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Kalve trives godt på kolbemajsensilage 
 

Der gennemføres i 2009-2011 er serie forsøg med koncentrerede, majsbaserede ensilager til 
slagtekalve. Det første forsøg omfatter fuldfoderblandinger med forskellig andel af 
kolbemajsensilage. De 3 første hold kalve er nu ved at være slagtet i forsøget på KFC. 
Interessen for at fodre med kolbemajsensilage er stigende blandt slagtekalveproducenterne. 
Kolbemajsensilage er et energirigt foder, men da majsstivelse nedbrydes langsommere i 
vommen end f.eks. hvede- og bygstivelse, og fordi strukturen af foderet er bedre, forventer vi, 
at kolbemajsensilage virker mere skånsomt på vommiljøet end traditionelt kraftfoder.  
 
I forsøget fodres kalvene med en fuldfoderration, der indeholder enten 20, 40 eller 60% 
kolbemajsensilage af FE. Kolbemajsen er høstet med finsnitter med plukkebord og er tilsat 
ensileringsmiddel inden ensilering. Udover kolbemajsensilagen er fuldfoderet sammensat af 
valset byg, soja- og rapsskrå (½:½) og lidt halm til at afstemme strukturindholdet. Derudover er 
der tilsat op til ½ kg tørstof-roepiller pr. kalv for at sænke stivelsesandelen en smule. På KFC 
registreres foderoptagelse, tilvækst og sundhed hos slagtekalve. Desuden får vi på basis af 
gødningsprøver et estimat for fordøjeligheden af stivelse og fibre i fuldfoderrationerne.  
 
Tørstofindholdet justeret 
De 3 fuldfoderrationer har et tørstofindhold, der varierer mellem 61 og 76%. Fuldfoderrationen 
med 60% kolbemajsensilage har det laveste tørstofindhold. De 2 rationer med 20 og 40% 
kolbemajsensilage virkede noget tørre og støvede, og for at ædelysten ikke skulle være 
ringere til disse rationer, blev der tilsat vand, så alle 3 rationer havde samme tørstofindhold 
(61%). Generelt anbefales det, at tørstofindholdet i fuldfoderrationen til slagtekalve ligger 
mellem 50-60% (P. Spleth). 
 
Fuldfoder fra 110 kg 
Tyrekalvene er indkøbt fra forskellige besætninger og leveret til KFC, når de er mellem 2-5 
uger gamle. Alle kalvene er SDM-Dansk Holstein. I mælkefodringsperioden og frem til 
forsøgets start er alle kalvene fodret ens med separat tildeling af kraftfoder og godt hø. Fra 
kalvene var ca. 6-7 uger har de også fået tilbudt ren kolbemajsensilage for at tilvænnes 
foderet. Efter fravænning er kalvene blevet delt i 3 hold med 11 kalve i hver. I forsøget er 
kalvene gradvist blevet vænnet til fuldfoderet, således at de i overgangsperioden fortsat har 
haft adgang til kraftfoder. Først når kalvene vejer 110-120 kg begynder de med overgangen til 
fuldfoder for at undgå, at de vokser for lidt i starten, hvor foderoptagelsen af fuldfoderet ikke er 
så høj. Fra ca. 150 kg fodres kalvene udelukkende med fuldfoderrationerne. 
 
Tilvækst på 1540 gram pr. dag i forsøgsperioden 
Kalvene har haft en tilfredsstillende tilvækst i forsøgsperioden. I perioden fra de er 4 til 8 mdr. 
er de i gennemsnit vokset 1540 gram pr dag. Hvis man beregner tilvæksten fra kalvene er 3 
uger gamle, har de haft en bruttotilvækst på 1280 gram pr. dag, frem til de er 8 måneder. Af de 
25 kalve, som er slagtet på nuværende tidspunkt, er de 22 godkendt som ’Dansk Kalv’. 
Kalvene har i gennemsnit vejet 377 kg levende og 197 kg slagtet. Kun én af de 25 kalve har 
haft leverbylder. Der kan endnu ikke foretages en statistisk opgørelse på forsøget, som 
afventer de resterende kalves slagtning samt en gentagelse med yderligere 3 hold. 
 
 




