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Afdelingen for Forsøg med Svin og Heste 

Der er udført etfodringsforsøg rnea kuibt'rwis udgjorde C, 15 cg 30 pet. 
af de totale foderenheder. Kos be majsen blev høstet i november 1938 ved Statens jord-
brugstekniske Forsøg, Bygholm D^n bl^v straks formalet og fy 'di i stor?ække, ^or opbc 
varedes i en lade ved Statens Husdyrbrugsforsøg i Foulum. Kolbemajsen indeholdt 54 pet. 
tørstof, hvoraf træstof indholdet udgjorde 3,7 pet. 

1 et forsøjelighedsforsøg fandtes følgende fordøjehghedskoefficienter: råprotein 62, 
råfedt 78, træstof 5 og N-fri ekst. 91. Der var 0,66 FEs pr. kg kolbemajs. Disse tal er benyttet 
i fodringsforsøget, der kunne påbegyndes i januar 1989. 

Kolbemajsen og en foderblanding betaende af byg og sojaskrå blev blandet til 2-3 dage 
ad gangen, og givet i krybbe to gange dagligt efter norm. Grisene fortærede foderet inde-
holdende optil 30 pet. kolbemajs uden gener. Der kunne kun påvises signifikante forskelle 
m.h.t. daglig tilvækst for galte, der fik 30 pet. kolbemajs. For sogrisene var foderforbrug 
pr. kg tilvækst svagt stigende ved stigende mængder kolbemajs. Slagtesvind og kødind-
hold var ikke påvirket af kolbemajsen. 

Indledning 
Kolbemajs, også kaldet Kolbemix eller Corn 

Cob Mix (CCM), er en blanding af m a l c l ' o r " Q 

plus spindel. Tø rstofp ro centen, saml 
det af træstof heri spiller en vigtig rol 

derværdien til svin. Indholdet af træstof kan 
dog sænkes ved at lade en større del af spinde-
len frasortere under tærskningen, men derved 

1) Nuværende adresse: Slagteriernes Forskningsinstitut, Roskilde 



Vedrørende udbyttet af forskellige majssor-
ter, udsædsmængde, N-strategien og høsttids-
punktet i øvrigt kan henvises til beretning nr. 
S2004 fra Statens Planteavlsforsøg ' \u-
gustinussen og Christensen, Afdel in-
dustriplanter og frøavl, Roskilde), i st-
teknik m.v. vil blive omtalt i en rapport fra Sta-
tens jordbrugstekniske Forsøg, Bygholm (N. P. 
Madsen; pers. medd.) Endelig er forskellige 
problemer vedrørende dyrkning og opbeva-
ring undersøgt rj"~4--nsPlanteavlsforsøg, Af-
deling for grc Forsøgsanlæg Foulum 
(M. Bisgaard; f dd.). 

Kolt:-"!»-': +t"-' " t ; ^ ' itjiil • , V r ' i - ' 
ler inc 
Antal 
imidlei i1 ~ a <f'v J*- jj > ur' • , o c-i 
kan V e » . . - — 
1987 slog høsten således totalt fejl på grund af 
manglende kolbeudvikling i den kolde og fug-
tige sommer, hvorfor de planlagte forsøg 
måtte opgives. I 1988 var udbyttet pr. ha der-
imod forholdsvis stort (7,6 t/ha), og SH købte 
ca. 40 t kolbemajs fra SJF, Bygholm til forsøg 
ved SH i Foulum, hvor der blev iværksat fordø-
jelighedsforsøg samt fodringsforsøg med søer 
og slagtesvin. Forsøget med søer omfatter 80 
dyr, som skal gennemføre to omgange, hvor-
for der vil gå nogen tid, før en publikation kan 
foreligge herom. Nærværende meddelelse 
omfatter derfor kun fodringsforsøget samt 
fordøjelighedsforsøget med slagtesvin. Der 
kan iøvrigt henvisestil 333. og 361. Meddelelse 
fra SH. Heri er omtalt forsøg med kolbemajs, 
der blev høstet i 1979. 

Materialer og metoder 
Der er udført et fodringsforsøg o c 

jelighedsforsøg med slagtesvin ved 
lur-1 \-jjf ngstorsøget e; t, -a r . 
elt ruar...J~ grise. Der er < • • - * ,2 i 
grise + 3 galte. 

Forsøgsplanen fremgår af tabel 1. 

