammenhæng mellem fordøjeligheden og optagelsen 
ensilage hos drøvtyggere (Minson, 1982; Kristensen, 1983). Forgæringsprodukter f 
ensileringsprocesserne kan imidlertid modificere denne sammenhæng (Harris & Raymon 
1963; Wilkins et al., 1971). I det følgende diskuteres derfor nogle forhold ved ensileringei 
der kan påvirke foderoptagelsen. 

2.1.1 For gærings forløbet og forgæringsprodukter 
Ensileringsprocesserne muliggør konservering af græsmarksafgrøder via en forgærii 

forårsaget af anaerobe mikroorganismer. Mikrobiologien og biokemien i ensileringspr 
cesserne er detaljeret beskrevet i tidligere oversigtsartikler (Pedersen, 1972; McDonald, 198 
Van Soest, 1982; Wollford, 1984). I det følgende omtales de generelle forgæringsprocess 
derfor kun summarisk som baggrund for en diskussion af faktorer ved ensilage, der k 
medvirke til en hæmning af foderoptagelsen. 

En vellykket ensilering kræver anaerobe forhold og en hurtig reduktion af pH ved 
hurtig forgæring, hvorved ensilagen gradvis bliver stabil. En vellykket ensilering er kara 
teriseret ved et højt indhold af mælkesyre og et lavt indhold af eddikesyre (Thomas 
Thomas, 1985). Ensileringen kan imidlertid påvirkes negativt af biologiske processer sc 
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espiration, enzymatisk aktivitet, clostridie aktivitet og aerob mikrobiel aktivitet (Muck, 
.988). Resultatet kan være en dårligt forgæret ensilage bl.a. karakteriseret ved et højt indhold 
.f ammoniak, smørsyre, eddikesyre og total indhold af flygtige syrer samt et lavt indhold af 
mælkesyre. 

Grønmasse, der lægges i siloen, fortsætter med at ånde og forbruger herved ilt og sukker 
inder dannelse af kuldioxid, vand og varme. Respirationen er en nyttig proces, idet den 
kåber anaerobe betingelser i siloen, og under gode ensileringsbetingelser er åndingstabet af 
zirstof minimalt (McDonald, 1981). Sker fyldningen af siloen langsomt, eller afdækkes siloen 
kke tæt, kan åndingen give problemer. Under åndingsprocesserne omdannes de let 
orgærbare kulhydrater. Dette er uheldigt, da de let forgærbare kulhydrater er substrat for 
mælkesyrebakterier, der danner mælkesyre, hvorved pH falder, og ensilagen gradvist bliver 
tabil. Øget ånding forsinker eller hindrer derfor det ønskede pH fald og inaktiveringen af 
delæggende processer forårsaget af planteenzymer og mikrobiel aktivitet (Ruxton & 
/IcDonald, 1974). Varmedannelsen ved ånding kan tillige øge dannelsen af Maillard 
rodukter (Van Soest, 1982). Konsekvensen af Maillard processen er tab af fordøjeligt 
rotein, der bindes til kulhydrater. Hertil kommer, at Maillard processen ændrer foderets 
alatabilitet ved udviklingen af en karamel og tobak lignende lugt samt en mørkere farve, 
vilket muligvis påvirker foderoptagelsen. 

Planteenzymerne er hovedansvarlig for de biokemiske forandringer i grønmassen i de 
.dlige stadier af ensileringsprocessen, som f.eks. åndingsprocesserne. Endvidere er det 
lanteenzymerne, der især hydrolyserer stivelse og hemicellulose til monosakkarider 
McDonald, 1981), hvilket øger mængden af substrat til mælkesyre forgæringen. Mindre 
eldig er den omdannelse af protein N til ikke-protein kvælstof (NPN) som peptider og 
minosyrer, der forårsages af proteolytiske enzymer. Videre nedbrydning af disse NPN 
urbindelser til ammoniak og aminer er hovedsageligt forårsaget gennem mikrobiel aktivitet 
Dhshima & McDonald, 1978), bl.a. clostridier. 

En lav aktivitet af clostridier er afgørende for udviklingen af en god ensilage. Der findes 
) hovedgrupper af clostridier, nemlig de saccharolytiske og de proteolytiske (McDonald, 
981). De saccharolytiske forgærer hovedsageligt kulhydrater og organiske syrer under 
annelse af smørsyre, kuldioxid og hydrogen. De proteolytiske clostridier forgærer især 
minosyrer under dannelse af en række organiske syrer, kuldioxid, ammoniak og aminer 
McDonald, 1981). Disse processer er interessante, da forgæringsprodukterne herfra er sat 
forbindelse med en reduceret foderoptagelse hos drøvtyggere. 

Indtrængning af ilt i ensilagen tillader vækst af aerobe mikroorganismer med deraf 
jlgende forringelse af ensilagen. Mikroorganismerne omsætter hurtig forgærbare kulhydrater, 
rganiske syrer og proteiner under dannelsen af kuldioxid, ammoniak, vand og varme. 



Endvidere kan aerobe betingelser resultere I dannelsen af mycotoxiner, der kan giv 
fordøj elsesforstyrrelser og dødsfald blandt dyrene (McDonald, 1981), hvilket naturligvi 
påvirker foderoptagelsen og produktionen. 

Optagelsen af ensilage er som nævnt lavere end af tilsvarende friske afgrøder. Den laver 
optagelse af ensilage er oftest sat i relation til slutprodukterne fra ensilagens forgæring 
Forsøg på at korrelere forskellige kemiske parametre i ensilagen med tørstofoptagelsen, fc 
at kunne forudsige foderoptagelsen af en given ensilage, har imidlertid vist varierend 
resultater. 

Mælkesyren i ensilage er næppe en vigtig faktor til forudsigelse af ensilageoptagelsei 
Mælkesyreindholdet har været positivt korreleret til ensilageoptagelsen i nogle undersøgelse 
(Jackson & Forbes, 1970; Wilkins et al., 1971; 1978), men negativt korreleret i andre (Jone 
et a l , 1980, Wilkins, 1984). Tilsætning af mælkesyre til hø, ensilage eller grønpiller te 
reduceret foderoptagelsen i nogle forsøg (McLeod et al., 1970; Morgan & L'Estrange, 197f 
mens optagelsen ikke har været påvirket i andre (Morgan & L'Estrange, 1977; Thomas ( 
a l , 1980). I modeller baseret på lineære regressioner bidrager mælkesyre kun lidt t 
forklaring af variationen i foderoptagelsen hos køer (Hermansen, 1980) og stude (Rook < 
Gill, 1990). Fjernelse af kolineariteten, det vil sige korrelationen til andre forgæringsfaktore 
ved "ridge regression" metoden viser ligeledes, at mælkesyre næppe har nogen betydeli 
virkning på optagelsen af ensilage (Rook et a l , 1990a). 

Eddikesyre i ensilagen formodes heller ikke at være en væsentlig faktor for nec 
reguleringen af ensilageoptagelsen. Indholdet af eddikesyre i ensilage er fundet negatr 
korreleret til ensilageoptagelsen i nogle undersøgelser (Jackson & Forbes, 1970; Wilkins i 
al., 1971; Demarquilly, 1973, Jones et al., 1980), mens der ingen sammenhæng er fundet 
andre (Wilkins et al., 1978). Hermansen (1980) konkluderer, at der ikke er nogen gener 
virkning af indholdet af eddikesyre på ensilageoptagelsen. Regressions koefficienter f< 
eddikesyre der er renset for kolinearitet antyder, at eddikesyre næppe er årsagen til en Is 
ensilageoptagelse (Rook et al., 1990a). 

