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Sammendrag 
1 forlængelse af forsøget omtalt i meddelelse 
nr. 797 fra Statens Husdyrbrugsforsøg (SH) 
gennemførtes endnu et fodringsforsøg, som 
kun omfattede Leicesterlam, der blev taget på 
stald straks efter fravænning i 4-5 måneders 

• Ideren med færdigfodring til slagtning for 
øje. Formålet var at undersøge hvor hurtig ef-
ter indbinding lammene kunne vænne sig til 
at optage så store fodermængder, at en ac-
ceptabel tilvækst opnås. Forsøget omfattede i 
alt 40 lam fordelt på 6 hold, der tildeltes pelle-
terede foderblandinger (5 mm), der varierede 
med hensyn til energiindhold (gns.: 0.63, 0.80, 
og 1.06 FE/kg tørstof) og proteinkilde (fiske-
mel (spec. B) og soyaskrå). Endvidere tildeltes 
snittet hø efter ædelyst. Lammene fodredes 
individuelt. Forsøgsperioden varede 8-8 uger. 

indbinding til et niveau på mindre end 0.3 kg/ 
dyr/dag. Høet indgik ikke i opgøreisen af fo-
deroptagelsen. Straks efter indbinding optog 
lammene relativt store mængder af forsøgsfo-
deret og optageisen på dette høje niveau fort-
satte forsøgsperioden igennem. 

Der fandtes ingen signifikant vekselvirkning 
mellem foderets energikoncentration og pro-
teinkilde på nogen af de målte egenskaber. 
Tørstofoptagelsen var 10% højere på medium 
end på såvel lav som høj energikoncentration, 
og 5% højere med fiskemel end med soyaskrå. 
Optagelsen af FE øgedes med stigende ener-
gikoncentration, men der var ingen forskelle 
mellem proteinkilder i denne henseende. Den 
daglige tilvækst øgedes med stigende ener-
gikoncentration og var højere med fiskemel 



Afdelingen har gennemført en række forsøg 
vedrørende færdigfodring af lam til slagmmg 
(meddelelse nr. 404» 474 og 687 fra SH). ! disse 
forsøg har det vist sig vanskeligt forvisse racer 
straks efter indbinding at vænne sig tit stald-
forhold og a i optage acceptable store mæng-
car byg, så tilfredsstillende tilvækster opnås. 
Denne tilvænning synes at være lettere, når 
der fodres med sukkep-oeaffald. 1 meddelelse 
nr. 797 fra SH er omtalt et forsøg med lam, 
som ikke har været på græs, hvor der er obser-
veret høje optagelser af foderblandinger med 
varierende indhold af tørret sukkerroeaffald 
og natriumhydroxydbehandlet byghalm. Det 
var af interesse at undersøge foderoptagelsen 
af og tilvænningen til disse blandinger hos 
lam, der tages på stald med færdigfodring for 

Forsøgsplan. Forsøget var faktorielt med føl-
gende faktorer: 
1 Tre energikoncentrationer i foderet, lav, 

middel og høj 
2 To proteinkilder, fiskemel og soyaskrå 

Lammene blev ikke slagtet ved forsøgets af-
slutning, og derfor foreligger der ikke resulta-
'ei v . o tø re r J e -Jrsq^eudLvtc^ ot< rJa •'ho-
ring. 

Forsøgsdyr. 40 indkøbte renracede Lei-
cesterlam blev anvendt i forsøget. De blev op-
drættet på græs og blev ved fravænning o 'er 
ført xiI fo^øgsstaldei og indsat i f e røge t 
Lammene fordelte«", pa 6 hold urider hensynta-
gen ti1 vægt og huld og opsta'det i erkeltbok 
-c „a 'nem iriuel foor ' rg ku.inc p dku-*r.-.s 

Forsøgsfoder lammene blev fodret efter 
-edelv" rn^d de < >ahH i -nuiw- pelleterede 
foderblandinger Forudan foderb:andingerne 
blev der tildelt ^i'ittpr Møvergræshø e-
ædelyst. Den maksimale optagelse heraf ble 
kun ca. 300 g og udgjorde så lille en del af de 
samlede foder, at det blev udeladt af forsøgs 
opgøreisen. 

Resultater 
Foderoptagelse. Figur 1 og 2 viser, at såvel tør-
stofoptagelsen som optagelsen af foderenhe-
der var på et højt niveau allerede 2 uger efter 
indbinding og fortsatte på det bøje niveau 
forsøgstiden igennem. Jævnfør tabel 2 var 
tørstofoptagelsen højere ved middel ener-
gikoncentration i sammenligning med lav og 
høj koncentration. Forskellene var signifikan-
te. Optagelsen af FE øgedes signifikant med 
stigende energikoncentration. Såvel optagel-
sen af tørstof som energi var signifikant høje-
re af blandinger med fiskemel end med soya-
skrå. 

