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Variation i foderoptagelse, portionsstørrelse, antal ædeperioder og samlet ædetid ved 
forskellige foderrationer og konsekvenser heraf for optimal belægningsgrad i boksen  

 
Det er tidligere vist, at dag til dag variationen i foderoptagelse er større, når der fodres med meget 
stivelsesrige og energirige rationer fremfor rationer med et mere moderat stivelses- og 
energiindhold. Det man har set hos disse slagtekalve er, at større udsving i foderoptagelse mellem 
dage også giver større udsving i vom pH. Specielt bliver der flere perioder i døgnet, hvor pH er lav 
og ofte under den grænse, man vil benævne subakut vomacidose (SARA). Risikoen for 
vomskader og evt. etablering af leverbylder er oftest større ved en sådan stivelsesrig fodring, hvor 
strukturandelen (grovfoderandel og partikelstørrelse) og andelen af cellevægge er forholdsvis lav. 
Samtidig giver en sådan fodring ofte en god tilvækst og slagtekvalitet, så i den intensive 
slagtekalveproduktion, fx Dansk Kalv produktion, fodres der med energirige rationer med lav 
struktur og høj stivelsesniveau. Men ved vi - 
 

 hvor stor dag til dag variation der er i foderoptagelsen mellem forskellige foderrationer? 

 om variation fra dag til dag er mindre, når der fodres med fuldfoder fremfor kraftfoderpiller og 

halm? 

 om variationen mellem dyr i et hold er større, når de fodres med kraftfoder og halm fremfor 

fuldfoder? 

Disse tre spørgsmål vil dette indlæg give nogle svar på. Vi har lavet en opgørelse baseret på 4 
forsøg gennemført på DKC med i alt 15 forskellige fodermidler og rationer. Der indgår både 
kraftfoderpiller med højt og lavt stivelsesindhold, halm og halm blandet med melasse, fuldfoder 
med majshelsædsensilage, fuldfoder med kolbemajsensilage og fuldfoder med kløver-
græsensilage samt fodring med fast mængde kraftfoder og separat græsensilage. Alle opgørelser 
er lavet med slagtekalve på ca. 6 måneder, hvis foderoptagelse er fulgt i 30 dage. Det er i dette 
aldersinterval, at kalvene vokser maksimalt. Variationen i dag til dag foderoptagelse er bestemt 
som standardafvigelsen delt med gennemsnittet, dvs. det er en variationskoefficient (CV %). 
Udover den samlede foderoptagelse fra dag til dag for de enkelte slagtekalve, er der målt antal 
daglige besøg i foderautomaten, og hvor lang tid de har brugt på at æde per gang. 
Resultaterne viser, at dag til dag variationen i foderoptagelse (målt i procent af daglig optaget 
fodermængde) er meget stor for halm (50-100 %). Fodres med en blanding af halm og melasse 
stabiliseres denne variation (mindskes). Fodring med kraftfoderpiller med høj eller lav 
stivelsesandel giver den samme dag til dag variation (ca. 15 %). Det er generelt for de 5 typer 
kraftfoderpiller i opgørelsen, at dag til dag variationen i foderoptagelse ligger mellem 13 og 18 %. 
For fuldfoderrationer ligger dag til dag variationen mellem 14 og 22 % og ikke tydeligt afhængig af 
fuldfoderets energikoncentration. 
Selvom variationen i procent ser ud til at være i samme størrelsesorden for kraftfoderpiller og for 
fuldfoder, så kan det godt have forskellige effekter på vomsundhed og leverbylder. Det vil kort 
blive omtalt i indlægget. 
Vores opgørels viste også, at variationen mellem kalve på samme fodring afhænger af deres 
foderration. For kalve fodret med kraftfoder var kalv til kalv variationen mellem 10 og 15 %. For 
halms vedkommende var kalv til kalv variationen mellem 25 og 36 %, og for fuldfoderrationer var 
kalv til kalv variationen på 13 til 14 % for energirige fuldfoderblandinger og 24 til 27 % for fuldfoder 
baseret på majshelsæd samt ved fodring med ren kløver-græsensilage. Det betyder formodentligt, 
at et givet hold kalve kan udvikle sig mere uensartet (dvs. større forskel i vægt), hvis foderrationen 
ikke er tilstrækkelig energirig. 
Opgørelse af antal besøg i foderautomaten og besøgstiden er desuden brugt til at beregne 



portionsstørrelse for de enkelte fodermidler og rationer, samt til at beregne den samlede ædetid 
per døgn for forskellige foderrationer. Disser opgørelser af ædetid frembringer spørgsmål som: 
 

 Kan nogle rationer mindske foderoptagelsen fordi ædetiden bliver for lang? 

 Hvor mange kalve kan der være per kraftfoderautomat eller foderbord uden at nogle kalve 

begrænses? 

I indlægget vil der blive givet nogle svar på disse to spørgsmål. Med konkrete eksempler på 
holdstørrelser og ædepladser per boks vil der blive givet et bud på, om antal ædepladser og antal 
dyr i boksen kan være begrænsende for foderoptagelsen og dermed tilvæksten. 

 