Smørsyreindholdet i ensilage har ligeledes haft varierende virkning på foderoptagelse; 
Jackson & Forbes (1970) og Hermansen (1980) fandt således ingen signifikant virkning : 
smørsyreindholdet i ensilagen på ensilageoptagelsen. Rook & Gill (1990) fandt derimod, 
et større datamateriale omfattende 20 forsøg med 61 forskellige ensilager (115 forsøgsb 
handlinger, 692 ungdyr), at smørsyre er den bedste faktor blandt de flygtige fedtsyrer (VF^ 
til estimering af foderoptagelsen. Der er forsøgsresultater der antyder, at smørsyre hæmmj 
foderoptagelsen (se Ingvartsen et al., 1986). Smørsyre er imidlertid også det me 
karakteristiske slutprodukt ved forgæring forårsaget af saccharolytiske clostridier, der dann 
et miljø i siloen, som favoriserer væksten af proteolytiske clostridier (Woolford, 1984). D 
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r derfor muligt, at smørsyren afspejler virkningen af nogle ukendte nedbrydningsprodukter 
annet ved clostridieforgæring, som hæmmer foderoptagelsen. At der er ukendte faktorer 
lvolveret i nedreguleringen af foderoptagelsen underbygges blandt andet i et forsøg af 
-lancy et al. (1977), som sammenlignede virkningen af infusion af ensilagesaft i vommen 
led infusion af en opløsning, der indeholdt samme mængder VFA'ere, mælkesyre, 
pløselige kulhydrater, nitrat og ammoniak samt samme osmolaritet og pH. Reduktionen i 
ptagelsen af hø var kun 40% for den "kunstige saft" sammenlignet med ensilagesaften, 
»ette antyder, at andre forgæringsprodukter, som f.eks. aminer (Clancy et al., 1977), må have 
i draget til nedreguleringen af optagelsen af hø, når der blev indgivet ensilagesaft. 

Også det samlede indhold af VFA er rapporteret at have forskellig virkning på 
jderoptagelsen. Demarquilly (1973) finder således en negativ sammenhæng til foderoptagel-
;n, mens Hermansen (1980) og Wilkins (1984) ingen sammenhæng finder. 

Ensilagens pH er også sat i relation til foderoptagelsen, men resultaterne er varierende, 
en række studier er der fundet en positiv korrelation mellem pH og foderoptagelsen 

VfcLeod et a l , 1970; Thomas et al., 1961), men sammenhængen er ofte ikke signifikant 
¡Vilkins et al., 1971; 1978; Thomas & Wilkinson, 1975; Flynn, 1979; Jones et al., 1980; 
ewis, 1981). I andre studier er der ingen virkning af ensilagens pH på ensilageoptagelsen 
Hermansen, 1980; Jones et al., 1980; Lewis, 1981; Wilkins, 1984). Farhan & Thomas (1978) 
bserverede øget foderoptagelse hos får men ikke hos kvæg, når syren i ensilage delvis 
iiutraliseredes med NaHC03 . Neutralisering af syre i ensilage med NaHC0 3 har dog øget 
>deroptage!sen hos kalve i andre forsøg (McLeod et a l , 1970; Thomas & Wilkinson, 1975; 
haver et al. 1985). Erdman (1988) har beskrevet foderoptagelsen i en række forsøg ved 
æip af en kvadratisk model (pH), hvor effekt af forsøg indgik som en kovariat. Erdmann 
.988) fandt maksimal optagelse af ensilage ved en pH på 5,7. Tilsvarende har Rook & Gill 
.990) fundet en kurvelineært sammenhæng mellem pH og foderoptagelsen, men her 
Dnåedes den maksimale optagelse ved en pH på 4,2. Tages der imidlertid hensyn til 
ulineariteten til andre variabler, synes pH ikke at have nogen væsentlig indflydelse på 
»deroptagelsen (Rook et al., 1990a). 

Ammoniak-N, der afspejler den proteolytiske aktivitet bl.a. som følge af clostridie 
»rgæring, er også sat i forbindelse med en lav optagelse af ensilage i forhold til tilsvarende 
iske afgrøder, men også her er resultaterne varierende. Negativ sammenhæng mellem NH3-
og ensilageoptagelsen er rapporteret i en række studier (Gordon et al., 1961; Wilkins et 

1971, 1978; Flynn, 1979; Lewis, 1981; Rook & Gill, 1990). Andre har imidlertid ikke 
.ndet nogen virkning (Hermansen, 1980; Wilkins, 1984) og Rook et al. (1990a) observerede 
m en mindre effekt af NH3-N, når kolineariteten til andre faktorer blev fjernet. Der er 
vrigt heller ikke bevis for i litteraturen, at NH,-N nedregulerer foderoptagelsen, men det 
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er tænkeligt, at NH3-N er korreleret til andre nedbrydningsprodukter, der direkte virk 
hæmmende på foderoptagelsen. Ensilagens indhold af NH3-N er bl.a. højt korreleret til VE 
indholdet (Barry et al., 1978a, Rook et al., 1990a) men naturligvis også til andre kvælstoffo 
bindeiser (Barry et a l , 1978a). Barry et al. (1978b) fandt, at den mikrobielle syntese j 
alanin og y-aminosmørsyre under ensileringen forklarede henholdsvis 74% og 49% i 
variationen i foderoptagelsen hos får sammenlignet med 37% for NH3-N. Buchanan-Smii 
(1982) har imidlertid ikke fonder en signifikant negativ virkning af y-aminosmørsyre f 
tørstofoptagelsen. Sammenlignet med isoosmotisk infusion af en saltvandsopløsning hi 
infusion af forskellige kvælstofforbindelser fra ensilage i vommen reduceret foderoptagelse 
hos får, omend kun midlertidigt (Buchanan-Smith & Phillip, 1986). Oral indgivelse ; 
histamin til får påvirker tilsyneladende ikke foderoptagelsen nævneværdigt (McDonald et a. 
1963). I nogle ensilager menes histamin imidlertid at være tilstede i koncentrationer, der kc 
hæmme vommotorikken (Neumark, 1967). Infusion af aminer, især histamin og tryptam: 
(Wrenn et al., 1963; Neumark et a l , 1964) og NH4 salte (Thomas et al., 1961; Conrad et a 
1977) kan hæmme foderoptagelsen. 

På trods af det omfattende arbejde der er gennemført for at klarlægge, hvilke faktorer d 
er årsag til den generelt lavere optagelse af ensilage i forhold til optagelsen af tilsvarene 
friske afgrøder konkluderes, at årsagssammenhængene stadig er ufuldstændigt belys 
Virkningen af ensilagens indhold af de enkelte VFA'ere og pH på foderoptagelsen varier 
i de forskellige undersøgelser. Heller ikke ensilagens indhold af ammoniak, der er udtryk fi 
den proteolytiske aktivitet, synes at være den egentlige årsag til en reduceret foderoptagelse 
Den bedste indikator for en nedregulering af foderoptagelsen er indholdet af smørsyre. 

2.1.2 Tørstofindholdet 
Fortørring af ensilage til 30-45% tørstof har flere fordele. For det første undgås saftafh 

og dermed reduceres tabet af tørstof i siloen. For det andet medfører et højere tørstofindhol 
at det osmotiske tryk øges, hvilket mindsker aktiviteten af alle mikroorganismer. Fortørrii 
reducerer således forgæringen af ensilagen, hvilket medfører et lavere indhold af fo 
gæringsprodukter (Podkowka, 1967; Jackson & Forbes, 1970), der kan hæmme foderoptage 
sen. Risikoen for en uheldig forgæring mindskes endvidere idet mælkesyrernes konkurre: 
ceforhold forbedres da specielt aktiviteten af clostridierne hæmmes ved fortørrii 
(McDonald, 1981). Den hæmmende forgæring mindsker endvidere reduktionen af ensilage: 
indhold af let tilgængelige energikilder for mikroorganismerne i vommen. 

Extracellulær væske reducerer ikke foderoptagelsen, men det er muligt, at plantecellern 
intracellulære væskemængde mindsker foderoptagelsen, indtil det frigives fra cellern 
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rilsætning af vand til ensilage umiddelbart før udfodringen påvirker ikke foderoptagelsen 
'Thomas et al., 1961). 

