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Utfodring i mjölkproduktionen
Ensilageintag och mjölkproduktion med lite kraftfoder i tidig laktation
J. Karlsson, M. Patel, R. Spörndly och K. Holtenius
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, Uppsala
Korrespondens: johanna.karlsson@slu.se
Sammanfattning
Efterfrågan på livsmedel förväntas öka globalt och idag utfodras mjölkkor med stora mängder
produkter som lika gärna kunde ha konsumerats direkt av människor. Detta försök undersökte
produktionseffekter när kor i tidig laktation fick en liten giva av kraftfoder baserat på fodermedel som inte kan nyttjas som humanföda. Tjugofyra mjölkkor ingick i försöket där hälften av
korna erbjöds en liten kraftfodergiva (max 4–5 kg/dag) och den andra hälften en stor kraftfodergiva (max 14–15 kg/dag). De fick dessutom fri tillgång till vallensilage. Det var ingen skillnad i
mjölkavkastning, mjölksammansättning eller totalt foderintag mellan grupperna, men nettoproduktionen av livsmedel samt mjölkintäkt minus foderkostnad var större med en låg andel kraftfoder i foderstaten.
Introduktion
Inom mjölkproduktionen baseras utfodringen av djuren i stor utsträckning på spannmål, bönor
och ärtor, som lika gärna kunde ha konsumerats direkt av människor (Eisler et al., 2014). Globalt används ca 70 % av den odlingsbara marken till foderproduktion (FAO, 2009). Det finns
inga större möjligheter att utöka ytan av odlingsmark för att kunna möta en ökad efterfrågan på
animalieprodukter, utan det gäller att använda den befintliga odlingsmarken mer effektivt. Minskar användningen av potentiella livsmedel i foderstaterna så förbättras förutsättningarna för en
ökad total livsmedelsproduktion. Mjölkkor och andra idisslare kan omvandla fiberrika produkter
som inte lämpar sig som människoföda till livsmedel av hög kvalitet. I tidigare försök har biproduktbaserade kraftfoder jämförts med mer traditionella kraftfoder, baserade på främst spannmål
och bönor, och i foderstater med 60–75 % grovfoder har man inte kunnat visa någon skillnad i
mjölkavkastning i mittlaktation (Ertl et al., 2015; 2016; Karlsson, 2016).
Syftet med detta försök var att undersöka hur en foderstat med en låg andel kraftfoder, baserat
på biprodukter, påverkar foderintag, avkastning och hull. Ytterligare ett syfte var att studera hur
nettoproduktionen av livsmedel samt lönsamheten, uttryckt som mjölkintäkt minus foderkostnad, påverkas av den aktuella foderstaten.
Material och metoder
Försöket, som finansierats av Formas, Mistra och Lantmännen genom AquaAgri, genomfördes
på Lövsta forskningscentrum våren 2016. Tjugofyra mjölkkor i tidig laktation (laktationsvecka
2–6) ingick i försöket. Korna grupperades efter ras och ålder (6 äldre Holstein, 6 förstakalvande
Holstein, 6 äldre SRB och 6 förstakalvande SRB) varefter varannan ko som kalvade in inom
respektive grupp tilldelades behandlingen liten kraftfodergiva och varannan ko tilldelades stor
kraftfodergiva. En ko drabbades av livmoderinflammation och utgick därför ur försöket. Vid
liten kraftfodergiva erbjöds förstakalvande kor max 4 kg och äldre kor max 5 kg kraftfoder per
dag, och vid stor kraftfodergiva erbjöds förstakalvande kor max 14 kg och äldre kor max 15 kg
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kraftfoder per dag. Ingångsgivan var 2 kg kraftfoder per dag, och ökningen skedde med 0,5 kg
per dag till uppnådd max-giva för alla kor i försöket. Det tog 4–6 dagar för korna som erbjöds en
liten kraftfodergiva att nå maxgivan. För korna som fick en stor kraftfodergiva tog det 24–26 dagar att nå maxgivan. Alla kor erbjöds ett gräs- och klöverensilage av förstaskörd med en torrsubstanshalt på 371 g/kg (tabell 2) i fri tillgång. Kraftfodret som användes i försöket var baserat på
olika biprodukter (tabell 1). Kornas individuella ensilageintag registrerades automatiskt (CRFI,
BioControl Norway As, Rakkestad, Norge), det pelleterade kraftfodret utfodrades separat i
kraftfoderstationer (FSC400, DeLaval International AB, Tumba, Sverige) och kornas hull
bedömdes automatiskt efter varje mjölkning med en 3D-kamera (BCS, DeLaval International
AB, Tumba, Sverige). Korna mjölkades morgon och kväll i en robotkarusell (AMRTM, DeLaval
International AB, Tumba, Sverige). Resultaten analyserades med proceduren MIXED i SAS
(ver. 9.4, SAS Institute Inc., Cary, NC, USA), med undantag för hullförändring som analyserades med proceduren GLM. Skillnader med P-värden lägre än 0,05 betraktades som signifikanta.
