
Fuldfoder oven fra 

v/ Specialestuderende 

Rasmus B. Krarup 

  

Konsulent/projektleder 

Niels Bastian Kristensen 



Er dette fuldfoder? 

Græs 

Majs 

Langt halm 

(Roe)piller 



Mange køer tror, de skal bruge dagen ved foderbordet! 
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Baggrund 

Sortering af fuldfoder er en udfordring! 

Køer sorterer imod store partikler 

Køerne ”vælger” deres egen foderplan 

Kan give mange ”skæve” foderplaner i en 

besætning 

 

Hvordan eliminerer vi koens mulighed for at 

sortere i fuldfodret?  
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Formålet med projektet  

”Bedre fuldfodermanagement” er at 

undersøge effekt af fuldfoderkoncept på: 

Mælkeproduktion 

Energi- og foderudnyttelse 

 

Køernes æde- og hvileadfærd 

Sundhed (klovsundhed) 

Mælkekvalitet 
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Om forsøget 

13 besætninger har deltaget i den intensive 

del. Fordelt på:  

6 vertikal- og 7 haspeblandere 

10 malkestalds- og 3 AMS besætninger 

6 TMR- og 7 PMR besætninger 
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Konceptet  

”Bedre fuldmanagement” 

Konstant fodertilbud til hele besætningen    

Mindst 2 % foderrest 

Kompakt fuldfoder 
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Kompakt fuldfoder 

Ingen græsbolde 

Ingen piller eller smuld der falder ud 

Fodermidlerne er ”forsvundet” 

Ensartet og kort partikelstruktur (25 mm) 

Fugtig/klæbende blanding 

Foderet bliver i strengen 

Foderrest og udfodret blanding er ens  

Køerne æder ovenfra, ikke nedefra! 
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Kompakt fuldfoder er IKKE 

Foder der tager varme – syretilsætning 

Foder til goldkøer 

Fodertildeling der står stille i blanderen 
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Fremstilling af kompakt fuldfoder 
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Trin 1 

Kraftfoder sættes i støb 

Pelleteret kraftfoder sættes altid i støb   

Vand svarende til 50 % af pille vægt 

I mindst 1 time, gerne længere 

Vand har flere formål 

Opløser piller 

Giver tyngde, så blanderen arbejder mere med 

blandingen og ligger tungere på foderbordet 

Giver klæbeeffekt, så småting klæber til fiberrige 

fraktioner af fuldfoderet 
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Trin 2 (Mellemmix) 

Alt kraftfoder, mineraler o.l., stråfoder og 

græsensilage læsse!  

Der blandes i 20 min. efter ifyldning! 

Kraftig fysiks behandling af Mellemmix giver 

homogen og kompakt foderblanding. 

Mål 

Længere partikler nedskæres og ”åbnes” 

Kraftfoderpartikler indlejres i fiberrigepartikler  
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Trin 3 (Slutmix) 

Majsensilage læsse (under stadig 

Blanding!!) 

Der blandes i 15 min. efter ifyldning! 

Blanderen stoppes så vidt muligt ikke fra 

start til efter aflæsning af foder! 

Ved flere læs dagligt, kan et stort mellemmix 

og flere slutmix være løsningen 

Ved mindste spor af varmedannelse i fodret 

tilsættes propionsyre 2-5 liter pr. ton  
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De blandetekniske udfordringer 

Praktik omkring tilsætning af vand og evt. syre 

Justering af blandere til opretholdelse af 

blander-flow med kompakt fuldfoder 

Belastning af blander og traktor ved blanding og 

genstart med kompakt fuldfoder 
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Justering af blandere 

BVL 24 

JF VM16 



3. september 2013 18...| 

OPFØLGNING på blandefunktion er 

vigtigt 

https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Foder/Sider/2354-Kompakte-

foderblandinger-til-malkekoeer.aspx 

 

Se videoer af foderblanding i vertikalblandere i KvægInfo 2354 
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Resultater 
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n = 9, P < 0,01
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n = 11, P < 0,01

Før intervention Optimeret
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Det har i projektet givet 1,5 kg EKM/dag på tværs af besætninger!  
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n = 11, P = 0,50
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n = 11, P = 0,89

Før intervention Optimeret
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Udfordringer 

Mange år med let og luftigt fuldfoder 

Fuldfoderblandere og traktorer udsættes for større 

belastning med kompakt fuldfoder!! 

De fleste vertikalblandere i forsøget er modificeret for 

at kunne blande kompakt fuldfoder. 

Opfølgning på foderets flow i blanderen nødvendig 

Ingen objektiv målemetode for blandingsgrad – vurder 

foder og køernes ædeadfærd 

Tidskrævende blandeprocedure, kræver planlægning og 

gode rutiner  
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Konklusion  
Variabel Ønsket effekt Bemærkninger 

Foderoptagelse + 

Belægningsgrad ved 

foderbord 
+++ 

Mælkeproduktion ++ 

Energiudnyttelse - / + Efterslæb på tilvækst i nogle besætninger 

Sundhed + 
Foreløbigt meget positive 

tilbagemeldinger fra klovbeskærer og 

besætningsejere 

Foderets stabilitet - 
Tilsyneladende mindre negativ effekt end 

frygtet 

Slitage og dieselforbrug - 
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Tilgængeligviden om kompakt fuldfoder 
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Tak til 
Landbo Limfjord og alle forsøgsværter for et 

godt samarbejde  

 

Mælkeafgiftsfonden for støtte til projektet 

 

HUSK at kigge i foderblanderen! 

Tak for opmærksomheden 


