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Separat tildeling af pelleteret kraftfoder er en vigtig del af flere fodersystemer som fx AMS, hvor 

kraftfoderet bruges til at lokke køerne i robotten og til at justere den enkelte kos fodertildeling. Det 

pelleterede kraftfoder består oftest af letfordøjelige komponenter med en lille partikelstørrelse set i 

forhold til hele/knækkede kerner og grovfoder. Det betyder, at den mikrobielle omsætningshastighed i 

vommen er høj, hvilket betyder en høj syrebelastning. Når kraftfoder bliver blandet i en TMR-ration, 

optager koen kraftfoderet med samme hastighed som grovfoderet, under antagelse af minimal 

sortering, hvilket betyder, at vomindholdet er en relativ homogen masse af grov- og kraftfoder. Den 

mikrobielle omsætning af kraftfoderet finder derfor primært sted i partikelfasen sammen med 

grovfoderet og i mindre grad i bunden af vommen langs vomvæggen. De kortkædede fedtsyrer (VFA) 

og mælkesyre skal derfor først opblandes med vomvæsken, før de kan absorberes. Dette betyder, at 

syrebelastningen af vomvæggen alt andet lige er lavere ved TMR-fodring.  

Når kraftfoderet bliver tildelt separat, kommer det ned i vommen som en gennemtygget klump. 

Herefter er det vomkontraktionerne, der skal stå for opblandingen. Kraftfoderet kommer ind forrest i 

vommen, hvor også udløbet til bladmave og løbe er placeret samt overgangen mellem netmave og 

atrium. Det betyder, at kraftfoderet udover at blive opblandet i partikelfasen også kan bypass ud af 

vommen eller falde til bunden af vommen. Da kraftfoderpartiklerne er små med en høj specifik 

vægtfylde, set i forhold til grovfoder, falder de let til bunds. Det taler for, at størstedelen af det separat 

tildelte kraftfoderet falder ned i bunden af vommen, hvorefter det skylles ud af vommen med minimal 

opblanding i partikelfasen. Frygten er, at kraftfoderet kommer til at ligge på bunden af vommen som 

en havregrødslignende substans med en lille væskegennemstrømning. Det vil betyde en kraftig 

mikrobiel omsætning af de letfordøjelige komponenter, som vil give en lokal syrebelastning af 

vomvæggen.   

En række forsøg understøtter, at der er markante forskelle mellem fodring af den samme ration enten 

som TMR eller PMR. Disse forskelle udmønter sig i ændret foderoptagelse, vomomsætning og 

produktion, men resultaterne er ikke fuldkommen entydige. Det klareste resultat er, at der forekommer 

en højere foderoptagelse, når rationen udfodres som TMR.  Det udmønter sig typisk i en højere 

produktion, men ikke nødvendigvis i en højere fodereffektivitet (kg EKM/kg ts indtag; Ingvartsen., 

2001). Typisk ses også en lavere pH i bunden af vommen, når andelen af kraftfoderet tildeles separat 

(Maekawa et al., 2002), men udskiftning af groft grovfoder med pelleteret grovfoder (lucernehø med 

lucernepiller) kan have den samme effekt (Khafipour et al., 2009). Vores egne undersøgelser har 

tidligere vist, at der er betydelig forskel på vommens puljestørrelse, når man varierer partikelstørrelsen 

af ration uden at ændre de indbyrdes forhold mellem komponenterne i rationen (Storm og Kristensen, 

2010). Ændringer i rationens fysiske karakteristika og udfodringsmetode har altså betydning for 

køernes fysiologi og produktion. Det synspunkt er blevet yderligere forstærket i forbindelse med det 

øgede fokus på blanding af fuldfoder, der er kommet i forbindelse med kompakt fuldfoder.             
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I nærværende forsøg ønskede vi at undersøge, om grovfodertypen i PMR havde betydning for, 

hvordan kraftfoderpillerne blev blandet op i vommen, når de blev udfodret separate. I et 4x4 romer 

kvadrat forsøg med 8 køer i midt–laktation sammenlignede vi 4 rationer - 3 af dem var baseret på hhv. 

lucerneensilage, græsensilage og majsensilage og udfodret som PMR, mens den sidste blev udfodret 

som TMR-baseret på alle 3 ensilagetyper. PMR-rationerne blev suppleret med 2x3 kg pelleteret 

kraftfoder separat tildelt. De samme 6 kg piller var blandet i TMR-rationen, så alle rationer var 

energetisk set ens. Pillerne var baseret på byg, hvede, proteintilskud, roepulp og græsmel samt 

fordøjelsesmarkøren titaniumoxide (TiO).  

Ved hjælp af TiO var det muligt at følge pillernes fortynding ind i vommen. Det viste sig, at der var en 

højere koncentration af TiO fra pillerne i partikelfasen i vommen, når der var græs eller majs i PMR-

rationen set i forhold til lucerne. Det tyder på, at græs har en bedre evne til at fange 

kraftfoderpartiklerne og blande dem op i vompartiklerne, end lucerne har (P<0,01). Dette medvirkede 

til, at pH i partikelfasen var lavere for græs end for lucerne (P=0,07), men det havde dog ingen 

betydning for pH i bunden af vommen. Resultatet tyder på, at den frygtede belastning af vomvæggen i 

bunden af vommen ikke har stor betydning under de eksperimentelle forhold. Det skal understreges, 

at stivelsesindholdet i pillerne ikke var højt (18,3 % pr. kg ts), da det var effekten af pillerne, vi 

ønskede at undersøge. Det må antages, at hvis indholdet af stivelse havde været højere, ville 

udslaget på pH sandsynligvis have været kraftigere.  

Data viste også, at foderoptagelsen var højere ved TMR-udfodring i forhold til PMR (P<0,01), hvilket 

medførte højere EKM-ydelse (P=0,04). Den højeste fodereffektivitet blev observeret med majsrationen 

(1,76 kg EKM/kg ts indtag, P<0,01), da det var her, foderoptagelsen var lavest (P<0,01). 

Fordøjeligheden af organisk stof i rationen var lavest med lucernerationen (63,8 %) og højest for TMR 

(73,1 %; P<0,01), og sammenligner man TMR mod PMR, var TMR overlegen (P<0,01). 

Overordnet set viser forsøget, at TMR-fodring giver en højere foderoptagelse og mælkeydelse uden at 

have nævneværdig indflydelse på vommiljøet. Samtidig viser forsøget, at græs er bedre end lucerne til 

at opfange pillerne i partikelfasen, og at den øgede andel af piller i partikelfasen sænker pH, hvilket 

dog ikke har betydning for pH i bunden af vommen. Majs-PMR fanger også kraftfoderpillerne, men 

numerisk set er græs bedre. 

Fodres der med pelleteret kraftfoder separat, tyder forsøget på, at græs er medvirkende til at sikre en 

homogen fordeling af piller i vommen.            
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