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Igangsætningen af mælkeproduktionen ved kælvning giver et stort træk på næringsstofferne i 

blodet. Samtidigt med dette kan koen ikke øge foderoptagelsen i samme takt, som 

energibehovet til mælkeproduktion stiger. Derfor mobiliserer koen energi fra kropdepoterne. 

Forskydning af fordøjelsen af stivelse fra vommen til tyndtarmen er en interessant mulighed for 

en direkte forsyning med glukose og et perspektiv er, at det måske kan bruges til at afhjælpe 

problemerne med lav glukogen status og stor mobilisering hos nykælvere. 

 

Fordøjelse af stivelse i tyndtarmen 

Mulighederne for at opnå den ønskede kombination af lav fordøjelighed af stivelse i vommen 

og høj fordøjelighed i tyndtarmen blev undersøgt for i alt 29 kombinationer af fodermidler og 

fysiske/kemiske behandlingsmetoder. Kun sodabehandlet hvede øgede mængden af fordøjet 

stivelse i tyndtarmen betydeligt. Resultaterne viste også en generel tendens til, at stivelse med 

lav fordøjelighed i vommen oftest også har en 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. 

 

Glukogen status 

Når stivelsen bliver fordøjet i tyndtarmen, bliver den absorberet som glukose. I et forsøg med 

nykælvere blev virkningen af øget absorption af glukose fra tyndtarmen på den intermediære 

omsætning af glukose og aminosyrer samt den glukogene status undersøgt. Forsøget viste, at 

øget absorption af glukose fra tyndtarmen hverken medførte øget omsætning af glukose i de 

portåre-drænede væv eller et fald i glukoneogenesen i leveren. Således var glukose 

absorberet fra tyndtarmen en effektiv kilde til glukose i de perifære væv hos nykælvede 

malkekøer. 

 

Den glukogene status blev væsentligt ændret hos køerne på glukoseinfusion, bedømt ud fra 

højere arterielle koncentrationer af glukose og insulin og lavere koncentrationer af ikke-

esterificerede fedtsyrer og β-OH-butyrat 4 dage efter kælvning sammenlignet med 

kontrolkøerne. Absorption af glukose fra tyndtarmen påvirkede ikke mængden af essentielle og 

ikke-essentielle aminosyrer til rådighed for de perifære væv hos nykælvede køer, og forsøget 

tydede derfor ikke på en aminosyrebesparende virkning af glukoseabsorption fra tyndtarmen. 

 

Virkning på vommiljø og NDF nedbrydning 

Forbedret vommiljø og øget NDF nedbrydning har også været fremført som et udbytte af at 

forskyde fordøjelsen af stivelse fra vom til tyndtarm. Forsøget med de 29 kombinationer af 

fodermidler og fysiske/kemiske behandlingsmetoder viser, at NDF nedbrydningen i vommen 

bliver belastet af større stivelsesfordøjelse i vommen, men faldet i mængden af NDF nedbrudt i 

vommen er mindre, end den mængde stivelse der bliver fordøjet. Dermed er den samlede 

mængde fordøjet stivelse og NDF i vommen større, hvis stivelsen bliver fordøjet i vommen. 

Resultaterne tyder også på, at indekset for vombelastning i NorFor er et godt udtryk til at 

regulere NDF nedbrydningen med. 

 

 

Yderligere forskning med nykælvere 



Perspektiverne for fodring af nykælvere er store. Fordøjelse af stivelse i tyndtarmen er en 

effektiv måde at øge den direkte forsyning med glukose, og dermed har vi sandsynligvis et 

værktøj til at regulere omfanget af mobilisering af fedt- og muskelvæv hos den nykælvede ko. 

Hvordan vi skal anvende værktøjet kræver yderligere forskning, men sodabehandlet hvede er i 

dag det bedste bud, på et fodermiddel, der kan give den ønskede virkning, med den 

procesteknologi der er til rådighed i stor skala. 

 

Dette er de væsentligste konklusioner og perspektiver fra Mogens Larsens PhD afhandling, 

der er gennemført som en del af et Dansk Kvæg/DJF finansieret projekt om stivelse til 

malkekøer. 
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