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Nyt fodringsforsøg: 
Hvad betyder majsensilagens NDF 
fordøjelighed og foderrationens 
blandegrad for mælkeydelse og 
foderoptagelse? 

En fodringstest, udført ved Danmarks Kvægforskningscenter, skal give os mere viden om, 
hvor meget foderoptagelse og mælkeydelse påvirkes af NDF fordøjeligheden i majsensilage. 
Det testes også, om effekten af NDF fordøjelighed i majs er påvirket at foderets blandingsgrad 
og dermed om ekstra blandetid kan ophæve en forventet negativ effekt af lav fordøjelighed. 

Fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) 
i grovfoderrationen er traditionelt 
set en særlig vigtig parameter, 
idet den sætter grænse for, hvor 
meget ensilage koen kan ind-
tage og dermed også for, hvor 
meget energi der kan omsættes 
til mælk. Tidligere undersøgelser 
peger på, at højere fordøjelighed 
af NDF i majsensilage giver mu-
lighed for øget foderoptagelse og 
bedre foderudnyttelse, som kan 
omsættes til højere mælkeydelse. 
Ofte er der dog andre betydende 

faktorer indblandet såsom sti-
velsesindhold, NDF indhold, og 
kraftfoder:grovfoder forhold. I 
denne undersøgelse ses der derfor 
nærmere på virkningen af FK-NDF 
i majsensilage samt effekten af 
fuldfoderets blandegrad.
 

Praksisnær undersøgelse

Fodringsforsøget, der er gennem-
ført ved Danmarks Kvægforsk-
ningscenter, (DKC) er baseret på 

2014 majsensilager købt i Jylland 
og Fyn. Der er indkøbt fire partier 
defineret som høj FK-NDF og fire 
partier defineret som lav FK-NDF. 
De otte partier er udvalgt til at 
være så sammenlignelige som 
muligt på parametre som stivelses-
indhold og tørstofprocent. 

For at sikre en ensartethed i fodrin-
gen igennem testperioden blandes 
de fire sammenlignelige majsensila-
ge-partier sammen til én homogen 
ensilage, som efterfølgende pakkes 

Et par af de indkomne majspartier. Foto: Betina A. Røjen
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i wrapballer til udfodring i testperio-
den. Foderrationerne er sammensat 
med henblik på at afspejle en typisk 
dansk malkekoration. Rationen 
varierer alene på FK-NDF i majsen-
silagen.

Kan man blande 
foderet for længe i 
foderblanderen?

Styring af fodertilbud, fodersam-
mensætning og foderrationens fysi-
ske egenskaber er vigtige elementer 
i bestræbelserne på at få køerne til 
at yde bedst muligt, hvorfor betyd-
ningen af fuldfoderets blandegrad 
også bliver undersøgt. 

•  I behandlingen, der defineres 
som ”lav blandegrad” blandes 
efter standard principper for 
kompakt fuldfoder, men med 
reduceret blandetid i forhold til 
anvendelse af Cormall-blander. 
Ved lav blandegrad blandes 
mellem-mix i 20 min, og slut-
mix i 20 min. 

•  I behandlingen med ”høj 
blandegrad” blandes slut-mix 
i 60 minutter. Herved belyses 
det, om den fysiske struktur 
og egenskaber ved blandingen 
påvirkes i sådan en grad, at 
dette kan ophæve evt. negativ 
effekt af lavere fordøjelighed i 
majsensilagen. 

Udbytte af undersøgelsen

Undersøgelsen vil være med til at 
belyse effekten af FK-NDF i majsen-
silage gennem fodringsbetingelser, 
der er praksisnære og bidrage til 
viden om den biologisk optimale 
blandingsgrad af fuldfoder. Resul-
taterne forventes at kunne anvise 
praktisk anvendelige fodrings-
strategier, der sikrer en optimal 
produktion. 

Undersøgelsen gentages senere i 
2016 med majs fra høsten 2015. 
Resultaterne forventes at foreligge 
i løbet af efteråret 2016.

Et parti majsensilage læsses af. Foto: Betina A. Røjen




