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Foderværdi af ensileret kolbemajs 
i mælkeproduktionen 
ensileret kolbemajs har en foderværdi 
til mælkeproduktion på linje med valset byg og ludhvede

En høj grovfoderandel i foder-
rationen til mælkeproduktion kan 
være attraktiv af mange grunde, 
såsom højt hektarudbytte, stor 
selvforsyningsgrad, høj sporbarhed, 
sikkerhed mod svingende kraftfo-
derpriser og en forventet positiv 
effekt på besætningssundheden. 
Maksimal grovfoderanvendelse til 
mælkeproduktion øger dog be-
hovet for letfordøjelige grovfoder-
midler, hvorved forskellen mellem 
kraftfoder og grovfoder reduceres.

Kolbemajsensilage til 
køer?
Ved høst af majsensilage kan 
højere fordøjelighed opnås gen-
nem afsættelse af højere stub eller 
ved høst som kolbemajsensilage. 
Kolbemajsensilage befinder sig i 
grænselandet mellem grovfoder og 
kraftfoder. Derfor er det sandsyn-
ligt, at energiværdien af kolbemajs-
ensilage til mælkeproduktion er 
sammenlignelig med andre stivel-
seskilder, som f.eks. valset byg og 
ludhvede, mens strukturværdien 
må forventes at være højere. Dette 
er dog ikke velbeskrevet i littera-
turen, men det er tidligere vist, at 
tyrekalve trives godt på kolbemajs-
ensilage og kan holde en tilvækst 
på linje med dyr fodret med valset 
byg (Jørgensen & Vestergaard, 
2011). 

Fodringsforsøg med køer
Kolbemajsensilage, valset byg og 
ludhvede blev sammenlignet i et 
fodringsforsøg gennemført ved 
Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) 
i Foulum i forår/sommer 2011. I 
forsøget indgik 45 køer i et 3 x 3 
romerkvadratforsøg med 3 be-
handlinger (kolbemajs, valset byg, 
ludhvede) og 3 perioder på 21 
dage. Behandlingerne bestod af 3 
grundrationer, hvor eneste forskel 
var den anvendte stivelseskilde hhv. 
kolbemajsensilage, valset byg og 
ludhvede, som hver udgjorde 25 % 
af tørstof i grundrationen. Ud over 
grundrationerne, som blev tildelt 
efter ædelyst, blev køerne tilbudt 3 
kg kraftfoder pr. dag i malkerobot-
terne.

Kolbemajsensilagen blev høstet i 
2010, hvor kolberne blev dårligt 
udviklet på marken ved Forsknings-
center Foulum, der ligger i en kold 
del af landet. Tørstofindholdet var 
29%, mod optimalt 55%. Stivel-
sesindholdet var 54% af tørstof 
(og 1,09 kg TS/FE), så energiindhol-
det var lavt i forhold til det forven-
tede. 

effekt på foderoptagelse
Foderoptagelsen, opgjort som kg 
tørstof, af grundrationerne var 
højere ved fodring med valset byg 
(1,0 kg/dag) og ludhvede (1,7 kg/
dag) end ved fodring med kolbe-
majs. Den lavere optagelse af ratio-
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nen med kolbemajs kunne måske 
skyldes, at kolbemajsen var mindre 
koncentreret end normalt både 
mht. tørstofindhold og energiind-
hold i tørstoffet.

Grundrationen med kolbemajs 
øgede køernes kraftfoderoptagelse 
og malkefrekvens i malkerobotten. 
Dette kan indikere forringet æde-
lyst til grundrationen med kolbe-
majs sammenlignet med grundra-
tionerne med hhv. ludhvede og 
valset byg. 

mælkeydelse og -kvalitet 
Mælkeydelsen var uændret be-
handlingerne imellem både opgjort 
i kg og i kg EKM. Koncentrationer-

ne af værdistof i mælken var dog 
påvirket af behandlingerne. Mæl-
kens fedt % var ikke forskellig for 
valset byg og kolbemajs, mens den 
var lavere for ludhvede. Yderligere 
resulterede kolbemajs i en lavere 
protein % i mælken sammenlignet 
med både ludhvede og valset byg. 

Mælkeproduktionen på rationen 
med kolbemajsensilage var på 
højde med rationerne med valset 
byg og ludhvede, men lignede 
mest valset byg mht. påvirknin-
gen af mælkens sammensætning. 
Foderoptagelsen var dog lavere på 
kolbemajsensilagerationen, hvilket 
indikerer en højere fodereffektivitet 
på kolbemajsrationen end de to 
øvrige rationer.
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Tabel 1: Foderoptagelse og mælkeproduktion

Valset byg Kolbemajs Ludhvede

Foderoptag
Grundblanding (kg TS/dag) 20,2 19,2 20,9
Kraftfoder (kg TS/dag) 2,1 2,2 2,1
Total foderoptag (kg TS/dag) 22,3 21,4 23,0
Total FE pr. dag 21,3 20,1 22,4

Ydelse
Ydelse (kg/dag) 30,0 30,1 30,9
EKM (kg/dag) 30,8 30,5 31,2
Fedt (%) 4,16 4,08 3,95
Protein (%) 3,65 3,60 3,67

Antal komplette malkninger pr. dag 2,0 2,2 2,1
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