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C31. Topdollar i foderforsyningen

Sådan skrues foderforsyningen rigtigt 
sammen – strategier for græs og majs

Selvforsyningen med energi kan øges ved kolbemajs og med protein ved fl ere bælgplanter i 
græsmarken, men det betyder at der skal købes tilskudsfoder med højere AAT indhold. 

Seniorforsker Troels Kristensen1, seniorforsker Martin Weisbjerg1 & specialkonsulent, teamleder Rudolf Thøger-
sen2

1Aarhus Universitet
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø
2Landscentret, Dansk Kvæg
troels.kristensen@agrsci.dk

Kvægbrugeren må løbende 
overveje den mest hensigtsmæs-
sige foderforsyning. Majs bi-
drager især med energi (FE) og 
græs i højere grad med protein, 
hvorfor det optimale forhold 
mellem de to afgrøder set i et 
selvforsyningsperspektiv styres 
af prisen på energi og protein i 
det indkøbte foder.

Græs
Det betyder, at græs på grund af 
det højere proteinindhold kan 
tillægges en merværdi pr. kg 
tørstof i fodringen på 15-25% i 
forhold til majs og andre ener-
giafgrøder ved de nuværende 
prisrelationer. Mængden af N, 
som høstes i græsset, bør indgå 
i fastlæggelse af dyrkningsstra-
tegien. I overensstemmelse med 
fl ere andre forsøg viser lands-
forsøgene (2008, tabel 10), at 
proteinindholdet stiger med an-
tal slæt fra 4 til 6, mens udbyttet 
i FE er højest ved 5 slæt årligt, 
hvorfor den samlede N-produk-
tion er ens ved 5 og 6 slæt. Mere 
afgørende for forholdet mellem 
FE- og N-udbytte er anvendel-

sen af bælgplanter. Resultater 
fra Landsforsøgene viser, at ud-
bytter i N pr. ha varierer bety-
deligt afhængig af de anvendte 
arter og med det højeste udbytte 
i blandinger med enten rødklø-
ver eller lucerne, men også at 
variationen i FE-udbyttet er ret 
begrænset mellem de afprøve-
de blandinger og rene græsser. 
I situationer med høje priser på 
suppleringsprotein bør der der-
for satses på bælgplanter i græs-
marken. 

Majs
Udbyttet i majs er på langt de 
fl este bedrifter på et stabilt højt 
niveau, der betinger, at afgrøden 
også fremover skal udgøre en 
væsentlig del af foderforsynin-
gen. Majs er den afgrøde, som 
høstes senest, hvorfor det er mu-
ligt at tilpasse høstmetoden efter 
behovet i foderrationen ud fra 
kendskab til forsyningen med de 
øvrige afgrøder. Det bliver ikke 
mindst vigtigt, når der planlæg-
ges efter en høj selvforsyning 
baseret på gennemsnitlige ud-
bytter. I de seneste års fodrings-

forsøg og erfaringer fra praksis 
er det fastslået, at majshelsæd 
ikke bør udgøre over 2/3 af 
grovfoderet. Ved store grov-
fodermængder kan energikon-
centrationen i helsædsensilagen 
øges ved at sætte højere stub 
(+10 cm vil betyde et meroptag 
på 4%), og såfremt der er yderli-
gere majs til rådighed, kan dette 
høstes som kolbemajs. Vurderet 
ud fra energikoncentrationen vil 
1 FE kolbemajs erstatte 0,5 FE 
i majsensilage og 0,5 FE i kon-
centreret foder, typisk korn. De 
forsøgsmæssige erfaringer med 
kolbemajsensilage er begræn-
sede, men det må forventes, at 
kolbemajs kan øge andelen af 
majs i rationen (helsæd og kol-
be) med 10-15% uden, at det 
påvirker koens foderudnyttelse 
og sundhed negativt. Ved højere 
andel af kolbemajs skal grovfo-
derets andel af græs øges. Køer-
nes optag af ensilage stimuleres 
af andelen af bælgplanter senest 
vist med lucerne, hvor den totale 
optagelse blev øget 0,4 kg tør-
stof ved at øge andelen af lucer-
ne tørstof med 10% i rationen. 