Generelt er der fundet positive korrelationer mellem ensilagens tørstofindhold og 
jptagelsen af ensilage (Jarrige et al , 1982; Wilkins, 1984, Rook & Gill, 1990), men i nogle 
mdersøgelser (Wilkins et al., 1971; Demarquilly, 1973) er denne korrelation lavere, end 
nellem parametre der udtrykker forgæringskvaliteten og ensilageoptagelsen. Rook et al. 
1990a) finder imidlertid også stærkt negative korrelationer mellem tørstofindholdet og 
ensilagens indhold af eddikesyre og smørsyre samt til det samlede indhold af VFA, 
¡ammenhænge der kan være opnået som følge af en hæmmet forgæring i ensilagerne med 
løjt tørstofindhold. Fjernelse af kolineariteten til andre faktorer påvirkede generelt ikke 
egressionsestimaterne for tørstofindholdet bortset fra i et tilfælde, hvor estimatet blev 
væsentlig forøget (Rook et a l , 1990a). 

Virkningen af fortørring på ensilageoptagelsen synes at være mindre, når ungdyrene 
o ruden ensilagen også tildeles kraftfoder (Jarrige et al., 1982; Wilkins, 1984). Ligeledes 
ynes virkningen af fortørring på foderoptagelsen at være mindre for ensilage tilsat additiver 
ammenlignet med ensilage uden additiver (Jarrige et al., 1982). Tørstofindholdet i ensilage 
inkluderes dog generelt at være en vigtig faktor i forudsigelsen af foderoptagelsen. 

.1.3 Additiver 
Adskillige additiver til ensilage er udviklet med det formål at stimulere mælkesyrefor-

æringen eller at nedsætte eller hindre den mikrobielle aktivitet (McDonald, 1981). 
'¡Isætning af myresyre til grønmassen under ensileringen er således meget udbredt i mange 
inde, fordi den hæmmer dannelsen af forgæringsprodukter, og dermed kan have en gunstig 
idvirkning på foderoptagelse og vækst hos ungdyr. Da fortørring også hæmmer for-
æringsprocesserne (se afsnit 2.1.2) påvirkes produktionsresultaterne mindre, når additiver 
Isættes fortørret ensilage sammenlignet med tilsvarende våd ensilage (Hinks et al., 1976). 
igeledes synes virkningen af tilsætning af myresyre at være mindre, når afgrøderne 
ideholder forholdsvis store mængder letopløselige kulhydrater (McDonald, 1981). Tilsætning 
f myresyre til ensilage hindrer kun i beskeden grad proteolysen, men synes at beskytte 
minosyrerne fra deaminering (McDonald, 1981). I tidligere oversigtsartikler er der 
tpporteret betydelige virkninger af tilsætning af additiver på foderoptagelse og tilvækst hos 
ngdyr, specielt af vanskeligt ensilerbare afgrøder med et lavt indhold af letopløselige 
Lilhydrater, et lavt sukker/protein forhold og en høj bufferkapacitet (Pedersen, 1972; 
tcDonald, 1981) som f.eks. hundegræs og lucerne (Waldo, 1977; Marsh, 1979; McDonald, 
981; Jarrige et al., 1982). 
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2.2 Hø 

Græsmarksafgrøder, der er tørret og har et vandindhold på mindre end 15%, vand ka. 
betragtes som lagerfast hø, der kun undergår mindre forandringer ved lagring. Hø med i 
lavere tørstofindhold er Ikke lagerfast og kan forgære eller oxidere med risiko for varme- o 
mugdannelse. Høj varmedanneise reducerer fordøjeligheden af såvel protein og enet| 
(Mohanty et a l , 1969). Mohanty et al. (1969) tilsatte vand til lucernehø for at undersøgt 
virkningen af muggent hø på fordøjelighed og foderoptagelsen. Den høje varmedanneise soi 
følge af tilsætning af vand medførte, at fordøjeligheden af tørstof faldt fra 64% til 5495 
Optagelsen af muggent hø var 9% lavere end af den gode kvalitet hø. Den lavei 
fordøjelighed er medvirkende årsag til den lavere foderoptagelse, men mugdannelse i dårli« 
konserveret hø formodes også at nedsætte foderoptagelsen via organoleptiske (lugt og smaj 
faktorer (Dulphy, 1980). 

Generelt er fordøjeligheden af organisk stof lavere for hø sammenlignet med de fris! 
afgrøder. Jarrige et al. (1982) fandt i en sammenligning af 92 høprodukter med tilsvarene 
friske afgrøder, at fordøjeligheden af organisk stof i gennemsnit var 7,2 procentenhed-
lavere for hø. Forskellen i fordøjelighed varierede imidlertid meget. For ladetørret hø v; 
forskellen i den gennemsnitlige fordøjelighed 6,1%, mens forskellen var 13,1% for hø høst 
under dårlige vejrforhold. Den lavere fordøjelighed af hø sammenlignet med tilsvarene 
friske afgrøder skyldes sandsynligvis, at der under fremstillingen af hø sker der tab 
næringsstoffer ved respiration og letfordøjelige bladdele der knækker af ved mekani: 
påvirkning (Honing, 1980) samt eventuelt ved udvaskning (Møller og Skovborg, 1971). 
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3 Virkning af konserveringsmetode og findeling på 
foderoptagelse, tilvækst og foderudnyttelse 

3,1 Ensilagens tøiitofiiiJLulJ 

3.1.1 Materiale og metoder 
Gennem de seneste årtier er der gennemført en række forsøg til belysning af tørstofind-

holdets indflydelse på ungdyrs foderoptagelse, tilvækst og foderudnyttelse. For at kvantificere 
dirkningen af forskelligt tørstofindhold i græsensilage på ungdyrs foderoptagelse, er resultater 
fra en række forsøg indsamlet (Tabel A.l i appendiks) og bearbejdet. Alle de udvalgte forsøg 
'Forsøg nr.: 1-5, 10-21, 26, 27, 29-43, 47-51) er gennemført med enten kvier, stude eller 
.rngtyre, der blev fodret efter ædelyst med ensilage med forskelligt tørstofindhold. Ensilagen 
iller høet, der sammenlignes i det enkelte forsøg, er høstet fra samme mark og på samme 
idviklingstrin. 

De enkelte forsøg er alle gennemført med det formål at sammenligne foderoptagelsen af 
•oder med forskelligt tørstofindhold, men en egentlig statistisk analyse af datamaterialet er 
problematisk, da datamaterialet iøvrigt er meget uhomogent. Således er der i forsøgene 
invendt forsøgsdyr af forskellig race, køn og vægt, og græsmarksprodukternes sammen-
sætning, udviklingstrin og findelingsgrad varierer. Nogle ensilager er tilsat additiver, mens 
indre ingen tilsætningstoffer har fået. Endvidere er der udelukkende tildelt ensilage i nogle 
:orsøg, mens der er suppleret med kraftfoder i andre. På grund af resultaterne fra tidligere 
)versigtsartikler (se afsnit 2.1.2) opdeles materialet i 5 datasæt, således at virkningen af 
ensilagens tørstofoptagelse på foderoptagelsen kan beregnes afhængig af, om der anvendes 
idditiver eller ej, og om ungdyrene suppleres med kraftfoder eller ej. Følgende modeller er 
invendt til beskrivelse af tørstofindholdets virkning på produktionsresultatet: 

Yij = P + «i + PlX + Ey (1) 
Y u = « + «i + P i X + p 2 x

2 + Ey (2) 

l v o r : = afhængig variabel13 i forsøg i tildelt ensilage j 
u = gennemsnit 
«i = systematisk virkning af forsøg i 
|31,p2 = regressionsestimater 
X = ensilagens tørstofindhold i % 
£ij = tilfældig variation 

1) den daglige tørstofoptagelse er udtrykt relativt i forhold til den ensilage indenfor 
forsøg, der har det højeste tørstofindhold (er sat lig 1). 

De enkelte observationer er vægtet med det antal ungdyr, der indgår i observationen. 
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3.1.2 Resultater og diskussion 
Produktionsresultatet I de enkelte forsøg, der er Indsamlet til belysning af virkningen al 

ensilagens tørstofindhold, fremgår af tabel A. l . I tabellen er der endvidere vist en række 
oplysninger med hensyn til forsøgsdyrene, fodringen og den anvendte ensilage løvrigt. 