1 2 3 

Kolbemajs i % af FEs 0 15 30 
Foderbl. i % af FEs 100 85 70 

Foderblanding og kolbemajs blev blandettil 
2 3 dage ad gangen, og givet i krybbe to 
gange dagligt (se tabel 2) 

Den kemiske sammensætning af sojaskrå, 
byg og kolbemajs fremgår af tabel 3. Her er tiI-
lige anført sammensætningen af kolbemajsen 
høstet i 1979. Det ses af tabellen, at tørstofind-
holdet i kolbemajsen var 46 og 54 pet. i hen-
holdsvis 1979 og 1988. Samtidig var træstof-
indholdet faldet fra 7,5 til 3,7 pet. Kolbemaj-
sen, der er høstet i 1988, havde således en 
langt bedre kvalitet end den, der blev høstet i 
1979. Dette fremgik også af forsøgsresultater-
ne. Årsagen hertil må først og fremmest skyl-
des de gode vækstbetingelser i 1988, men sik-
kert også en bedre konservering og opbeva-
ring af kolbemajsen. Der vil derfor næppe un-
der danske forhold kunne forventes bedre re-
sultater end de foreliggende. 

Tabel 2. Daglig fodermængde 
Vægt. kg 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

FEs pr. dag 0,9 1,5 1,9 2,2 2 5 2,7 2,8 2,9 3,0 
Ho i dl: 
Foderbl., kg 0,9 1,5 1,9 2,2 2,5 2,7 1 S 2,9 3,0 
Hold 2: 
Foderbl., kg 0,8 1,3 1,6 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 
Kolbemajs, kg 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 
Hold 3: 
Foderbl., kg 0,6 1,1 1,3 1,5 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 
Kolbemajs, kg 0,5 0,9 1,1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 



roder- tuf Sojaskrå Byg KoSbG.-najs 

1988 1973 

Tørstof, pet. 86,5 85,5 53,8 45,5 

1 pet. af tørstof: 
Råprotein 49,5 12,3 11,5 10,6 
Fedt (Stoldt) 4,0 3,4 5,0 3,3 
Træstof 7,5 4,3 3,7 7,5 
Aske 7,3 1,8 1,9 2,5 
NFE 31,6 78,2 77,8 76,1 

FEs pr. kg foder 1,12 1,02 0,66 0,47 

g ford. pr. FEs: 
Protein 329 77 82 
Lysin 20,6 2,7 2,1 
Treonin 12,9 2,5 2,8 
Methionin 4,7 1,2 1,3 
Cystin 5,0 1,6 1,3 

Den i tabel 3 anførte foderenhedsværdi for 
kolbemaj" 1988 blev beregnet på grundlag af 
resultaterne fra fordøjelighedsforsøget, hvor 
følgende fordøjelighedskoefficienter er fun-
det: 

Råprotein 62 ± 8 
Råfedt 78 ± 14 
Træstof 5 ± 29 
N-fri ekstraktstoffer . . 91 ± 3 

Foderblandingernes sammensætning frem-
går af tabel 4. På grund af kolbemajsens lavere 
proteinindhold indeholdt foderblandingen til 
hold 2 og 3 mere sojaskrå end blandingen til 
hold 1. Ved planlægningen var det forudsat, at 
de tre hold skulle have samme daglige mæng-
der af foderenheder, ford, protein og lysin, 
samt calcium og fosfor. 

Tabel 4. Foderblandingernes sammensætning 
Hold 1 ~ 

bemajs uden besvær, og samtlige grise kunne 
leveres ved normal slagtevægt. Der er ingen 
tvivl om, at kombinationen af byg, sojaskrå og 
kolbemajs af den benyttede kvalitet udgør et 
foder, som meget gerne ædes af grisene. I til-
gift undgår man støvgener i forbindelse med 
fodringen. 

foderemner 
volumen passer lige godt sammen. Kombinati-
onen af kolbemajs og gærfløde, som tidligere 

sen. 

tørstofmængde indenfor de tre hold, 
også måtte forventes, da de fik udvejet samme 
daglige mængde, og iøvrigt åd op. Det frem-
går imidlertid af tabel 5, at grisene på hold 2 

end grisene 
tyder på, at 
planlægningen er undervurderet eller, at fo-
derenhedsværdien, 
har været for høj. 

gå i b'.a. af, at den daglige tilvækst var på ca. 
800 g i hele forsøgstiden. 
kant forskel 
hold 1-2. 
højere for galtene på hold 3. 

