
3. AUGUST NR. 557 

Forskellig protein- og fedttildeling til malkekøer ved foderrationer baseret 
på ammoniakhalin 

John E. Hermansen 
Afdelingen for forsøg med kvæg og får 

Den fordelagtigste udnyttelse af NH3-halm forudsætter kendskab til, om halmen nødvendig-
gør særlige hensyn ved køernes protein- og/eller fedttildeling. Dette er søgt belyst i nærværende 
forsøg gennem fastlægmng at foderoptagelse og produktion rc^ køei i k l tationsuge 0-24 ved ad 
libitum fod* mg med en halmrig gru idration indeholdende enten 1 'ler 17% råprotein og sup-

517 g råfedt. 
glig ved 17% råpro-

• e n i giui.drj.-iun.-i I ren . ^r 11 / -ferved øge Ic-sopta^lstL ni t alm ".o i -4 1117,0 kg tørstof pr. 
elig skyldes, at med 

det højere protem nchold i grundratieixn bkv køe* ne o\ t rk- s nc, n-ed protein, hvorved den 
fo.øgs.de FE's optagelse kke medføae en ti ^varende .oiOgelsv S koen- energiforsyning til 
n ælkep-oduktion og tilv? kst 

Stigende fedttildehng påvirkede ikke foderoptagelse ener ydelse signifikant, men derimod 
mælkens jodtal, der 12 uger efter kalvning øgedes fra 26 over 30 til 34. 

Med udgangspunkt i de udførte forsøg må det konkluderes, at foderrationer baseret på N H r 

halm må vurderes på samme made som traditionelle foderrationer, hvad angår protein- og fedt-
tilskud, jvf. også Medd. nr. 555. 

Baggrund og mål 
Én måde at anvende NH3-behandlet halm til 

malkekøer er som del af er» grundfoderblanding, 
der kan tildeles efter ædelyst og som suppleres 
med en protein- og/eller fedtrig kraftfoderblan-
ding. Såvel rationens protein- som fedtindhold 
påvirker den mikrobielle omsætning i vommen, 
der har stor betydning for udnyttelsen af næstof-
rige fodeimidler som halm. 

På denne baggrund var det: målet med nærvæ-

rende forsøg at undersøge, om foderoptagelse og 
ydelse blev påvirket ved: 
- at øge proteinindholdet fra 11 til 17% i den 

grundfoderblanding, hvori NHU-halmen op-
fodres. 

- at øge fedttildelingen fra 160 til 350 og 520 g rå-
fedt i kraftfoderblandingen. 

Materialer og metoder 
Der gennemførtes et forsøg med SDM-malke-



Jccfer n å li el årsf orsøgsf o r b r u g e t H 62-9 h o s gå rd -
s t e n s e n , H v e r r e g a a r d , Løve l i pe -

1 til 1/7 1981. Forsøget gennemfør-
• faktorielt forsøg. Køerne indgik i 
dbart efter kælvning i kælvnings-
de 6 hold for henholdsvis 1. kalvs 

r. Opgørelserne er baseret på 64 
ed en gennemsnitlig vægt umiddel-
ni n g på 548 kg. 
blandingen blev fremstillet i en kæ-
blanding af snittet NH r behand le t 

t t ø r s t o f b a s i s ) , r o e m e l a s s e ( 2 3 % ) , 

o), mineralstoffer (2%) og enten 
^ ^ « ^ « i d eller soyaskrå (16%). Med disse 

fodermidlers givne kemiske sammensætning (ta-
bel 1) indeholdt grundfoderblandingerne ca. 
84% tørstof, heraf 29% træstof. 

Virkningen af NH3-behandlingen, der gen-
nemførtes ved stakmetoden (3% NH3) , blev un-
dersøgt i den halm, der blev behandlet i efteråret 
1980. Fordøjeligheden af organisk stof in vi tro 
blev bestemt i 15 udvalgte, tilfældigt fordelte bal-
ler før og efter NFF-behandlingen. I disse prøver 
blev fordøjeligheden øget med 12 enheder til ca. 
47 - jvf. tabel 1, hvoraf det også fremgår, at der 
var en betydelig spredning i fordøjeligheden af 
halmen. 

I løbet af forsøgsperioden blev der udtaget prø-
ver af NFF-halmen til et fordøjelighedsforsøg 
med får. Heindover bestemtes rationernes fordø-
jelighed ved får. idet fårenes rationer blev sam-
mensat ud fra d tn fo "ventede optagelse hos køer-
ne. Der indg k 3 får pr. ration. 

D e n t i ldel te kr< f t f o d e r t n æ n g d e f r e m g å r af ta-
bel 2. Disse mængder forventedes at medføre et 
relativt lavt samlet foderniveau (14,5 FE) og der-
med give mulighed for en høj optagelse af halm-
b land ing . 