Figur 1 viser den daglige ensilageoptagelse I de enkelte forsøg (forbundne punkter) : 
forhold til ensilagens tørstofindhold under forskellige forudsætninger med hensyn til tilsæt' 
ninger af additiver til ensilagen og tildeling af kraftfoder. Den absolutte ændring 
tørstofoptagelsen med stigende tørstofindhold synes mindre for små ungdyr, hvorimod dei 
relative ændring ikke synes at være forskellig op til en tørstofindhold på ca. 35%. Kui 
enkelte forsøg har vist enten en forholdsvis meget stor virkning (forsøg ni. 15 af Alder e 
al , 1969; nr. 33 og 34 af Hinks et a l , 1976) eller en forholdsvis beskeden virkning (ur. i: 
af McCarrlck, 1966; nr. 41 af Hinks & Henderson, 1984; nr. 49 og 50 af Steen, 1985; ni 
51 af Charmley & Thomas, 1987) af fortørring af ensilagen. Umiddelbart synes der ikke a 
være den store forskel på, om der er anvendt additiver eller ej. 

I tabel 1 er resultaterne fra en regressionsanalyse (model 2) vedrørende tørstofindholdet 

indflydelse på ensilageoptagelsen vist. 

Tabel 1 Parameterestimater for model 2, der beskriver den relative optagelse af ensilage 
tørstof afhængig af ensilagens tørstofindhold, beregnet på forskellige datasæt 

Table 1 Parameter estimates for model 2 describing the relative feed intake of silage dr 

matter dependend on silage dry matter content calculated on different data set 

Datasæt3-1 - Data set"' 

1 2 3 

Pi 
spredning - s.e.e. 

P 2 

spredning - s.e.e. 

R2 

0,020 0,383 0,359 

0,0469*" 0,0247* 0,0795 
0,0099 0,0082 0,0450 

-0,000561" -0,000247c -0,001163 
0,000157 0,000127 0,000868 

87 81 96 

a) 1: Forsøg hvor ungdyrene udelukkende fodres med ensilage, der ikke er tilsat additiver. 
Experiments where young stock are solely fed silage without additives. 

2: Forsøg hvor ungdyr er tildelt ensilagen uden additiver og begrænsede mængder kraftfoder. 
Experiments where young stock are fed silage without additives and supplemented with concentrates. 

3: Forsøg hvor ungdyrene udelukkende fodres med ensilage tilsat additiver. 
Experiments where young stock are solely fed silage with additives. 

b) p. er beregnet, således at den relative optagelse er 1 ved det tørstofindhold, der giver maximal optagelse. 
fi is calculated so that the relative intake is 1 at the dry matter concentration giving maximal intake. 

c: P<0,1. 
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Ensilage optagelse, kg ts./dyr/dag 
Silage intake, kg DM • animal! diiy 

Ensilage optagelse, kg ts./dyr/dag 
Silage intake, kg DM/animal/day 
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Ensilagens tørstofindhold, % 

Silage dry matter concentration, % 

b): 

o o 

'igur 1 

•igure 1 

udelukkende ensilage uden additiver (datasæt 1). 
silage without additives solely (data set 1). 
ensilage uden additiver og tildeling af kraftfoder (datasæt 2). 
silage without additives and restricted amounts of concentrates (data set 2). 
udelukkende ensilage tilsat additiver (datasæt 3). 
silage with additives solely (data set 3). 
ensilage tilsat additiver og tildeling af kraftfoder (datasæt 4). 
silage with additives and restricted amounts of concentrates (data set 4). 
udelukkende ensilage tilsat melasse (datasæt 5). 
silage added molasses solely (data set 5). 

Virkningen af tørstofindholdet i ensilage på den daglige optagelse af ensilage 
afhængig af om ensilagen er tilsat additiver eller ej og om ungdyr tildeles 
kraftfoder eller ej. 
Effect of silage dry matter content on voluntary feed intake of silage dependend 

on the use of silage additives or not and if young stock are given concentrates or 
not. 
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Der er Ikke signifikant forskel mellem regressionskonstanterne beregnet på datasæt 1 og 
2. Datasæt 4 og 5 (se figur 1) er for spinkel til, at der kan beregnes sikre regressionsestimatei 
ved hjælp af den kvadratiske model (2). Estimaterne beregnet på basis af datasæt 3 er ikke 
signifikante og forholdsvis usikkert bestemt. Intervallet er i dette materiale for lille til at vise 
kurvaturen. En lineær model (1) anvendt på datasæt 3, 4 og 5 giver derimod signifikante p 
værdier på henholdsvis 0,019, 0,014 og 0,015, men (3-værdierne er ikke signifikant 
forskellige. En analyse på alle 3 datasæt resulterer 1 en (3-værdi 0,017, hvilket vil sige, at el 
fald på 10 procentenheder i tørstofindholdet betyder et 17% fald i ensilageoptagelsen 
Funktionen antages at gælde i intervallet mellem 18% og 34% tørstof. 

Hvorledes ensilagens tørstofindhold under forskellige forudsætninger forventes at påvirkt 
den relative optagelse af ensilage er skitseret i figur 2. Den maksimale optagelse al 
ensilagetørstof er 1 datasæt 1, 2 og 1+2 beregnet til at forekomme ved et tørstofindhold : 
ensilagen på henholdsvis 42%, 50% og 46%. Når ungdyrene udelukkende fodres mec 
ensilage (1), er virkningen af fortørring af ensilage større, end hvis ungdyrene også tildele: 
kraftfoder (2), hvilket er i overensstemmelse med Marsh (1979) og larrige et al. (1982). De 
kan beregnes, at forskellen i optagelsen af ensilage med 30%, og 20% tørstof er 19 pro 
centenheder, når ensilagen opfodres alene, og 12 procentenheder når der også tildele: 
kraftfoder. Dette er i god overensstemmelse med virkningerne rapporteret af Jarrige er al 
(1982) og Wilkins (1984). Ved et tørstofindhold på 20% sammenlignet med 30% fand 
Jarrige et al. (1982) 22% lavere foderoptagelse uden supplering med kraftfoder og 149; 
lavere ved supplering med kraftfoder. Tilsvarende fandt Wilkins (1984) 20% laven 
tørstofoptagelse af ensilage med et tørstofindhold på 21% sammenlignet med optagelsen a 
ensilage med et tørstofindhold på 34% i forsøg, hvor der ikke er suppleret med kraftfodei 
Den fundne virkning i datasæt 3 er i overensstemmelse med Rook & Gill (1990), der fand 
at tørstofoptagelsen af ensilage med et tørstofindhold på 20% var 17% lavere sammenligne 
med optagelsen af ensilage indeholdende 30% tørstof - i dette datamateriale var hovedparte; 
af ensilagen syrebehandlet. Den fundne virkning er også i overensstemmelse med Flyn: 
(1981) og Wilkins (1984), der på basis af henholdsvis 7 og 18 sammenligninger begge fane 
en 15% lavere tør stofoptagelse af ensilage med en gennemsnitlig tørstofindhold p 
henholdsvis 22% og 21% sammenlignet med ensilage indeholdende 41% og 34% tørstof. 

Virkningen af ensilagens tørstofindhold på foderoptagelsen er således betydelig, hvorfc 
der bør tages hensyn hertil i beregningen af FFu-værdierne. Under danske forhold indgår de 
oftest også kraftfoder i rationen. FFu-værdien for græsensilager foreslås derfor genere 
korrigeret for tørstofindholdet ved at multiplicere FFu-værdien med det reciprokke til de 
relative optagelse beregnet på basis af datasæt 2 (tabel 1, figur 2). Da der under viss 
omstændigheder udelukkende fodres med ensilage er der i tabel 2 også angivet korrek-
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= udelukkende tildelt ensilage uden additiver (datasæt 1). 

silage without additives fed solely (data set 1). 
—- = tildelt ensilage uden additiver og begrænsede mængder kraftfoder (datasæt 2) 

fed silage without additives and supplemented with concentrates (data set 2). 
- — - — - = tildelt ensilage tilsat additiver og -/+ kraftfoder (datasæt 3+4+5). 

fed silage with additives and -/+ concentrates (data set 3+4+5). 

7igur 2 Virkningen af tørstofindholdet i græsensilage på den relative optagelse af 
ensilagetørstof. For kurverne beregnet på grundlag af datasæt 1, 2 og 3+4+5 
antages den relative ensilageoptagelse at være 1 ved tørstofindhold større end 
henholdsvis 42%, 50% og 34%. 

