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Økonomi og optimal afgangsvægt i ungtyreproduktionen 

3. Anvendelse af forskellige mængder majs- eller byglielsædsensilage 

F. Strudsholm, IL Refsgaard Andersen, B. Bech Andersen og L. Gildbjerg 
Afdelingen for forsøg med kvæg og får 

I tilknytning til HF-forsøgene på Egtved er der gennemført to fodringsforsøg med henholdsvis 
majsensilage og byghed sæd sensilage til ungtyre. Forsøgene, der er nærmere beskrevet i med-
delelserne 366 og 426, omfattede 130 og 122 ungtyre, som fik varierende mængder ensilage og 
slagtedes ved forskellige væg tg af resultaterne f ra disse forsøg er der foretaget 
beregninger over økonomi o;. j r i f n r j 1 nteangsvægt. 

1 begge forsøg giver fod g in c cl ¿j—3U/c ensilage (FE basis) et dårligere økonomisk resultat 
end fodring med 45-50% ensilage eller fodring med næsten udelukkende kraftfoder. Dette 
forhold vil muligvis kunne afhjælpes ved at give tilskud af langt stråfoder, når der kun anvendes 
små mængder ensilage. 

Ved fodring med 45-50% ensilage er majsensilage af den anvendte kvalitet konkurrencedyg-
tig, når prisen pr. FE er 25 øre lavere end i en proteinfattig kraftfoderblanding. Tilsvarende viser 
resultaterne, at byghelsæd sensilage skal være 45 øre billigere end kraftfoderet for at være 
konkurrencedygtig. 

Anvendelse af ensilagemængder helt oppe på 65-70% af rationen er kun realistisk, når 
FE-prisen i ensilage er meget lav. 

Stigende mængder ensilage i foderrationen betyder generelt, at den optimale afgangsvægt 
øges. Under de givne forudsætninger vil det dog kun være økonomisk at øge afgangsvægten ud 
over ca. 450 kg, hvis der anvendes store mængder ensilage med en lav FE-pris. 

Sammenfattende viser resultaterne, at det of te kan være økonomisk at anvende relativt store 
mængder majs- eller byghelsædsensilage til ungtyre. Vigtige forudsætninger er dog, at ensilagen 
er af god kvalitet, at den tildeles så dyrene har foder i krybben i næsten alle døgnets timer samt, 
at dyrene gøres tungere ved slagtning, end når der anvendes udelukkende koncentreret foder. 
Anvendes relativt store mængder ensilage, vil den optimale afgangsvægt ofte ligge mellem 425 
og 450 kg. 

Indledning 
I produktionen af ungtyre, som her i landet er 

baseret på relativt små dyr, anvendes traditionelt 
kun mindre mængder egentlige grovfodermidler. 

Dette hænger bl.a. sammen med, at store mæng-
der grovfoder til små ungtyre bevirker, at den 
daglige energioptagelse (foderstyrken) bliver for-
holdsvis lav. Dette vil igen betyde et fald i daglig 



tilvækst og en dårligere slagtekvalitet. Jo større 
dyrene bliver, desto niere grovfoder kan de imid-
lertid optage og omsætte (medd. nr. 255). Det må 
derfor forventes , at den optimale mængde grov-
foder er større, desto højere dyrenes afgangsvægt 
er . Den optimale mængde grovfoder til ungtyre er 
ligelede" bestemt ^lV'-.iokkr .tie i l un FF-p-v e-i i 
grovfoder og kraf t foder samt af grovfoderets 
ei cifoilonce ta-ion o^ V. d-b t 

I e - t folgende t i d . i f o r t a g e t bf i c j u m u o ver 
den økonomiske virkning af at anvende forskellig 
mængde majsensilage eller byghelsædsensilage til 
HF-ungtyre slagtet ved forskellig vægt. Bereg-
ningerne er udført på grundlag af resultaterne f ra 
to fodringsforsøg gennemført som led i de »Kom-
binerede avls- og fodringsforsøg« på avlsstati-
onen »Egtved«. 

Tekniske forudsætninger 
De to fodringsforsøg med majsensilage og byg-

helsæcisensilage blev gennemført med h .h .v . 132 
og 130 ungtyre. som alle var afkom efter HF- tyre . 

Fra 28 dages alderen og indtil 200 kg indgik 
kalvene i en forperiode, hvor de blev fodret ens og 
restriktivt (ca. 80% af maksimal foderoptagelses-
evne) med kraf t foder og små mængder hø og halm. 
Alderen ved 200 kg var i gennemsnit 212 dage, 
mens det samlede foderforbrug i den restriktive 
periode var 425 F E . 