Tabel 1. Foderblandingernes sammensætning (% i foder) 
E nerg i koncentration Lav Lav Mid M id Høj Høj 
Proteinkilde Fisk Soya Fisk Soya Fisk Soya 
Blanding nummer 1 2 3 4 5 6 

Fiskemel (spec. B) 8.4 - 9.0 _ 7.5 _ 
Soyaskrå _ 16.9 _ 18.1 14.9 
NaOH-beh. byghalm 61.4 61.7 46.2 46.2 10.4 8.9 
Tørr. sukkeroeaffald 15.4 5.9 30.0 20.1 66 9 80.6 
Roemelasse 11.5 11.3 11.6 11.4 11.8 11.7 
Monatr iumfosfat 1.0 0.9 1.1 0.9 1 2 1.1 
Min. bl. 1.4 2.4 1.2 2 3 1.2 2.0 
Vit. bl. 0.3 0.3 0 3 0.3 0 i 0.3 
Kogsalt 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

FE/kg tørstof(TS) 0.70 0.68 0.77 0.83 1.06 1.06 
G ford, rå p/kg TS 85 88 97 105 125 126 



Daglig tilvækst Tilvæksten steg signifikant 
med stigende energikoncentration og var sig-
nifikant højere med fiskemel end med soya-
skrå som primær proteinkilde. 

Foderforbrug. Foderforbruget (FE/kg til-

vækst) øgedes, men ikke signifikant med sti-
gende energikoncentration. Det var lavere 
med fiskemel end med soyaskrå i foderblan-
dingerne. 
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Figur 1. Tørstofoptagelsen i forsøgsperioden. 
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Figur 2. Optagelsen af foderenheder i forsøgs-
perioden. 

Tabel 2. Virkning af forskellig energikoncentration og protein-kilde på foderoptagelse, tilvækst og foder-
forbrug hos Leicestervædderlam 

Behandling Energikoncentration Proteinkilde 

Niveau/kilde Lav Mid Høj P < Fis- Soya P < 
kemel 

Anta l lam 13 13 14 20 20 
Anta l dage 44 42 42 42 42 

Total foder: 
Foder, kg 96 103 93 0.3791 99 35 0.5400 
tørstof, kg 86 92 82 0.2664 89 85 0.4703 
FE 80 74 87 0.0001 75 72 0.4985 

Daglig foderoptagelse: 

Foder, kg 2.21 2.44 2.21 0.0034 2.35 - - 0 0538 
Tørstof, kg 1,99 2.20 1.95 0.0011 2.10 0.0305 
FE 1.37 1.75 2.06 0.0001 1.77 0.0469 

Vægt og total 
tilvækst, kg 
Vægt , st, (gns) 48.0 44.4 45.5 47.1 44.8 
Vægt v. slut 59.2 60.8 62.6 62.4 59.4 0.0013 
Total tilvækst 13.2 14.9 16.7 16.4 13.4 0.0013 
Daglig tilvækst, g 308 364 407 396 323 0.0137 

Kg ts/kg tilv. 6.75 6.48 4.96 5.48 f f"7 o.67 0.0104 
FE/kg tilv. 4.63 5.20 5.25 4.54 5.52 0.0109 



Diskussion og konklusion 
TinSigere i'ndervøgeLer (meddelt! nr. 404» 
474, 687) ha i vist, at lammene af ,/isse racer 
(Marsk og ie\ei- har vanskeiigt ved at vænne 
"ig til vrp,«!-».! bj .d ou straks t»= ̂  mobindinu 
at fptuqe £fcr<e foderTiængde»'. meddelen, c, 
rr. C87 er arr.t&a res»*föter, jer t/der på, at 
denne tilvænning er lettere, nar dpr fodres 
med tørret sukkerroedffald/<osetter i stedet 
for hel byg. Det antages, at årsagen hertil er, 
at sukkerroeaffald mere ligner græs med hen-
syn til kemisk sammensætning af kulhydrat-
fraktionen end kom, som i modsætning til 
sukkerroeaffald og græs er stivelsesrig. 

De her meddelt* resultater, som er de tørste 
med i eicestrrlöFi, der tages på stald rr tc fder 
aigfodring ror øje, vi"_.er ai» eirevterlarn synes 
»t e let ved at værne sta >1 6- ner ßtMyttf-
df- rationer. 

Sorn vi:,?, ooe: optagel-en af fod? rer heder 
og dermed tilvæksten m^d stigende ener-
gikoncentracion i foderblandingerne. Der op-
nåedes en højere dag , ;g tilvækst og et lavere 
foderforbrug pr. kg tilvækst med fiskemel 
fremfor soyaskra, hvilket er i god overens-
stemmelse med resultaterne omtalt i medde-
lelse nr. 797. 