7igure 2 Effect of silage dry matter concentration on the relative intake of silage dry 
matter. For curves calculated on basis of data set 1, 2 and 3+4+5 the relative 
silage intake is assumed to be 1 for dry matter concentrations higher than 42%, 

50% -and 34%, respectively. 



Tabel 2 Korrektionsfaktorer til justering af græsensilages FFu-værdi afhængig a: 

ensilagens tørstofindhold 

Table 2 Correction factor for adjustment of the fill-value (FFu) of grass silage dependent 
on silage dry matter concentration 

Ved supplering med kraf t fodef : - When supplementing concentratesa: 

Ensilagens tørstofindhold, % - Silage dry matter concentration, % 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 . . - _ . . . 1,36 1,34 1,31 

20 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 1,18 1,17 1,15 1,14 1,12 

30 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,06 10,5 1,04 1,04 1,03 

40 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 

Fodring udelukkende med ensilage6: - When fed silage solelyb: 

Ensilagens tørstofindhold, % - Silage dry matter concentration, % 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 - _ . . . - - 1,53 1,47 1,41 

20 1,36 1,32 1,28 1,25 1,22 1,19 1,16 1,14 1,12 1,10 

30 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1,00 

a: Korrektionsfaktoren er beregnet efter formlen (3): 1 / (0,383 + 0,0247 TS - 0,000247 TS2) 
The correction factor is calculated using the equation (3): 1 / (0,383 + 0,0247 TS - 0,000247 TS2) 

to: Korrektionsfaktoren er beregnet efter formlen (4): 1 / (0,02 + 0,0469 TS - 0,000561 TS2) 
The correction factor is calculated using the equation (4): 1 / (0,02 + 0,0469 TS - 0,000561 TS2) 

tionsfaktorer for ensilagens fylde i de situationer, hvor udelukkende tildeles ensilage 
Korrektionsfaktorerne ved et givet tørstofindhold afhængig af om dyrene suppleres me 
kraftfoder eller ej kan aflæses i tabel 2. Ved anvendelse af værdierne i tabel 2 korrigeres FF 
noget mindre end tidligere foreslået af Ingvartsen et al. (1986) som foreslog en faktor på 1,5 
ved en tørstofindhold på 20%, mens den tilsvarende værdi kan aflæses 1 tabel 2 til 1,28 ni 
dyrene suppleres med kraftfoder og 1,36 når de udelukkende tildeles ensilage. 

I figur 3 er den daglige tilvækst i de enkelte forsøg illustreret i forhold til ensilager 
tørstofindhold. Figur 3 antyder, at tilvæksten øges med stigende tørstofindhold i ensilagei 



23 

når der udelukkende fodres med ensilage (datasæt 1), mens tilvæksten påvirkes ubetydeligt, 
når ungdyrene foruden ensilagen også tildeles kraftfoder (datasæt 2). For ensilage tilsat 
additiver, synes virkningen af fortørring på ungdyrenes tilvækst at være mindre (datasæt 3), 
specielt når der tildeles kraftfoder (datasæt 4). En analyse ved hjælp af model 1 viste, at den 
daglige tilvækst i datasæt 1-4 ændres med henholdsvis 12,5 (P=0,001), 1,0 (P=0,52), 7,0 
(P=0,11) og -12,9 (P=0,09) g daglig for hver procentenhed tørstofindholdet i ensilagen øges. 
Resultaterne for ensilage uden additiver (1) er i overensstemmelse med konklusionerne fra 
tidligere oversigtsartikler (Marsh, 1979; Wilkins, 1984). Således fandt Wilkins (1984) på 
basis af "Eurowilt" data, at tilvæksten var 124 g større hos ungdyr, der blev tildelt fortørret 
ensilage (tørstofindhold på 34%) sammenlignet med ungdyr, der fik ensilage med et 
tørstofindhold på 21%. Wilkins (1984) fandt ligeledes en væsentlig forskel i virkningen af 
ensilagens tørstofindhold på tilvæksten afhængig af, om der tildeles kraftfoder eller ej. En 
ændring af ensilagens tørstofindhold fra 21% til 33% medførte en øgning af den daglige 
tilvækst på 113 g og 17 g, når ungdyr henholdsvis tildeltes og ikke tildeltes kraftfoder. 

I overensstemmelse med nærværende resultater finder Wilkins (1984) ligeledes en noget 
mindre virkning af fortørring (fra 21% til 32%) på tilvæksten (36 g), når ensilage er tilsat 
additiver. Flynn (1981) finder tilsvarende, at den daglige tilvækst kun øges fra 705 g til 744 
g ved en fortørring fra 22% til 41% - på trods af at optagelsen af ensilagetørstof er øget med 
18%. Tilsvarende resultater er rapporteret af Haigh & Parker (1985). 

Virkningen af ensilagens tørstofindhold på foderforbruget pr. kg tilvækst synes at være 
noget varierende (figur 4). Analyser (model 1) viste ingen signifikant virkning (P=0,63) af 
ensilagens tørstofindhold på foderforbruget i datasæt 1, og resultaterne tyder således ikke 
umiddelbart på en generel virkning af fortørring på foderforbruget. I datasæt 2, 3 og 4 
fandtes regressionskonstanter (model 1) på henholdsvis 0,06±0,04 (P=0,16), 0,09±0,04 
(P=0,06) og 0,26±0,07 (P=0,02), hvilket generelt viser et øget foderforbrug som følge af 
fortørring af ensilage. Dette er i overensstemmelse med tidligere rapporter, der konkluderer, 
at fortørring af ensilage øger foderforbruget pr. kg tilvækst, især når der suppleres med 
kraftfoder, og ensilagen er tilsat additiver (Flynn, 1981; Jarrige et al., 1982; Wilkins, 1984; 
Haigh & Parker, 1985). En af årsagerne til en dårligere foderudnyttelse af fortørret ensilage 
kan være en lavere fordøjelighed af fortørret ensilage, som det er fundet i flere forsøg 
(Jackson & Forbes, 1970; Hinks et al., 1976; Charmley & Thomas, 1984, 1989; Wilkins, 
1984; Steen, 1984, 1985; Haigh & Parker, 1985; Teller, et al., 1989, Charmley et al., 1990). 
I andre forsøg er der imidlertid ingen sammenhæng mellem fordøjeligheden og foderforbru-
get pr. kg tilvækst (Alder et al., 1969; Forbes & Jackson, 1971; England & Gill, 1983; 
Cottyn et al., 1985). Det højere foderforbrug kan derfor næppe forklares ved den lavere 
fordøjelighed alene. 
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udelukkende ensilage uden additiver (datasæt 1). 
silage without additives solely (data set 1). 
ensilage uden additiver og tildeling af kraftfoder (datasæt 2). 
silage without additives and restricted amounts of concentrates (data set 2). 
udelukkende ensilage tilsat additiver (datasæt 3). 
silage with additives solely (data set 3). 
ensilage tilsat additiver og tildeling af kraftfoder (datasæt 4). 
silage with additives and restricted amounts of concentrates (data set 4). 
udelukkende ensilage tilsat melasse (datasæt 5). 
silage added molasses solely (data set 5). 

Figur 3 Virkningen af tørstofindholdet i græsensilage på den daglige tilvækst afhængig ai 
om ensilagen er tilsat additiver eller ej og om ungdyrene tildeles kraftfoder ellei 
ej. 

Figure 3 Effect of silage dry matter concentration on daily gain dependend on the use oj 
silage additives or not and on supplementation with concentrates or not. 
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udelukkende ensilage uden additiver (datasæt 1). 
silage without additives solely (data set 1). 
ensilage uden additiver og tildeling af kraftfoder (datasæt 2). 
silage without additives and restricted amounts of concentrates (data set 2). 
udelukkende ensilage tilsat additiver (datasæt 3). 
silage with additives solely (data set 3). 
ensilage tilsat additiver og tildeling af kraftfoder (datasæt 4). 
silage with additives and restricted amounts of concentrates (data set 4). 
udelukkende ensilage tilsat melasse (datasæt 5). 
silage added molasses solely (data set 5). 