Ved 200 kg indgik kalvene begge år i et 4 x 3 
fåktorielt forsøg med 4 niveauer af ensilage og 3 
slagtevægte (340,470 og 600 kg). I tabel 1 er anført 
holdbetegnelser for de to årgange samt de enkelte 
holds gennemsnitlige ensilageoptagelse udtrykt i 
% af totale FE. Fodringen blev praktiseret såle-
des , at dyrene fik en fast mængde kraf t foder og 
herudover ensilage ef ter ædelyst . 

Energikoncentrat ionen i den anvendte majsen-
silage og byghelsædsensilage er beregnet til 
h .h .v . 75 og 72 F E pr. 100 kg tørstof. 

Tabel 2. Økonomiske forudsætninger 

Foderpriser: 
Foderration indtil 200 kg vægt, gns. 
Sojaskrå 
Kraftfoder (106 g ford. råprotein/FE) . . . . . . . . . . 
Hø/halm 
Grovfoder (majs - byghelsædsensilage) 

Andet: 
Spædkalvpris (28 d g . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rentesats 
Div. variable o mk. (dyrlæge, strøelse etc.) . . . . . 

7 b« I 1. i; 1 -,nr ' ii• f <i,» 'jf .̂ -»ri-
Majsensilage Byghelsædsensilage 

% FE i % F E i 
T'"lii eiiMldge Bold bi bilag. 

M0 0 HO 0 
M25 27 H25 29 
M50 44 H50 47 
M75 66 H75 68 

PC T FEEN S = procent af optagne F E i form af 
ensilage og A F G V G T = levende vægt ved slagt-
ning. 

Der er i beregningerne ikke taget højde for fo-
derspild, som ei uundgåeligt i praksis. Endvidere 
er der ikke regnet med nogen kalvedødelighed. 

Økonomiske forudsætninger 
Forudsætninger vedrørende foderpriser , 

spædkalvepris, rentesats samt øvrige variable 
omkostninger fremgår af tabel 2. 

Vedrørende slagteriafregning er der i interval-
let op til 250 kg slagtevægt regnet med noteringen 
for ungtyre (tabel 3). Fra 250-280 kg slagtet vægt 
er der foretaget en prisreduktion for overvægt. 
Noteringen er i intervallet 250-260 kg således re-
duceret med 10 øre i forhold til ungtyrenoterin-
gen, f ra 261-270 kg med 20 øre og fra 271-280 kg 
med 40 øre. Der er i intervallet 250-280 kg gen-
nemført samme prisreduktion uanset klassifice-
ring. Over 280 kg slagtet vægt er noteringen for 
tyre anvendt i beregningerne. Dog er der ikke 
taget højde for, at der normalt fradrages 3% i 

. . . . 1.90 kr . /FE 

. . . . 2,25 kr . /FE 

. . . . 1.75 kr . /FE 

. . . . 1.00 kr . /FE 
1,00-1,60 kr . /FE 

. . . . 1400 kr. 
. . . . 20% p.a. 
. . . . 0,30 kr./dag 



afregningsvægten for tyre (vægt af nyre og nyre-
talg). 

Tabel 3. Forudsætninger vedrørende slagteriafregning 
Kiasseficenng*) 

interval, kg A A B + B 

162-250 25,80 25,30 24,70 24,20 23,70 
251-260 - 10 øre 
2 6 1 - 2 7 0 - 20 ø r e 
271-280 - 40 ø r e 

> 280 24,33 24,00 23,66 23,33 23,00 

*) A = 8; A~ = 7; B+ = 6 osv. 

Det økonomiske resultat e r opgjort som dæk-
ningsbidrag (DB)/dyr/dag i per ioden fra 28 dages 
alderen til slagtning. DB/dyr/dag udtrykker dag-
lig aflønning til stald og arbejde, hvilket ønskes 
maksimeret i den kontinuerte ungtyreproduktion. 
Vedrørende beregningsmetode iøvrigt henvises 
til medd. nr. 444). 

Resultater og diskussion 
Det beregnede DB/dag i forsøgene med majsen-

spage ogbvghelsædsensilage er vist i h.h.v. fig. 1 
og ug 2 ,1 figurerne viser hver enkelt kurve forlø-
bet af DB/dag ved stigende afgangsvægt. 

1 begge rilfælde er resultaterne vist for de 3 
giovlodeiniveauer (fig. a -c ) samt ved de 3 for-
skellige prr ,er på ensilagen. Således angiver del-
figur a det opnåede DB/dag ved stigende afgangs-
vægt pa holdene 25, når prisen for ensilage er 
h.h.v. 1,0, 1,3 og 1,6 kr. /FH. Tilsvarende angiver 
delfigur b og c dækningsbidraget for holdene 50 og 
75. I alle 3 delfigurer er endvidere indtegnet re-
sultaterne for 0-holdet, der ikke har fået ensilage. 

I figurerne svarer hver enkelt kurves toppunkt 
til den optimale afgangsvægt for den aktuelle fo-
derkombination. For kraf tfoderholdene er denne 
markeret med en pil. 