Tabell 1. Ingredienser som ingick i försökets biproduktsbaserade kraftfoder.
Fodermedel
Andel, g/kg ts
Betfiber
567
Rapsmjöl1
190
2
Drank
170
Kli
91
Foderfett3
45
Melass
23
Palmkärnexpeller
45
4
Premix
2
1
2
TM 3
ExPro®, Agrow Drank 90 , AkoFeed Cattle (99 %
fett; 45 % C16:0, 37 % C18:1), 4Vitaminer, mineraler
och spårämnen.

Tabell 2. Kemisk sammansättning (± SD) av ensilaget
och det biproduktbaserade kraftfodret som ingick i
försöket (g/kg ts om inget annat anges).
Ensilage
Kraftfoder
Torrsubstans (g/kg)
371 ± 28
868 ± 3
Råprotein
136 ± 7
184 ± 3
Råfett
59 ± 0
NDF
450 ± 27
340 ± 7
Aska
83 ± 2
56 ± 3
Stärkelse
69 ± 0
ME (MJ/kg ts)
11,6
13,2

Resultat och diskussion
I det biproduktbaserade kraftfodret ingick inte spannmål och stärkelseinnehållet var därför litet
(tabell 2). I stället utgjorde betfiber den största kolhydratkällan. Tidigare försök (Karlsson et al.,
2016) visade att det inte var någon skillnad i avkastning mellan detta biproduktbaserade kraftfoder och ett kraftfoder baserat på spannmål och sojamjöl hos kor i medellaktation. Alla fodermedel i kraftfodret antogs bestå av 20 % potentiellt livsmedel, medan ensilaget inte alls antogs
kunna föda människor (Wilkinson, 2011). Nettoproduktion av livsmedel för energi (MJ bruttoenergi/dag) och protein (kg råprotein/dag) är ett sätt att skatta hur effektiv en foderstat eller
produktionsform är ur ett hållbarhetsperspektiv (Ertl et al., 2016). Den räknas ut genom att ta
mängden potentiellt livsmedel i mjölken minus mängden potentiellt livsmedel i fodret som korna konsumerat. Foderstaten med den mindre kraftfodergivan gav en nettoproduktion av livsmedel på 0,9 kg råprotein och 70 MJ bruttoenergi per dag och den stora kraftfodergivan gav 0,8 kg
råprotein per dag och 58 MJ bruttoenergi per dag. En liten kraftfodergiva medförde alltså en
större nettoproduktion av protein och energi i form av potentiellt livsmedel. Båda foderstaterna i
detta försök har höga värden för nettoproduktion av livsmedel jämfört med andra mer traditio72
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nella foderstater med spannmål och bönor som ofta hamnar på en negativ nettoproduktion av
livsmedel (Ertl et al., 2015; 2016). Eftersom korna i detta försök bibehöll en stor mjölkproduktion (tabell 3) trots en stor andel grovfoder så ökade nettoproduktionen av livsmedel med ökad
andel grovfoder.
Tabell 3. Konsumtion av foder och näringsämnen, hullförändring samt avkastning och sammansättning av mjölk vid
utfodring av max 4 kg kraftfoder till förstakalvande kor och 5 kg till äldre kor (liten kraftfodergiva) respektive max
14 kg kraftfoder till förstakalvande kor och 15 kg till äldre kor (stor kraftfodergiva). Medeltal för vecka 2–6 efter
kalvning. Minsta kvadratmedelvärden med standardfel (SEM) samt P-värde.