Figur 4 Virkningen af tørstofindholdet i græsensilage på foderforbruget pr. kg tilvækst 
afhængig af om ensilagen er tilsat additiver eller ej og om ungdyrene tildeles 
kraftfoder eller ej. 

Figure 4 Effect of silage dry matter concentration on feed conversion ratio dependend on 
the use of silage additives or not and on supplementation with given concentrates 
or not. 



3.2 Ensilagens gæringskvalitet 

I afsnit 2.1.1 nævntes, at smørsyreindholdet sandsynligvis var det bedste udtryk foi 
ensilagens forgæringskvalitet og indikator for endnu ukendte faktorer, der reducere! 
optagelsen af ensilage. Forudsigelsen af optagelsen af ensilage med dårlig gæringskvalite 
formodes at kunne forbedres ved at korrigere for ensilagens indhold af smørsyre. Det bedste 
grundlag for en korrektion af FFu for gæringskvaliteten er materiale og funktioner beskreve 
og dokumenteret af Rook & Gill (1990) og Rook et al. (1990a, 1990b). Rook et al. (1990b; 
foreslog at anvende smørsyre fremfor NH3-N i modellerne til forudsigelse af foderoptagelsen 
og i praksis derfor også at analysere for smørsyre fremfor NH,-N. Rook et al. (1990a) fand 
ligeledes, at forskellige indeks for forgæringskvaliteten som FLEIG, der beregnes på basi; 
af koncentrationen af mælkesyre, eddikesyre og smørsyre (Zlmmer, 1966) og FERM, der ei 
summen af pH, VFAerne og NH3-N (Rook et al., 1990a), ikke var afgørende bedre ti 
prediktion end blot smørsyre. 

På basis af regressionsestimater angivet af Rook et al. (1990a) kan følgende funktion ti 
beregning af den relative tørstofoptagelse af ensilage afhængigt af smørsyreindholdet pr. k | 
tørstof opstilles: 

Relativ tørstofoptagelse = (65-0,256X + 65)165 (5\ 
hvor X er ensilagens smørsyreindhold udtrykt i g pr. kg tørstof. 

Ensilage med et smørsyreindhold <;5 antages at være af god gæringskvalitet; ensilage mec 
et smørsyreindhold >5 og s20 antages at være af middelgod gæringskvalitet, mens ensilage 
med et smørsyreindhold over 20 formodes at være af dårlig gæringskvalitet (Wollford, 1984) 

Det foreslås, at FFu for ensilage korrigeres for et smørsyreindhold større end 5 g pr k | 
tørstof ved at multiplicere FFu-værdien med faktoren beregnet ved følgende funktion: 

Korrektionsfaktor for gæringskvaliteten = 1/(65-0,256(X-5))/65 (6̂  

For X=10, 20 og 30 kan korrektionsfaktoren beregnes til henholdsvis 1,02, 1,06 og 1,1 
Smørsyreindholdet vil i mange ensilager være mindre end 5 g pr. kg tørstof og i langt di 
fleste ensilager formodes det at være mindre end 15-20 g pr. kg tørstof, hvorfor der sålede.« 
som regel er tale om forholdsvis beskedne korrektioner for ensilagens gæringskvalitet. Vec 
en daglig forgæring af ensilagen er den forventede nedgang i optagelsen dog forholdsvis stor 



27 

3,3 Tilsætning af additiver 

I tabel A.l er virkningen af at tilsætte myresyre før ensileringen på den daglige 
tørstofoptagelse og tilvækst og det daglige foderforbrug pr. kg tilvækst vist for en række 
forsøg (forsøg ru. 22, 23, 35, 36, 39-44, 47, 51, 52). Ved tilsætning af myresyre til rajgræs, 
der indeholdt ca. 17% tørstof, fandt Hinks et al. (1976) en forøgelse af tørstofoptagelsen, 
tilvæksten og foderforbruget pr. kg tilvækst på henholdsvis 18%, 11% og 6%. Når myresyren 
istedet blev tilsat fortørrede afgrøder med et tørstofindhold på ca. 32%, var der næsten ingen 
effekt på tørstofoptagelse, tilvækst og foderforbrug pr. kg tilvækst. Tilsvarende finder 
Appelton & Done (1984) begrænsede virkninger af at sætte en myresyre/formalin blanding 
til afgrøder med et tørstofindhold på omkring 30%. Endvidere finder Appelton og Done 
(1984) ingen virkning af at sætte myresyre til ensilagen på ensilageoptagelsen, tilvæksten, 
og foderforbruget pr. kg tilvækst når ungdyrene også tildeles kraftfoder. Resultaterne i figur 
1, 3 og 4 samt diskussionen i afsnit 3.1 antyder, at de produktionsmæssige fordele ved at 
anvende additiver til fortørrede afgrøder er beskedne. Nyere forsøg med græsensilage viser, 
at optagelsen af ensilage og tilvæksten øges med omkring 5%, når tilvæksten hos 
kontroldyrene er omkring 850 g daglig eller derover (Hinks & Henderson, 1984; Cottyn et 
a l , 1985; Steen, 1985). Kennedy (1990) fandt i gennemsnit af 5 forsøg, at myresyrebehand-
ling øgede tørstofoptagelsen af ensilage og tilvæksten med henholdsvis 8% og 17%. Kraft-
fodertildelingen varierede fra 0 til 4,5 kg daglig, og kontroldyrenes tilvækst var gennemsnit-
lig 660 g daglig. 

Ovennævnte virkninger af myresyre på ensilageoptagelsen er i hovedtræk i over-
ensstemmelse med konklusionerne i tidligere oversigtsartikler (Jarrige et al., 1982; Thomas 
& Thomas, 1985), men man synes tidligere at have overvurderet virkningen på tilvæksten 
af at sætte myresyre til ensilage. Således angiver larrige et al. (1982), at myresyre tilsat græs 
under ensileringen øger foderoptagelsen og tilvæksten med henholdsvis 8,5% og 38% hos 
ungdyr, der kun tildeles begrænsede mængder kraftfoder. Når der tildeltes større mængder 
kraftfoder er de tilsvarende tal 7,5% og 17%. Ved større mængder bælgplanter i ensilagen 
er virkningen af at tilsætte myresyre større. Når der ikke tildeles kraftfoder er optagelsen og 
tilvæksten gennemsnitligt øget med henholdsvis 13,5% og 65%, mens de tilsvarende tal er 
11% og 24%, når der tildeles kraftfoder (Jarrige et al., 1982). Tilsvarende finder Thomas & 
Thomas (1985) på basis af 41 forsøg, at foderoptagelsen gennemsnitlig øges med 9% mens 
tilvæksten øges med 32%. Virkningen af myresyre på tilvæksten aftog imidlertid med 
stigende tilvækst hos kontroldyrene og dette kan meget vel være en del af forklaringen på 
de tidligere rapporterede meget markante virkninger på tilvæksten. 
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Flere faktorer gør, at generel anvendelse af additiver næppe er særlig aktuel under danske 
forhold. For det første fortørres ensilagen ofte, bl.a. for at undgå saftafløb der medfører tab 
af næringsstoffer og miljøgener. For det andet ønskes forholdsvis høje tilvækster. IJndei 
ovennævnte forhold øges foderoptagelsen og foderudnyttelsen næppe med mere end omkring 
5%, når der tilsættes additiver. 

3.4 Hø kontra ensilage 

Til vurderingen af, om det er rimeligt at FFu-værdien for ensilage og hø beregnes eftei 
samme funktion, er der samlet data fra litteraturen, hvor optagelsen af samme afgrøde 
konserveret som hø og ensilage er sammenlignet. Der er imidlertid kun gennemført el 
beskedent antal forsøg med voksende kvæg (tabel A.l nr.: 1, 6-14, 22-30, 48-50). Af afsnil 
3.1 fremgår det, at optagelsen af ensilage afhænger af ensilagens tørstofindhold. Sammen-
ligningen af optagelsen af hø og ensilage sker derfor efter at optagelsen af ensilage ei 
korrigeret til den forventede optagelse ved et tørstofindhold på 42% eller derover ved hjælp 
af værdier angivet i tabel 2 (fodring udelukkende med ensilage), der angiver optagelsen vec 
et tørstofindhold på 42%. Endelig skal nævnes, at Waldo et al. (1969) ikke har taget højde 
for tab af flygtige syrer ved tørstofbestemmelsen af ensilage. Dette tab er beregnet til 
henholdsvis 7,3% og 8,2% af tørstoffet I "forsøg" nr. 22 og 23 ved hjælp af formler angivei 
af Pedersen & Møller (1965). Tilsvarende må det forventes, at optagelsen af ensilagetørstoi 
er undervurderet med henholdsvis 7,3% og 8,2%, hvilket der er korrigeret for. 