Ydelsen blev bestemt hver 2. uge. Foderopta-
gelsen blev bestemt over ét døgn 3 gange pr. 4 
uger. Herudover blev køerne vejet umiddelbart 
efter kælvning og i laktationsuge 36 eller ved ud-
sættelse. Mælkefedtets jodtal blev bestemt 1 gang 
pr. måned undtagen i forsøgets første måneder. 

Forsøgsbehandlingens indflydelse på foderop-
tc e n vel J se og tilvækst blev bestemt ved en 

yse, hvor modellen omfattede føl-
gige variable: vægt efter kælvning, 

kv b .mg* m (1, 2, og øvrige), protein i grundfo-

middel H stof aske råp. stof fedt vitro 'tal 

N H r b e h . 
halm x 18 86,5 3,8 9,5 48,7 _ 47,1 

(s) (1,5) (1,0) (1,6) (1,6) (5,9) 

i 10 89,4 7,9 11,7 _ _ _ 
(s) (1,1) (0,9) ( b l ) 

aujet-
skrå x 9 86,0 6,7 51,1 _ _ _ 

C-12 
(s) (0,8) (0,3) (1,7) 

bl. x 22 89,9 6,8 36,1 14,3 11,5 - 89 

C-2 
(s) (3,5) (0,5) (1,3) (1,3) (1,1) (16) 

bl. x 22 87,9 6,7 33,7 11,8 3,2 _ 115 
(s) (1,0) (0,9) (0,8) (1,2) (1,2) (14) 

1 abe! 2. Daglig tildeling af irtf Ludsfodtr 0-24 uger efter kælvning. 

Fedt-
niveau C-2 bl. C-12M. 

Lavt 
Middel 
Høj t 

5,7 
2,7 2,7 

5,0 

F E 
g 

raproiem råfedt 

5,8 1690 160 
5,9 1676 355 
5,8 1621 517 

Tabel 3. Fordøjelighed af NH,-halmen og forsøgsrati-
»nerne med henholdsvis forskelligt protein- og fedtind-

ii vivo, får . 
Råprø- Træ- Org . Bru t to 

tein stof N F E stof A D F N D F energi 

NH3-halm: 28 67 51 56 60 64 52 

Ration: 
11% protein 73 65 75 71 57 64 69 
17% protein 76 65 75 72 56 63 70 
P-værdi0 0,04 0,76 0,22 0,26 0,17 0,47 0,12-

160 g fedt 75 66 76 73 59 65 71 
350 g fedt 75 64 74 71 56 63 69 
520 g fedt 74 64 74 71 55 62 69 
P-værdi'! 0,70 0,17 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 

0 Sandsynlighed for ingen reel forskel. 

en statist'sk a u h s e omfattende de uafhængige 
variable* kjelvnirgsnr.. protein, fedt, dage efter 
kalvning 

Resaltater 
Fordøjeligheden af NH3-halmen og de samlede 

fon ogsn-tioner fremgår af tabel 3. Det fremgår, 



Tabel 4. Foderoptagelse, ydelse og tilvækst pr k i d tglig ved åe enkelte forsøgsbehai d i n g « samt virkningen t f 
køernes vægt ef ter kælvning, 
Laktationsafsnit 
uger ef ter kælvning 0 - 1 2 0 - 2 4 0 -30 

Anta l 
lakt. 

Halmbl . 
kg ts 

4% 
mælk, 

kg 
Halmbl . 

kg ts 

4% 
mælk, 

kg 
mælk, 

kg 

smør-
fed t , 

g 

pro-
tein, 

8 

til 
vækst, 

g 

Pr. 100 kg legemsvægt 0,7 1,4 1,0 0,8 0,8 32 20 -190 

Laktationsnr. 1. 27 10,9 19,9 11,8 17,7 18,4 690 576 77 
2. 18 13,3 2 3 , 0 13,6 20,2 20,8 791 664 40 

øvrige 19 12,9 24 .0 13,2 20,9 21,9 808 676 87 

11% prot . i halmbl. 11,7 22,1 12,4 19,4 19,9 760 625 85 
17% prot . i halmbl. 13,0* 22,4 13,4* 19,7 20,7 765 649 55 
(LSD) (1 ,0) (1,5) (1 ,0) (1,2) (1,4) (48) (36) (108) 

160gråfedt i t i l skuds! 12,6 22,1 13,0 19,2 20,0 744 640 89 
350 gråfedt i tilskudf. 12,3 22,5 12,7 19,9 20,6 775 637 33 
520gråfedt i tilskudf. 12,3 22,2 12,8 19,6 20,3 769 635 86 

(LSD) (1,2) (1,8) (1,2) (1,5) ( 1 J ) (58) (44) (133) 

* Mængde afviger signifikant fra mængden med 11% protein (P<0,05). 

jelighed ved får, men der er en signifikant reduk-
tion af fordøjeligheden af flere fraktioner med 
stigende fedtindhold i rationen - mest udtalt for 
den tungest fordøjelige del, ADF-fraktionen. 
Fordøjeligheden af halmens organiske stof, be-
stemt ved får, ses af tabel 3 at være betydeligt hø-
jere end bestemt in vitro. Beregnet på grandlag af 
resultaterne i tabel 3 har halmen indeholdt 0,39 
FE pr. kg tørstof, og med denne foderværdi har 
blandingerne med lavt og højt proteinindhold in-
deholdt henholdsvis 0,64 og 0,69 FE pr. kg tør-
stof. 

