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Rug til malkekøer
Man har hidtil ment, at ædelysten til rug var lavere end for f.eks. hvede. Et fodringsforsøg ved 
AU-Foulum har imidlertid vist, at ædelysten til rug var høj, og at fordøjeligheden af stivelse for 
rug er på højde med hvede.  

Rug har hidtil ikke været anvendt 
til malkekøer i nogen videre 
udstrækning pga. risikoen for, at 
kornet er inficeret med meldrøjer, 
og fordi man hidtil har ment, at 
ædelysten til rug var lavere end 
til f.eks. hvede. AU-Foulum har i 
samarbejde med Vestjysk Andel og 
KWS Scandinavia undersøgt fordø-

jeligheden af stivelse, forgærings-
mønster og metanproduktionen 
for henholdsvis valset og sodaludet 
rug.

Forsøget blev lavet som et over-
krydsningsforsøg med i alt fire 
køer. Foderet bestod på tørstofba-
sis af 48,1% græsensilage, 43,8% 

rug (valset eller ludet), 6,8% soja-
skrå og 1,4% mineraler og vita-
miner. Der blev udtaget prøver fra 
vommen, tyndtarmen og gødnin-
gen for at bestemme forgærings-
mønster, vom pH og fordøjelighed. 
Metanproduktionen blev målt i 
kamre hen over fire døgn.



Valset rug Sodarug P-værdi

Foderoptagelse og ydelse

Tørstofoptag [kg/dag] 20,8 19,9 0,09

Optag af stivelse [kg/dag] 5,7 5,4 0,05

Ydelse [kg EKM/dag] 30,5 31,2 0,67

Forgæringsmønster i vommen

Eddikesyrer [% af total VFA]1 57,7 62,2 <0,001

Propionsyrer [% af total VFA]1 27,0 22,9 0,01

Metan

L/dag 475 548 0,12

L/kg organisk stof 25,9 29,2 0,05

1VFA: Flygtige fedtsyrer

Tabel 1. Foderoptagelse, mælkeproduktion, vomomsætning og metanproduktion 

for køer fodret med henholdsvis valset rug og sodarug.
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God ædelyst 

Ædelysten til fodret var god, selv-
om 44% af tørstoffet kom fra rug. 
Således nåede rugoptagelsen op 
på omkring 9 kg TS/d. Tørstofop-
taget var 0,8 kg lavere på sodarug 
end valset rug, og da indholdet 
af stivelse var en smule lavere i 
blandingen med sodarug betød 
det, at køerne på sodarug havde 
en signifikant lavere optagelse af 
stivelse (tabel 1). Mælkeydelsen var 
ens på de to behandlinger.

Forskel på valset rug og 
sodarug

Der var tendens til en 10 procen-
tenheder lavere fordøjelighed af 
stivelse i vommen for sodarug 
(figur 1). Der blev fordøjet hen-
holdsvis 0,50 og 0,77 kg stivelse i 
tyndtarmen for valset rug og sod-
arug. Selvom mængden af absor-
beret bypass stivelse var højere var 
fordøjeligheden af bypass stivelse 
lavere for sodarug end valset rug. 
Den samlede fordøjelighed af 

stivelse i hele mavetarmkanalen 
var henholdsvis 96,6% og 99,2% 
for sodarug og valset rug. Selvom 
forskellen kun er på 2,8 procenten-
heder er den signifikant. 

Den lavere stivelsenedbrydning i 
vommen medførte et signifikant 
højere eddikesyreandel og lavere 
propionsyreandel for sodarug sam-
menlignet med valset rug. På trods 
af den markante forskel i fordeling 
af flygtige fedtsyrer og lavere stivel-
sesnedbrydning i vommen var der 
ingen forskel i vom pH mellem de 
to behandlinger. Metanproduktio-
nen var højere for sodarug end for 
valset rug både total liter per dag 
og per kg organisk stof optaget. 
Forskellen var dog kun statistisk 
sikker, når metanproduktionen 
blev opgjort per kg organisk stof 
optaget.

Fordøjelighed af rug på 
højde med hvede

Forsøget viste, at rugoptagelsen 
var på 9 kg TS/dag, hvilket indi-
kerer, at ædelysten til rug fra det 
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brugte parti var høj. Den totale 
stivelsesfordøjelighed for valset rug 
og sodarug var større end 95%.  
Stivelsenedbrydningen i vommen 
er lavere for sodarug end i valset 
rug, hvilket medfører en højere 
andel af eddikesyre og en lavere 
andel af propionsyre. Dette medfø-
rer en højere metanproduktion for 
sodarug end valset rug. Desuden 
viser forsøget, at fordøjeligheden 
af stivelse i valset rug og sodarug 
er sammenlignelig med henholds-
vis valset hvede og sodahvede. 
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Figur 1. Fordøjelighed af stivelse i vommen, tyndtarmen og tyktarmen hos køer fodret med 

valset rug og sodarug. Tallene på figuren angiver, hvor stor fordøjeligheden af stivelse er i 

de forskellige mavetarmafsnit.
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