I forhold til optagelsen af hø er den gennemsnitlige tørstofoptagelseoptagelse af ensilage 
med et gennemsnitligt tørstofindhold på 27% beregnet til 88,3±2,4% og når ensilageoptagel-
sen korrigeres til optagelsen ved 42% er det tilsvarende tal 103,3±2,8%. Imidlertid synes dei 
at være forskelle på disse størrelser, afhængig af om det er optagelsen af græsblandinger dei 
sammenlignes, eller om det er optagelsen af lucerne (se tabel A.l). Ligeledes bør dei 
korrigeres for, at fordøjeligheden af tørstoffet gennemsnitligt er 1,5±1,0 højere i ensilage ene 
i høet. 

En nøjere analyse af forskellen i optagelsen af hø og tørstof korrigeret ensilage, hvor de 
enkelte observationer er vægtet med antallet af dyr, viser en signifikant lineær virkning 
(P=0,02) af forskellen i fordøjeligheden mellem hø og ensilage på den procentuelle afvigelse 
i optagelsen af ensilage i forhold til hø. Der er endvidere en tendens (P=0,11) til en forskellig 
afvigelse i optagelsen af ensilage fremstillet af lucerne og græs. Sammenlignet ved samme 
fordøjelighed er den tørstof korrigerede optagelse af græsensilage 3,6±3,0% højere (P=0,24) 
mens optagelsen af tørstof korrigeret lucerneensilage er 9,9±5,5% lavere (P=0,08) ene 
optagelsen af tilsvarende hø. Denne forskel kan delvis skyldes, at lucerne er vanskelig a 
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ensilere (McDonald, 1981), og derfor har større risiko for et uhensigtmæssigt forgæringsfor-
løb (clostridie forgæring), der hæmmer optagelsen forholdsvis meget. 

Ensilagen i ovennævnte forsøg formodes at have haft en snitlængde svarende til den, der 
opnås med grønthøster, men da ensilage nu næsten udelukkende finsnittes, kan det ikke 
udelukkes, at dette øger forskellen i optagelsen mellem græsensilage og hø. Findeling af 
ensilage øger optagelsen på to måder: for det første ved at forbedre forgærings kvaliteten af 
ensilagen (Barry et al., 1978a), og for det andet ved at øge passagehastigheden af 
foderpartiklerne gennem fordøjelseskanalen (Ingvartsen et al., 1986). 

Steen (1985, nr. 51 og 52 i tabel A.l) sammenlignede virkningen af en snitlængde på ca. 
85 mm og ca. 26 mm på foderoptagelsen og fandt at finsnitning øgede tørstofoptagelsen med 
mellem 2,7% og 4%. Dulphy & Dernarquilly (1972, 1975) har tidligere rapporteret dobbelt 
så store virkninger af finsnitning, henholdsvis 5,8% og 8,2%, hvilket formodentlig skyldes 
en større forskel i partikellængden samt at dyrene var mindre end dyrene i forsøget af Steen 
(1985). Formodentlig er ovennævnte forskelle i optagelsen i langt overvejende grad 
forårsaget af øget passagehastighed. Dernarquilly & Dulphy (1977), der undersøgte 
virkningen af findeling ved at finsnitte ensilage høstet med grønthøster umiddelbart før 
fodring, fandt nemlig en 12% højere optagelse af den finsnittede ensilage hos kvier. Hos får 
var optagelsen af den finsnittede ensilage 50% højere, men iøvrigt var virkningen af at 
findele lucerneensilage mindre (29%) end af at findele græsensilage (50%) (Dernarquilly & 
Dulphy, 1977 cf. Dulphy & Dernarquilly, 1983). Virkningen af snitlængden af ensilage 
afhænger imidlertid af ensilagens fordøjelighed. Gi 11 et al. (1981) fandt således kun beskedne 
fordele ved at reducere snitlængden fra 117 mm til 28 mm for letfordøjelig ensilage, over 
69% fordøjelig organisk stof, i forsøg med stude. Et forsøg af Deswysen (1980) antyder 
imidlertid, at fordøjeligheden af organisk stof skal være noget højere, da optagelsen af 
ensilage med en fordøjelighed af organisk stof på 75-76% var 6,2% højere af findelt (1,7 cm) 
ensilage end af langt (12,2 cm). 

Forsøg viser, at optagelsen af græsensilage korrigeret til 42% tørstof er 3,6±3,0% højere 
end optagelsen af den tilsvarende hø. Da denne sammenligning er foretaget på ensilage med 
en partikellængde svarende til den der opnås med grønthøster, kan det kan ikke udelukkes, 
at forskellen i optagelse reelt er mellem 5% og 12% højere for finsnittet ensilage i forhold 
til optagelsen af langt hø med samme energikoncentration. FFu for ensilage er evalueret af 
Andersen et al. (1987) som fandt god overensstemmelse mellem den aktuelle og den 
forventede optagelse af græsensiiage. Det formodes derfor, at FFu for langt hø er noget større 
end hidtil antaget i foderoptagelsessystemet. 
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På baggrund af gennemgangen af litteraturen konkluderes følgende: 
Optagelsen af konserverede græsmarksafgrøder er mindre end optagelsen af tilsvarende 
frisk grønmasse. Hvilke forgæringsprodukter, der hæmmer foderoptagelsen, er endnu kur 
ufuldstændigt belyst. Smørsyreindholdet i ensilage er sandsynligvis den bedste indikatoi 
for, hvorledes gæringskvaliteten påvirker foderoptagelsen. 
Ensilagens tørstofindhold er en vigtig faktor i beregningen af optagelsen af ensilage. 
Den største effekt af tørstofindholdet på tørstofoptagelse opnås hos ungdyr, de: 
udelukkende tildeles ensilage uden additiver. Den relative tørstofoptagelse antages at være 
1 ved et tørstofindhold på 42 og derover. Under 42% beregnes optagelsen efter formel: 

Relativ tørstofoptagelse = 0,02 + 0,0469 I S % - 0,000561 TS%2 

Virkningen af fortørring på foderoptagelsen er mindre, når ungdyr tildeles kraftfoder. Vec 
et tørstofindhold på 50% og derover antages den relative tørstofoptagelse at være 1 og 
ved et tørstofindhold under 50% kan optagelsen beregnes efter følgende formel: 

Relativ tørstofoptagelse = 0,38 + 0,0247 TS% - 0,000247 TS%2, for TS%<50 
Når ensilagen var tilsat additiver før ensileringen, fandtes en lineær sammenhæng mellen 
tørstofindholdet (mellem 18% og 34%) og tørstofoptagelsen. Et fald i tørstofindholdet fn 
30% til 20% medfører et fald i tørstofoptagelsen på 17%. 
Ensilagens FFu-værdi foreslås korrigeret for tørstofindhold mindre end 50 ved multi 
plicering med værdierne beregnet efter følgende formel: 

Korrektionsfaktor for tørstofindhold = 1 / (0,38 + 0,0247 TS% - 0,000247 TS%2) 
Fodres der udelukkende med ensilage bør følgende faktorer anvendes istedet vec 
tørstofindhold mindre end 42%: 

Korrektionsfaktor for tørstofindhold = 1 / (0,02 + 0,0469 TS% - 0,000561 IS% 2 ) 
For at tage hensyn til virkningen af gæringskvalitet på optagelsen af ensilage kai 
ensilagens FFu-værdi korrigeres for et smørsyreindhold (X) større end 5 g pr. kg tørsto 
ved multiplicering med værdierne beregnet efter følgende formel: 