Foderstater
P-värde
Låg kraftfodergiva
Hög kraftfodergiva
SEM
Behandling
Konsumtion (kg ts/dag)
Kraftfoder
3,68
7,65
0,439
<0,001
Ensilage
16,6
12,5
0,614
<0,001
Totalt ts-intag
20,3
20,1
0,503
0,877
Organic matter (OM)
18,7
18,7
0,462
0,967
Fiber, NDF
7,61
7,36
0,340
0,390
Råprotein
2,95
3,12
0,076
0,143
Energi (MJ ME/dag)
242
247
6
0,603
1
Hullförändring
-0,38
-0,19
0,042
Avkastning (kg/dag)
Mjölk
31,6
31,5
1,18
0,926
ECM
33,8
34,8
1,40
0,621
Fett
1,41
1,46
0,077
0,694
Protein
1,08
1,11
0,039
0,591
Laktos
1,53
1,57
0,058
0,671
Mjölksammansättning (%)
Fett
4,44
4,58
0,107
0,406
Protein
3,41
3,41
0,038
0,983
Laktos
4,80
4,76
0,023
0,322
1
Hullbedömning med en femgradig skala (Holdvurderingsskjema, Geno Global Ltd, Hamra, Norge).

De kor som erbjöds den mindre kraftfodergivan åt under de sex första veckorna i laktationen i
medeltal 3,7 kg ts kraftfoder per dag. Korna som erbjöds den större kraftfodergivan åt under
samma period lite mer än dubbelt så mycket kraftfoder per dag (7,6 kg ts/dag). Det var ingen
skillnad i totalt torrsubstansintag mellan de två behandlingarna, eftersom korna i gruppen som
endast erbjöds en liten kraftfodergiva kompenserade det genom att äta mer grovfoder än korna
som erbjöds en stor kraftfodergiva (tabell 3). Korna som erbjöds den mindre kraftfodergivan åt
80–83 % grovfoder på ts-basis fram till laktationsvecka 6. De kor som fick en stor kraftfodergiva åt ca 80 % grovfoder första veckan, men när de efter ca 4 veckor nådde sin maximala
kraftfodergivaåt de ungefär 55 % grovfoder per dag på ts-basis.
Det var inga skillnader i mjölkavkastning eller avkastning i kg ECM (energikorrigerad mjölk)
mellan korna som fick en liten kraftfodergiva och de som fick en stor kraftfodergiva (tabell 3)
under de första sex veckorna laktation då försöket pågick. Korna som fått den mindre kraftfodergivan förlorade dock något mer i hull jämfört med korna som fick den större kraftfodergivan
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(tabell 3). Under försöksperiodens sista laktationsvecka producerade korna som fick en liten
kraftfodergiva 34,4 kg ECM per dag och korna som fick den stora kraftfodergivan 38,9 kg ECM
per dag, men det var ingen signifikant skillnad (P-värde 0,07). Då detta försök endast följde
korna under de första sex laktationsveckorna är det oklart hur avkastning och hull skulle ha
påverkats om behandlingarna fortsatt längre fram i laktationen. Det kan tänkas att korna som
fick en liten kraftfodergiva skulle ha fått en snabbare sjunkande laktationskurva senare i
laktationen då detta har visats i tidigare försök (Jørgensen et al., 2016; Patel, 2016).
Baserat på mjölkavkastning och foderintag i försöket uppskattades mjölkintäkter minus foderkostnader. För mjölk användes priset 3,00 kr/kg ECM, för kraftfodret 2,90 kr/kg (3,34 kr/kg ts)
och för ensilaget 1,30 kr/kg ts. Foderstaten med liten kraftfodergiva ger knappt 5 kr mer per dag
i mjölkintäkt minus foderkostnad jämfört med den stora kraftfodergivan. Ändringar i mjölkpriset påverkar mjölkintäkt minus foderkostnad mer än vad variationer i ensilagekostnaden gör,
men då ensilagekostnaden är möjlig för gården att påverka kan en mindre ensilagekostnad ändå
öka nettot.
Detta försök visar att det inte var någon skillnad i avkastning mellan en liten och en stor giva av
biproduktbaserat kraftfoder i tidig laktation när korna hade fri tillgång på ensilage av hög kvalitet. Som förväntat ökade nettoproduktionen av livsmedel med ökad andel grovfoder.
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