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Kvæg 

Fodring med friske og ensilerede roer har på forskellig vis vundet et vist indpas de senere år. I for-

søg med store mængder roer i 1980’erne blev det påvist, at der var øget risiko for ketose hos køer 

i tidlig laktation (Aaes, 1988). Dette indlæg handler om den fysiologiske baggrund for den øgede 

risiko for ketose ved fodring med store mængder roer. Indlægget vil også kort behandle konse-

kvenser for stofskiftet ved fodring med ensilerede roer i sammenligning med friske roer. 

Friske roer 

Seks vomfistulerede køer blev kateteriseret i en arterie, leverportåren og levervenen i goldperioden 

før 2. laktation for at måle nettoabsorption af næringsstoffer fra fordøjelseskanalen samt nettoom-

sætning af næringsstoffer i leveren som beskrevet af Larsen & Kristensen (2012). Fra kælvnings-

dagen og 29 dage frem blev køerne fodret med enten en sodahvederig ration (Sodahvede) eller en 

roerig ration (Roer), hvor Sodahvede blev betragtet som en glukogen ration i kontrast til Roer som 

ketogen ration. Rationerne blev tildelt ad libitum. Foderoptagelse og mælkeydelse blev målt dag-

ligt. Der blev udtaget blodprøver til bestemmelse af næringsstofabsorption og leveromsætning 

samt ydelseskontrol 4, 15 og 29 dage efter kælvning. I dette vil der være fokus på roefodringen og 

kun på nykælveraspektet i det omfang, det er relevant. 

Stivelsesoptaget nåede op på omkring 6,7 kg/dag 4 uger efter kælvning for Sodahvede til sam-

menligning med omkring 1,8 kg/dag på roeholdet. Sukkeroptaget nåede op på omkring 5,6 kg/dag 

4 uger efter kælvning for Roer til sammenligning med omkring 0,9 kg/dag ved Sodahvede. Køer-

nes tørstofoptagelse var upåvirket af hvilken ration, de fik. Derimod var der en tendens til lavere 

mælke- og EKM ydelse hos roeholdet. 

Vom pH var upåvirket af om der var stor fermentation af stivelse eller sukker vommen. Det skal 

dog bemærkes at vom pH for Sodahvede nok vil være relativ høj som følge af sodaens bufferka-

pacitet. Ser man isoleret på niveauerne af vom pH for Roer, blev der ikke observeret specielt lavt 

vom pH på noget tidspunkt i forhold til fodring. Profilen af VFA i vommen var påvirket af høj sukker-

fermentation helt som forventet med større andel butyrat og mindre andel acetat og propionat. 

Den større andel butyrat i vommen for Roer gav sig til udtryk ved større nettoabsorption af butyrat 

til portåreblodet end for Sodahvede. Derimod blev der ikke observeret en større nettoabsorption af 

β-hydroxy-butyrat (BOHB) til portåreblodet for Roer, som det ville være forventet, ud fra vores 

normale antagelse af butyrat bliver omsat til BOHB under absorption fra vommen. Dermed tyder 

det på, at vomvæggens kapacitet til omsætning af butyrat er fuldt udnyttet ved rationer, der giver 

en mere normal andel butyrat. Den større nettoabsorption af butyrat betød, at leverens frigivelse af 

BOHB var større ved Roer og måske en større omsætning af NEFA. Alt andet lige vil det betyde, at 

leveren bliver mere belastet med produktion af ketonstoffer. 

Nettoabsorptionen af propionat og glukose til portåreblodet var større for Sodahvede i sammenlig-

ning med Roer, hvilket skyldes hhv. den større stivelsesforgæring i vommen samt den større fordø-

jelse af stivelse i tyndtarmen ved Sodahvede. Leveren omsatte den større mængde absorberet 

propionat, uden det dog gav sig til udtryk i en større frigivelse af glukose. Alt i alt blev der frigivet 

lidt mere glukose til kroppen som skyldes den større absorption af glukose fra tarmen. 



 
 

Disse mønstre af nettofrigivelse af BOHB og glukose fra de portåredrænede væv og leveren til de 

perifære væv betød, at der var markant højere koncentration af ketonstoffer i blodet samt markant 

lavere koncentration af glukose i blodet for køerne fodret med den store mængde roer. Alt andet 

lige vil det øge risikoen for subklinisk/klinisk ketose, som også påvist tidligere af Aaes (1988).  

Ensilerede roer 

Ved ensilering af roer fermenteres en meget stor del af sukkerindholdet til bl.a. ethanol og mælke-

syre. Der findes ikke forsøg der belyser stofskiftet ved fodring med ensilerede roer, og derfor må vi 

i stedet se på de forsøg der findes med ethanol. 

Forsøg viser, at vommens mikroorganismer omsætter en stor del af ethanol i foder til primært ace-

tat og sandsynligvis andre stoffer, som vi ikke kender med sikkerhed i dag (Ørskov et al., 1967; 

Pradhan & Hemken, 1970; Raun & Kristensen, 2011). I et forsøg med alkoholer til nykælvere blev 

det vist, at mellem 36 og 57 % af ethanol i en ration bliver nettoabsorberet til portåreblodet. Efter-

følgende omdanner leveren en meget stor del af det absorberede ethanol til BOHB og acetat 

(Raun & Kristensen, 2011). Dermed er ensilerede roer at betragte som et delvist ketogent foder-

middel, selvom en stor del af sukkeret er fermenteret. Dog er det dannede mælkesyre glukogent 

(omdannes til glukose i leveren). 

Konklusion/perspektiver 

Det er svært at se deciderede ernæringsmæssige fordele ved at fodre med roer, hvad enten de er 

friske eller ensilerede, da de alt andet lige vil være at betragte som primært ketogene fodermidler. 

Modsat er der formentlig ingen ernæringsmæssige problemer i at fodre med 2-4 kg tørstof ro-

er/ensilerede roer, især ikke hvis der sikres en vis mængde stivelse i rationen fra majsensilage 

og/eller korn. 
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