Forsøgsbehandlingens indflydelse på foderop-
tagelse og ydelse er undersøgt for køer i lakta-
tionsuge 0-24. Tilvæksten blev analyseret på 
grundlag af begyndelsesvægten og enten vægten i 
laktationsuge 36 eller vægten ved afgang fra for-
søg. I gennemsnit blev slutvægtcn således målt i 
laktationsuge 30. 

Der fandtes ingen vekselvirkning m Hem piotc 
bundhold i grundfoderet og fedttilde n%c i pa dt 
enkelte resultatmål, P > 0,75 for alle. 

I figur 1 er vist ukorrigerede gennemsnit af tør-
stofoptagelsen i halmblanding og ydelsen i kg 4% 
mælk gennem laktationen for henholdsvis for-
skelligt proteinindhold i grundrationen og for-
skellig fedttildeling. 

I tabel 4 er vist mindste kvadraters estimater 
for foderoptagelse, ydelse og tilvækst ved forskel-
lig forsøgsbehandling og i forskellige laktations-
perioder samt virkningen af køernes vægt efter 
kælvning. 

Det fremgår af tabel 4, at der er opnået en sig-
nifikant højere foderoptagelse ved 17% protein i 
halmblandingen fremfor 11%. Meroptagelsen er 
størst i begyndelsen af laktationen (figur 1). Der 
fandtes ingen signifikant virkning af fedttildelin-
gen på foderoptagelsen. 

Forsøgsbehandlingerne har ikke påvirket 
ydelse eller tilvækst signifikant. 

I figur 2 er vist mindste kvadraters estimater for 
mælkens jodtal ved foiskellig fedttildeling til for-
skelligt tidspunkt efter kælvning. Det fremgår, at 
jodtallet ved høj fedttildeling har været meget 
konstant i forsøgsperioden, medens der ved lav 
fedttildeling har været et markant fald de første 3 
måneder af laktationen. Der fandtes ingen signi-
fikant virkning af proteinhold i grundfoderet og 
af laktationsnr. på mælkens jodtal. 

Diskussion 
Øget proteinindhold i grandrationen har med-

ført øget foderoptagelse i overensstemmelse med 
resultater angivet af Krohn (551. beretn. fra Sta-
tens Husdyrbrugsforsøg, kap. 14). Herved er op-
tagelsen af protein og FE også øget markant. Ra-
tionerne har således haft følgende sammensæt-
ning, udtrykt pr. ko daglig: 
% protein i bl. 11 17 

kg tørstof 17,2 18,2 
heraf halmtørstof 6,4 7,0 
g ford.råprotein 2305 3150 
FE 13,7 15,1 



Figur 1. Optagelse af halmblanding og ydelse gennem laktationen ved henholdsvis forskelligt proteinindhold i halm-
blanding og forskellig mængde tilskudsfedt, pr. ko daglig. 

D e n hø je re protein- og FE ' s optagelse har 
imidlertid ikke påvirket produkt ionen, sandsyn-
ligvis fordi den forøgede proteintildeling hoved-
sagelig er »overskudsprotein«, hvis udskillelse 
som urinstof er energikrævende (Danfær et al. 
492. bere tn . f ra Statens Husdyrbrugsforsøg). 
Herved får koen på trods af den forøgede FE ' s til-
deling ikke tilsvarende mere energi til rådighed 
for mælkeproduktion. Forsøgets resultater giver 
ikke anledning til at vurdere N H r h a l m r i g e rati-
oner anderledes end øvrige rat ioner, hvad angår 
proteintildeling. 

Virkningen af den forøgede fedttildeling på fo-
deroptagelse og produktion er diskuteret i medd. 
nr. 555 fra Statens Husdyrbrugsforsøg - også med 
udgangspunkt i nærværende resultater - hvor det 
er konkludere t , at der ved halmrige rationer m å 
forventes samme virkning af fedttilskud som i 
mere traditionelle foderrat ioner. 
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Jodtal 

Figur 2. Mælkens jodtal gennem laktationen ved forskel-
ligt daglig fedttilskud. Spredning på de anførte gennem-
snit ca. 1,2 enhed. 




