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Kvægkongres 2011: Bilag Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter  
Bilag til Kød: Slagtekalve, Muligheder i fodring med koncentrerede majsensilageprodukter 
Kirstine Flintholm Jørgensen, Videncentret for Landbrug, Økologi og Forskningsleder Mogens Vestergaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 

Majsensilageprodukter bliver i stigende grad anvendt til slagtekalve. Majsensilageprodukterne kan først og fremmest være med til at reducere foderomkostningerne i 
tider, hvor kornpriserne er høje. En anden fordel ved majsensilageprodukterne er, at de kan have en gavnlig effekt på kalvene rent sundhedsmæssigt, fordi vommen 
tilføres mere struktur og en langsomt nedbrydelig stivelseskilde fra majsen sammenlignet med en fodring med pelleteret kraftfoder. På Kvægbrugets Forsøgscenter 
(KFC) bliver der i 2009-2011 udført en række forsøg, hvor kolbemajsensilage eller crimpet kernemajs fodres til slagtekalve. Resultaterne fra fodring med 
kolbemajsensilage vil blive præsenteret her. Forsøget med crimpet majs er endnu ikke afsluttet. 

Kolbemajsensilage tilbudt fra start 

I forsøget indgik der 66 HF-tyrekalve, som blev leveret til KFC af to omgang i en alder af 2-5 uger. Mælkefodring blev afsluttet ved to måneders alderen. Alle kalvene 
blev fodret ens frem til de var ca. fire måneder gamle. Allerede i de sidste uger af mælkefodringsperioden blev de introduceret til kolbemajsensilage, som lidt nippe-
foder/supplement til mælk, kraftfoder og hø. Efter fravænning blev kalvene (33 stk.) flyttet til ungdyrstalden og delt i tre lige store grupper med 11 kalve i hver boks. 
Den næste omgang kalve (33 stk.) blev indsat 12 uger forskudt. 

Fuldfoder fra 150 kg 

Forsøgets formål var at afprøve, hvor meget kolbemajsensilage, der vil være den optimale andel i en fuldfoderration til slagtekalve. Fuldfoderrationerne blev 
sammensat med enten 20, 40 eller 60 % kolbemajsensilage. Dvs. som yderpunkter en ration, hvor stivelseskilderne var byg og kolbemajsensilage (20 %) og en 
ration, hvor byg stort set var udeladt af rationen (60 %). Kriteriet for foderskiftet fra kraftfoder til fuldfoder var, at kalvene skulle veje ca. 120 kg ved overgangen, som 
blev gennemført med gradvis stigning i kolbemajsandelen. Kalvene vejede således 150 kg, da alle tre hold var på 100 % fuldfoder. 

God trivsel 

Af de 66 indsatte kalve gennemførte 64 kalve forsøget. To kalve udgik grundet årsager, som ikke skyldes fodringen. Kalvene blev slagtet, når de nåede en ca. vægt 
på 385 kg, men altid før de nåede en alder på 10 måneder. Deres gennemsnitlige slutvægt var således ens for alle tre hold. Kalvene havde en god tilvækst på 1.500-
1.570 gram pr. dag. Beregning af tilvækst målt fra tre ugers alderen til slagtning viser, at kalvene voksede 1.260-1.300 gram pr. dag, hvilket er lidt højere end 
landsgennemsnittet. Der var ingen statistisk sikker forskel på daglig tilvækst, som følge af andelen af kolbemajs i rationen. Rent numerisk er tilvæksten for holdet på 
60 % kolbemajsensilage 4 % lavere end for holdet på 20 % kolbemajsensilage (tabel 1). 
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Tabel 1. Energioptagelse, slagtevægt, daglig tilvækst og foderudnyttelse, samt rationspris hos slagtekalve fodret henholdsvis 20, 40 og 60 % (af Fe)
kolbemajsensilage i fuldfoderet 

*excl min+vit 

Lavere foderpris med høj andel kolbemajs 

I tabel 2 viser resultaterne for EUROP form og fedme samt kød/talgfarve ingen forskelle mellem fodringerne. Selvom der ikke findes statistisk sikre forskelle i tilvækst 
og slagteresultater, var der en del flere kalve på 60 % kolbemajsrationen, som ikke opnåede en form-klassificering over 3,3 og dermed dumpede i kravene til Dansk 
Kalv. Det betød, at afregningsprisen her blev ca. 4 % lavere end for de andre to hold. Dog viste foderprisen pr. kg tilvækst i forsøgsperioden sig også at være 
tilsvarende lavere for 60 % kolbemajs holdet, hvilket bør tages med i overvejelserne, når rationen planlægges. 

Tabel 2. Slagteresultater, afregningspris samt foderpris i forsøgsperioden for slagtekalvene, fodret med henholdsvis 20, 40 og 60 % kolbemajsensilage (af 
Fe) i fuldfoderet 

*excl. min+vit 

Lav forekomst af leverbylder 

Kalvene havde generelt et højt sundhedsniveau i forsøgsperioden, og de få behandlinger af lungebetændelse der var, var fordelt ligeligt mellem de 3 fodringer. Ved 
slagtningen blev der afsløret 3 kalve med leverbylder – også ligeligt fordelt på holdene. Frekvensen af leverbylder var således meget lav i forsøget (<5 %). 

I lighed med resultaterne viser erfaringerne fra praksis, at slagtekalve fodret med 50 % kolbemajsensilage af en rimelig kvalitet (0,95 kg tørstof/Fe) har en god tilvækst 
og sundhed. Tendensen blandt en række producenter, der har skiftet en traditionel fodring med pelleteret kraftfoder og halm ud med fuldfoder baseret på 
kolbemajsensilage er, at de har under 10 % leverbylder. Der er eksempler på markante fald fra niveauer over 25 % til niveauer på 5-8 % leverbylder i besætninger, 
der fodrer med kolbemajs- eller majshelsædsensilage. 

Samlet viser forsøget med henholdsvis 20, 40 og 60 % kolbemajsensilage i fuldfoderrationen: 

God tilvækst, trivsel, sundhed og slagtekvalitet på alle tre niveauer  
Lav leverbyldefrekvens  
Tendens til lidt lavere afregningspris, men også lavere foderpris med 60 % kolbemajs sammenlignet med 20 og 40 %.  

Kolbemajsandel (% af Fe) 20 40 60 Effekt af foderration 
Fe pr. dag 5,32 5,49 5,31 ingen forskel 
Slagtevægt, kg 195 196 196 ingen forskel 
DTV i forsøgsperioden, g/dag 1567 1536 1506 ingen forskel 
FE pr kg tilvækst 3,5 3,8 3,9 ingen forskel 
Rationspris kr. pr kg foder* 0,91 0,86 0,80   

Kolbemajsandel (% af Fe) 20 40 60 Effekt af foderration 
Form 3,7 3,7 3,7 ingen forskel 
Fedme 2,3 2,2 2,2 ingen forskel 
Farve 3,0 2,8 3,0 ingen forskel 
Antal dyr ej godkendt som Dansk Kalv (form <3,3) 3 4 7 - 
Antal dyr med slagtevægt <185 kg 1 2 2 - 
Kg pris 22,43 22,24 21,28 - 
Afregningspris 4363 4358 4181 - 
Foderpris, kr. pr kg tilvækst i forsøgsperioden* 5,38 5,38 5,07 - 

Sidst bekræftet: 15-02-2011 Oprettet: 15-02-2011 Revideret: 15-02-2011 
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