Korrektionsfaktor for gæringskvalitet = 1 / (65-0,256(X-5)) / 65 
For ensilage, der ikke tilsættes additiver, medfører en forøgelse af tørstofindholdet mec 
en procentenhed, at den daglige tilvækst øges med 12,5, når ungdyrene udelukkendt 
tildeles ensilage, og 1,0 g, når de tildeles begrænsede mængder kraftfoder. Den beskedni 
virkning af fortørring, når der tildeles kraftfoder, synes at være forårsaget af et øge 
foderforbrug pr. kg tilvækst. 
Virkningen af fortørring på den daglige tilvækst er væsentlig mindre, når ensilagen e 
tilsat additiver. Årsagen synes at være en dårligere foderudnyttelse. 
Brugen af additiver til ensilage er næppe aktuel, forudsat der ikke anvendes afgrøder son 
f.eks. lucerne, der er vanskelig at ensilere, samt at ensileringsteknikken er iorden. 
Optagelsen af græsensilage af god gæringskvalitet og et tørstofindhold over 42% mi 
forventes at være mellem 5 og 12% højere end af tilsvarende kvalitet langt hø, og de 
formodes, at FFu for langt hø skal øges tilsvarende i forhold til samme kvalitet ensilage. 
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Appendiks 



Tabel A.l  Virkningen af t0rstofindhold og fysisk/kemisk behandling af grzsmarksafgr~ders p% foderoptagelse, tilvzkst og foderudnyttelse. 

Table A.1 EJifect of dry matter content and plzysical/chemical treatment of grass lorage on feed intake, growth and feed conversion ratio. 

Auhor No. 

Mooie el al., 

W&& kg / age Conc., kg Art Fysiskikemisk behandling Ts., % pH FK % Roughage, Guin, Æeed cotiv., 
B r e d  S& N (Expermenral time) DM/& Type Physicallchemicai treaimenr DM, % pH Dig., % kg DM!& g!+ kg DMlkg gniri 

, I 

?F K 4 17-20 mdr. Lucerne ens. 24 1,04 -132 
K 4 " "  Lucerne ens. 45 5,90 422 13,7 

" K 4 " "  Lucerne h@ 89 5,94 404 14,9 
I 

T 8 395 (I! uger) 
T 8 I I ~ r z c  ens. " n 

7 l melassellons gries 

T 8 " "  
T 8 " "  

'I' 8 376 (1; uger) 
l' 8 

T 8 " "  

Cr~s b a s t i c .  
ens. 

l " em. 

17,s 4,6 
24.3 4,s 

7 l melasseitons g n s  17,3 4.0 
25,3 4.3 

17,3 
25,3 - .- 



Fysis!ckemisk behaodling Ts., % pH FK, % 
Physicoiichemicul irerurneni DM, % pH Dig., % 

l 

1In.S T I0 341 (14 uger) Klsvergzs ens. 13 kg melasseitans græs 
m !, 19,1 4,2 6Y,6 T 10 " "  24,2 4,l 6Y,4 

" T 10 " "  80,4 68,4 
" T 10 " "  S1,R 69,s 

l1 HIS T 10 341 (14 uger) Kl@vergræs em. 13 kg ineiaseirons g r ~ ~  18,s 4,3 61,Y 
T 10 * "  22,8 4,6 60,s 

" T 10 * "  81,O 65,O 
" T 10 " "  81,l 61,9 

S 6 15 mdr. (66 dage) 
S 6 " " 

HnF 110 (56 dage) 

EF s 5 110 (5: dage) 
S S "  

FIF K 25 
K 25 

Græs ens. 
" ladet0r. h$ 

Græs ens. 31,9 4,9 79,l 
' ladeter. hg w 4  77,6 

Græs ens. " " 

Gms ens. 
m " 

Grzs ens, " ,, 

G r ~ s  ens 
" " 

Græs ens 
" " 

G- ens. " m 
18,5 76,O 
=,O 77,2 

tirzssfluc ens. 25.1 5,l 5G,0 
h0 893 6O,7 

Græsfluc. ens. Myresyre behandlet 23,6 4,0 u8,3 
" h6 =,4 63,O 

Produktionsresultat 
Performmce 

Grovf. opr., Tilv., Foderudil., 
kg &./dag Udag kg &.hg tiiv 



Aurlur I No. 
______sr_l___ 

Thomas et al.. 1 24 
1970 I 

Jackson & 
I'orbes, 1970 I 
Jackson, 1971 

Forsggsdyr 
Artimnls 

Vægt, kg 1 alder 
Race' Kanz Antal (fonagar varighed) 

Weigh~> kg I age 
5reed' S& N (E:xperimmtd time) 

K 8 (10 uger) 
K 8 

K 8 (10 Fer) 
K 8 

K 10 (57 $ge) 
K 10 

K 10 (S7 $ge) 
K 10 

Incerne ens I : ,  

K 7 (17 rier) Lucerne ens. " " 25,O 6,14 572 10,73 

K 7 "  
Ensilagen kunstigt 10rrcf 7,15 458 15,61 

K 7 " h0 83,O 7,26 535 1337 - 

F? S 7 334 (1; dage) Kl~vergras  ens. 
S 7 " " 

" " : ; o :  " " 

T 9 270 (A uger) 
T 9 2.67 " 
1' 9 269 " 

'l' 9 267 (A uger) 
T 9 271 " 
T 9 2 0 8 "  

T 9 270 (24 ugel 3.1 Fm ens. 18,7 4,s 73,3 2.65 810 7,4 
T 9 271 2,8 " " 35,2 4,s 742 3,74 860 8,2 
T 9 2 6 7 "  3,0 " " S1,O 4,8 74,O 3,69 850 8,2 

1 36 1 BF S 9 303 (8 uger) I I Ital. r a j ~  ens. 3,6 kg myresyre yr. iooa gra3 18,7 3,9 72 1 205 g: 6,511 
S 9 3 0 9  33.0 4.2 68 8.39 



Appelfon 6. 39 
Done, 1984 

Steen, 1984 45 l 

29,O 4,4 

" S I Z "  30,4 4,O 

KI0veigr.s~ ens. 4,6 1 tormalin/myies. pi. Ions 20,O 3,s 
" " 4,6 1 famalinlniyres. pr. kins 333 4,3 

" S 2 0 " "  33.3 4,2 

29,s 4.1 

" 8+4 " "  

" T 8 277.594 " 3,s 1 myresyreitons g r a  20,3 4,0 680 

-- 'i' 8 277-592 2,76 " " 32,s 4,5 63,7 



o f t e  Nr. 

Aurhor No. 

Cb~rml:~ / 53 
Thomas 1987 

H S h 334 (2+2 uger)' 
H S 6 " "  

S 36 " '  2,25 
S 36 " "  22.5 

BFxCh S 24 455 (1;s dage) 2,25 
S 24 2,25 
S 24 ' "  225 

Timothe ens. 
" h0 Delvis ladetarret 

25,s 4,s 69,7 5.87 870 9,33 

n m 533 X50 9,15 
m n 2,s 1 myrtyre per tons g= 5,81 Y20 8.76 

Rajgrzs ens. Snitixngdc p4 88 mm 3 4,4 69,7 6,67 1140 7,82 
" " " p427mm 
w e " p428mrn 

1: IIF = 1Iolstein Frisian; H = Heiford; S = Konhorn; BF =Britisk Fnsian; Cb = Charolais; B B  = Bl&t Belgisk 
I$F = Iiolslein FNimr; H = Herford; S = Shorihorn; BF = HG&k Frision; Ch = Chnrolair; B8 = BIue Belgian 

2: T = tyre; K = kvier, S = slude. 

b: + 200 mg Moncnsin (Rumensin). 
- -0 - -  - -  -- 

c. Ac ,to fnlrropwgïlscn kuo irgirirerri ; t is*. r1ii.r ! tipi..\ 'il,wni.iii; t;! f~ii\dgaf<x~i'icl 
,Ad lihir,in ,arde ort- regislrrcn'fo? otir *r?) ' iflrr <iw ur& iulri~$rt?!rn! r r i  r i jwr imr.nld frrd 

d Kclitiv :nletinrhriig 'i.. 