Optimal mængde ensilage 
Uanset FE-prisen i ensilage har holdene, som 

fik små mængder grovfoder (M25 og H25 ) opnået 
et dårligere økonomisk resultat end de tilsvaren-
de hold på moderate mængder (M50 og H50). 
Dette forhold skyldes, at holdene på små mæng-
der grovfoder havde et betydeligt højere foder-
forbrug end de øvrige grovfoderhold (medd. 366 
og 426). Den dårlige udnyttelse af ensilage, når 
det tildeles i små mængder, kan muligvis forebyg-

ges ved at give noget langt s tråfoder i tilskud til 
ensilagen. 

Ved fodring med ca. 45% majsensilage (M50) er 
opnået samme aflønning som ved fodring med 
næsten udelukkende kraftfoder (M0), når prisfor-
holdet mellem majsensilage og kraf t foder er på 
ca. 1,50:1,75 (fig. Ib). Af fig. 2b f remgår , at det 
tilsvarende prisforhold mellem byghelsæd sensi-
lage og kraf t foder skal være ca. 1,30:1,75 for at 
H50 opnår samme aflønning som HO. 

På trods af næsten samme energikoncentrat ion 
har majsensilage og byghelsædsensilage således 
u forskellig økonomisk værdi i forhold til 

ler. Årsagen kan være, at majsensilage har 
loget højere foderværdi, end der er forud-

sat i forsøget. 
Ved vurdering af det økonomiske resultat for 

holdene på store mængder ensilage (M75 og H75) 
skal det anføres , at dyrene på hold M75, som 
slagtedes ved 600 kg, havde en ekstraordinær høj 
tilvækst og god slagtekvalitet (medd. e r . 366). Det 
gode økonomiske resultat for hold M75 ved tunge 
slagtevægte (fig. lc) må derfor tages med forbe-
hold. 

Hold H75, som fik 68% af foderet f ra byghel-
sædsensilage, opnår først samme aflønning som 
H50, når FE-prisen i helsæd er helt nede på under 
1,00 k r . /FE (fig. 2b/2c). 

Optimal afgangsvægt 
Den optimale afgangsvægt hos de to års kraft-

foderhold (M0 og HO) er på h .h .v . 415 og 445 kg -
eller et gennemsnit på 430 kg. Det te er ca. 50 kg 
højere end der normalt findes hos dyr opfodret på 
koncentrere ' ' " +VkHarmidler (medd. 444). For-
skellen kan at dyr af HF-afs tamning er 
senere slagt end de traditionelle racer, 
samt at dyrene er lodret restriktivt op til 200 kg. 

Med stigende mængder grovfoder i rationen 
sker der generelt en forskydning af den optimale 
afgangsvægt i opadgående retning. I den kontinu-
erte ungtyreproduktion vil det dog ud fra de givne 
forudsætninger kun være økonomisk at øge af-
gangsvægten ud over ca. 450 kg. hvis der anven-
des store grovfodermængder, og prisen på grov-
foderet samtidig er lav (jvf. fig. I og 2). 

På kort sigt bør der, som beskrevet i medd. 445, 
gennemføres marginale beregninger til vurdering 
af slagtetidspunktet. Således kan det være en for-
del at øge afgangs vægten ud over 450 kg, hvis 



stald kapac i te t en ikke u d n y t t e s fuldt ud og de r e r kg , v? dog også i bp: gi nd a ^ i æ r g e af, h v o r s tor e e 
r åd ighed o v e r billige F E i god kvali te g'Ov o d e r . r e d u M h n . dei s^cr i a f r egn 'n^sp i r e n , når d y r e n e 
H v o r v i d t de t be ta le r sig a t øge vægt' e r 450 e r t unge re ^nd ca. 250 kg riagiet vægt . 
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Fig. la. Kraftfoder (M0) kontra 27% majsensilage 
(M25). 

DB/dag, kr. 
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Fig. Ib. Kraftfoder (MØ) kontra 44% majsensilage 
(M50). 
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Fig. 2a, Kraftfoder (HO) kontra 29% by g helsæds ens Ha-
ge (H25), 

DB/dag, kr. 

350 400 450 500 550 Afgangsvægt, kg 

Fig. 2b. Kraftfoder (HO) kontra 47% byghelsædsensila-
ge (H50). 

350 400 450 500 Afgangsvægt, kg 

Fig. le. Kraftfoder (M0) kontra 66% majsensilage 
(M75). 

Fig, 1. Gennemsnitlig DB/dag ved stigende afgangsvægt 
afhængig af majsensilage-niveau og pris på majsensilage. 

350 400 450 500 Afgangsvægt, kg 

Fig. 2c. Kraftfoder (HO) kontra 68% byghelsæds ens Ha-
ge (H75). 

Fig. 2. Gennemsnitlig DB/dag ved stigende afgangsvægt 
afhængig af byghelsædsensilage-nh eau og pris på byg-

helsædsensilage. 
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