
114 BILAG • dansk kvæg • Kongres 2009

Tema 13

Grovfoderet –  
krumtappen i din 
økonomi

Drøvtyggere har et helt unikt fordøjelsessystem, der ba-
serer sig på mikrobiel omsætning af foderet i vommen. 
Dette giver drøvtyggeren nogle særlige muligheder for 
udnyttelse af fiberrige fodermidler sammenlignet med 
andre dyr, men vommen og hensynet til vomomsætnin-
gen er også i mange situationer en begrænsning for mu-
lighederne for at tildele de næringsstoffer malkekøerne 
mangler, f.eks. lige efter kælvning. Vi kan derfor ikke 
uden videre opfylde malkekøernes energibehov ved at 
øge stivelsesandelen af foderet, fordi dette kan føre til 
sur vom (vomacidose), med mindre at en del af stivelsen 
passerer til tarmen og dermed ikke bidrager til omsæt-
ningen i vommen.

Køer kan udnytte stivelse på 3 måder:
Stivelse kan forgæres i vommen af mikroorganismer til •	
VFA og protein, som koen i et vist omfang laver til blod-
sukker i leveren
Stivelse kan fordøjes i tyndtarmen og bliver her opta-•	
get direkte som blodsukker
Stivelse kan forgæres i tyktarmen af mikroorganismer •	
som i vommen, dog uden at koen kan udnytte proteinet

Gennem tiderne er der fremsat en række teoretiske for-
dele ved at forskyde fordøjelsen af stivelse fra vommen 
til tyndtarmen (bypass stivelse):

Forbedret vommiljø ==> Øget fibernedbrydning •	
Mindsket metan produktion ==> Øget energiudnyttelse•	
Øget blodsukker  ==> Mindsket mobilisering og øget produktion•	
Mindsket forbrug af aminosyrer = => Øget proteinudnyttelse•	

Alt i alt burde disse fordele medføre en øget mælkepro-
duktion og forbedret sundhed samtidig med at udnyttel-
sen af fodret også burde forbedres.

Mulighederne for at forskyde fordøjelsen af stivelse fra 
vommen til tyndtarmen på en effektiv måde blev under-
søgt i et samarbejdsprojekt mellem Dansk Kvæg, Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Foulum) og Det Biovi-
denskabelige Fakultet (tidl. Landbohøjskolen). Fordelin-
gen af fordøjelsen af stivelse mellem vom, tyndtarm og 
tyktarm blev undersøgt i forsøg med de fistulerede mal-
kekøer på Foulum. Foderrationerne bestod af stivelsesfo-
dermidlet, kløvergræsensilage og sojaskrå.

Vi har undersøgt i alt 29 kombinationer af fodermidler og 
fysiske/kemiske behandlingsmetoder. De undersøgte fo-
dermidler var: byg, hvede, havre, kolbemajs, moden majs, 
glatte ærter, rynkede ærter samt hestebønner. De under-

søgte fysiske/kemiske behandlinger var: Formaling, vals-
ning, knækning, forklistring, soda, xylose (WeiPass®) og 
toastning ved 120, 140 eller 150°C. I den forbindelse tak-
ker vi DLG og HaGe, Kiel, for levering af en række af de 
afprøvede fodermidler. 

Resultater
Figur 1 viser, hvordan fordøjelsen af stivelse fordelte sig 
i vom, tyndtarm og tyktarm for de afprøvede kombina-
tioner af fodermidler og fysiske/kemiske behandlinger. 
Ingen af de undersøgte fodermidler og behandlings-
metoder viste sig at give anledning til stor fordøjelse af 
stivelse i tyndtarmen. Dog viste sodahvede det største 
potentiale for at øge mængden af stivelse fordøjet i tynd-
tarmen. Forsøget viste også at fordøjelsen af stivelse fra 
tørret og pelleteret kolbemajs ikke har en anderledes 
fordeling mellem vom og tyndtarm end stivelse fra byg 
og hvede. Andre forsøg på Foulum har vist, at stivelse 
fra majsensilage og kolbemajsensilage tillige har samme 
fordøjelsesprofil som byg/hvede.

På tværs af de undersøgte fodermidler vist i figur 1, kan 
man se, at stivelse med lav fordøjelighed i vommen of-
test også har lav fordøjelighed i tyndtarmen. Det betyder, 
at den stivelse, som ikke er blevet fordøjet i vommen og 
tyndtarmen, i et vist omfang bliver forgæret tyktarmen i 
stedet, hvor koens energiudbytte er mindst. Alt i alt resul-
terer det i en lavere samlet fordøjelighed og udnyttelse af 
stivelse i hele fordøjelseskanalen.

Figur 2 viser den gennemsnitlige fordeling af fordøjet 
stivelse fra korn (byg/hvede) og bælgplanter (ært/heste-
bønne) enten formalet eller valset, men i øvrigt ubehand-
let. Stivelse fra bælgplanter har en lavere fordøjelighed 
i vommen sammenlignet med korn, men det giver ikke 
anledning til, at en større mængde stivelse bliver fordøjet 
i tyndtarmen. Derimod viser forsøgene, at det er nødven-
digt at formale bælgplanter for at sikre høj fordøjelighed 
af stivelsen, inden foderet når tyktarmen.

Konklusion
Stivelse med lav fordøjelighed i vommen har oftest også 
lav fordøjelighed i tyndtarmen.
Sodahvede viste størst potentiale til at øge mængden af 
stivelse fordøjet i tyndtarmen.
Bælgplanter skal formales for at sikre høj fordøjelighed 
af stivelsen før tyktarmen.
Stivelse fra kolbemajs har samme fordøjelsesegenskaber 
som byg, hvede og majsensilage.

Bypass stivelse skåner vommen – 
men hvor godt udnytter køerne bypass stivelse i tarmen?
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Figur 1. Fordeling af fordøjelse af stivelse mellem vom, tyndtarm og tyktarm for en række kombinationer af foder og fysiske/kemiske 
behandlingsmetoder. Afstanden mellem søjlen og den vandrette streg ved 1000 viser ufordøjet stivelse

Figur 2. Virkning af formaling og valsning på fordelingen af fordøjet stivelse fra korn (byg/hvede) og bælgplanter (ært/hestebønne) i 
vom, tyndtarm og tyktarm