54

Se PowerPoint-show med indlæg på www.plantekongres.dk– produktion, miljø og natur2010

1. Topdollar i foderforsyningenC3

Strategier for græs og majs
I tabel 1 er vist konsekvensen af 
forskellige strategier for anven-
delse af majs og græs i foder-
forsyningen. Ration A er typisk 
for den nuværende fodring, hvor 
majs udgør 2/3 af grovfoderet, 
og græsensilagen er baseret på 
græs med lille andel af bælg-
planter. I rationerne B-D er der 
samme areal med majs, som i ra-
tion C, og D høstes med højere 
fordøjelighed som ensilage og 
kolbemajs. I ration B og D an-
vendes rødkløvergræs, hvorved 
fordøjeligheden forbedres, og 
indholdet af protein øges fra 17 
til 22% i tørstoffet. Tilsvarende 
græsmarksfoder anvendes i ra-
tion E og F, her er arealet med 
majs reduceret med 50%. Alle 
rationerne er afstemt i NORFOR 
med byg (maksimum 6 kg ts), 
rapskager eller sojaskrå, hvor 
rapskager giver det billigste pro-
tein, men med mindre indhold af 

AAT end sojaskrå. Som det ses, 
kan selvforsyningen med energi 
øges fra 49 til 67% ved at øge 
fordøjeligheden af grovfoderet, 
mens selvforsyningen med pro-
tein kan fordobles fra 31 til 64% 
ved en kombination af bedre 
fordøjelighed, højere N indhold 
og øget andel af græsmarksaf-
grøder i foderforsyningen. Ved 
stigende selvforsyning med pro-
tein øges behovet for AAT i det 
indkøbte foder, hvor sojaskrå 
ved den højeste selvforsyning i 
ration F udgør 60% af indkøbt 
proteinfoder.
 
Andet
I fl ere tilfælde bør der suppleres 
med strukturfoder for at få en 
god udnyttelse af rationen. Så-
fremt lucerne anvendes i stedet 
for halm, kan det forventes, at 
den samlede FE-optagelse kan 
øges samtidigt med, at tygge-
tiden i rationen øges. I den si-

tuation vil værdien af lucerne 
overstige den umiddelbare fo-
derværdi. Ved typiske priser på 
halm og mælk vil værdien af lu-
cerneensilage være 1,30 til 1,50 
kr. pr. kg tørstof ved anvendelse 
som strukturgivende fodermid-
del.

De dyrknings- og fodrings-
mæssige aspekter er udgangs-
punkt for at tilpasse foder-
forsyningen, men ofte vil der 
derudover være muligheder i 
forhold til forenkling i driften 
ved at undgå små slæt, sikre 
samtidighed mellem forskellige 
afgrøder og f.eks. anvende lag-
kage ensilering af de forskellige 
afgrøder eventuelt også i kom-
bination med ensilering af val-
set korn. En sikker langsigtet 
strategi med de nødvendige år-
lige justeringer i forhold til af-
grødernes kvalitet og udbytte er 
fundamentet for en god foder-
forsyning.  ■

Tabel 1. Rationer med forskellige strategier for majs og græsproduktion. Afstemt til 10.000 kg EKM, tunge racer TMR1, kg ts pr. ko dagligt.

Ration
A B C D E F

Græs middel 4 0 7 0 0 0
kløver 0 5,2 0 8,1 9,4 11,1

Majs middel 8,5 8,5 0 0 4 0
høj 0 5 5 0 2,4
kolbe 0 2 2 0 0,9

Grovfoder 12,5 13,7 14 15,1 13,4 14,4
% majs 68 62 50 46 30 23

byg 2,7 2,6 3,7 3,3 5,9 6
raps 8,2 7 4,8 3,2 2,4 0,8
soja 0 0,4 0,8 0,9 1,2

Tilskudsfoder 10,9 9,6 8,9 7,3 9,2 8
Sum 23,4 23,3 22,9 22,4 22,6 22,4

areal 100 køer
Ha græs 16 24 28 37 43 50

majs 24 24 24 24 11 11
grovfoder 40 48 52 61 54 62

% majs 60 51 46 40 21 18

Tørstof selvforsyning 53 59 61 67 59 64
Energi  % 49 55 58 65 55 61
N  31 41 44 56 56 64