Foderforbruget pr. kg tilvækst var for sogri-
sene stigende fra hold 1 til hold 3. Den statisti-
ske analyse viser 

Grisenes vægt ( 20 - 50 kg ) ( 50 - 100 kg ) 

Sojaskrå, pet. 24,0 30,0 36,0 18,0 24,0 30,0 
Byg, pet. 73,4 66,5 60,3 79,3 72 3 66,1 
Dicalciumfosfat, pet. 1,2 1,5 1,7 1,3 1,6 1,8 
Foderkridt, pet. 0,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,2 
Kogsalt, pet. 0,4 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 
Solivit mikro 28, pet. 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 

lait 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 



at vekselvirkningen køn x hold var signifikant 
for daglig tilvækst og foderforbrug pr. kg til-
vækst. 9 ' " " • - sres på det 
forelig 

Griserif pa no a 2 ug J ro; læ reue henholds-
er der spa-

ret ne 35 og 71 I-g b/g r ens forbru-
d t ujd^krø er s,eget «red kg pr, gris. 
Det r df t/o-;: r-, .-«f *<• i M ? e le h J i 
y - c d f h A * t o s ø g ^ i d - i ~Gth>>Edt , l o . * o 

r c y & fc y * c r J i , >- or LE- . of-
rets in< 
tre hold i gennemsnit 92 g p" dag. 

Slagtesvindet var 25,5 pet. og kødindholdet 
(KSA) 57,5 pet., Kolbemajsen havde ingen sig-
nifikant indflydelse herpå. Kødindholdet var 2 
procentenheder lavere hos galtene end hos so-
grisene. 

Under forudsætning af, at de tre hold har 
haft nogenlunde samme daglige tilvækst 
samt spæk- og kødindhold (her udtrykt ved 
KSA-målet), kan man beregne hvor store 
mængder sojaskrå og byg, som kolbemajsen 
har erstattet i nærværende fodringsforsøg. 
Ved at benytte de foderenhedsværdier for so-
jaskrå og byg, som er anført i tabel 3, skulle 1 
kg kolbemajs have indeholdt 0,58 FEs, Dette er 
altså lidt favere end foderenhedsværdien fun-
det i det tilsvarende fordøjelighedsforsøg. 

Det skal endelig fremhæves, at kolbemaj-
sens foderværdi pr. kg ensilage under prakti-
ske forhold kan variere stærkt fra år til år på 
grund af de store svingninger, der forekom-
mer i tørstofindholdet. Konservering og opbe-
varing kan også påvirke kolbemajsens foder-
værdi. Kolbemajsen, der høstedes i 1979, ensi-
leredes i små betonsiloer. Der skulle den gang 
2 kg kolbemajs til at erstatte 1 kg byg i vinter-
forsøget, men 2,4 kg i sommerforsøget. 

-c "rK, jer r, a l ^cibemajs med 54 pet. tør-
tof, ved normfodring 
I BO pet. af de totale fo-
irke daglig foderopta-
/ind og kødindhold i 
'forbruget pr. kg til-
t stigende for sogrise-

teswin 
Hold 1 2 3 
Koibemajs i pet. af FEs 0 15 30 

Antal grise 20 20 20 
Udsatte grise 0 0 0 
Vægt v. beg., kg 22,1 21,2 22,2 

» v. s lu tn . , k g 96,2 97,2 97,1 
2050 kg: 
FEs pr. gris daglig 1,64 1,64 1,73 
Daglig tilvækst, g 697 673 697 
FEs pr. kg tilvækst 2,36 2,45 2,51 
50-100 kg: 
FEs pr. gris daglig 2,69 2,79 2,91 
Daglig tilvækst, g 872 887 910 
FEs pr. kg tilvækst 3,10 3,17 3,23 
20-100 kg:*) 
FEspr. gris daglig 2,24 2,28 2,39 
Daglig tilvækst, g (galte) 781 783 840 

» » , g (sog ri se) 810 794 790 
FEs pr. kg tilvækst (galte) 2,90 2,91 2,86 
» » » » (sog ri se) 2,76 2,89 3,04 
g ford, protein pr. FEs 133 133 128 
g ford, lysin pr. FEs 6,6 6,7 8,4 
g træstof pr. dag 91 92 94 
kg sojaskrå 41,6 46,0 45,0 
kg byg 161,0 124,8 90,4 
kg kolbemajs 0 62,6 120,7 
FEsialt 211 219 220 
Foderdage ialt 95 96 92 

Afregningsvægt, kg 71,5 72,3 72,5 
Pet. slagtesvind 25,5 25,6 25,4 
Pet. kød (KSA)**} 57,6 57,7 57,3 

*) Korrigeret til gris. afregn i ngsvægt og slagtesvind 
**) Korrigeret til gns. afregningsvægt 
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