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Bakgrund 
Lantbrukarna i en tidigare fältstudie utförd av SLU i Skara i samarbete med SLU i Alnarp, 
SVA och rådgivare menar att ytterligare ett grovfoder till vallensilaget ökar möjligheterna till 
en fungerande foderstat till växande ungnöt både näringsmässigt och miljömässigt. Utfodring 
med majs har medfört en fastare träck hos djuren och därmed en renare stallmiljö. Resultat 
från studien visar att torrsubstans (ts)-halt och näringsinnehåll varierar kraftigt mellan gårdar 
(Arnesson et al., 2009; Nadeau et al., 2010). Variationerna beror till övervägande del på att 
majsen har haft varierande utvecklingsstadier vid skörd (Jensen et al., 2005). Genom att 
identifiera majsens mognadsstadium och styra skördedatum efter mognad kan vi mycket 
lättare förutsäga majsens fodervärde. När majsplantan utvecklas reproduktivt ökar ts-halten 
och stärkelsehalten medan NDF-halten och smältbarheten hos NDF och stärkelse minskar 
(Juniper et al., 2006; Masoero et al., 2006; Swensson et al., 2008). En frågeställning som är 
intressant att besvara för lantbrukarna är om/hur konsumtion, tillväxt, foderutnyttjande och 
slaktkroppskvalitet hos ungnöt påverkas när majsensilage med olika andelar fiber/stärkelse 
utfodras. Enligt danska (NorFor) och amerikanska normer ska grovfodermajs skördas vid 
dentstadiet (mjölmognad). Vid nordligare breddgrader, såsom i Sverige, kan majsensilage 
behöva skördas i ett tidigare utvecklingsstadium än vad som rekommenderas på grund av att 
väderleksförhållanden och växtodlingssäsongens längd omöjliggör fortsatt mognad av grödan. 
Kunskapen om effekt av utvecklingsstadium hos majsensilage på konsumtion, tillväxt, 
foderutnyttjande och slaktkroppskvalitet hos växande nötkreatur är mycket begränsad. Till vår 
kännedom finns endast ett fåtal publicerade arbeten (Browne et al., 2004; Browne et al., 
2005). 
 

En väl fungerande foderstat är en foderstat som ger tillräckligt lång uppehållstid för fodret i 
vommen för att tillåta en god vomförjäsning med nedbrytning av smälta foderrester till en 
partikelstorlek som är tillräckligt liten (<1 mm) för att fodret ska kunna passera vidare till 
löpmage och tarmkanal. Eftersom fibernedbrytningen uteslutande sker i vommen hos idisslare 
när vommiljön är god, kan vi påstå att den partikelstorlek som återfinns i träcken i 95 % av 
alla mjöliga fall är samma som den kritiska partikelstorleken, dvs. den partikelstorlek som 
foderpartiklarna har när de lämnar vommen. Den kritiska partikelstorleken varierar med 
foderstat och produktionsnivå hos djuren och är större hos högproducerande nötkreatur som 
får kraftfoderrika foderstater (Mgbeahuruike, 2007; Nørgaard et al., 2007) än hos nötkreatur 
som utfodras med enbart grovfoder (Nørgaard och Kornfelt, 2006).  
 

En annan frågeställning som nötköttsproducenter behöver ha svar på är om majsensilage kan 
utfodras som enda grovfoder. Flertal utländska studier har studerat olika proportioner 
majsensilage/vallensilage i foderstater till ungnöt av mjölkras (Comerford et al., 1992; Juniper 
et al., 2005) och köttras (Brennan et al., 1987; Comerford et al., 1992; O’Sullivan et al., 2002; 
Keady et al., 2007). I de få fall studierna har haft ett led med enbart majsensilage som 
grovfoder har inte resultaten varit lika entydiga med avseende på tillväxt vid jämförelsen 
majs/vallensilage respektive enbart majsensilage som grovfoder (O’Sullivan et al., 2002; 
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Juniper et al., 2005). Kunskapen om hur skördetidpunkt hos majsensilage påverkar tillväxt 
hos ungnöt när det utfodras i blandning med vallensilage eller som enda grovfoder är således 
mycket begränsad. Till vår kännedom finns endast en publicerad studie som studerat 
samspelseffekten och den studien utfördes på köttrasstutar (Kirkland et al., 2005). Eftersom 
det finns väldigt knappt med data rörande majs i NorFor är detta projekt mycket relevant för 
att förbättra NorFor som fodervärderingssystem och därmed öka dess tillämpbarhet. 
 

Vi förväntar oss att majsensilage skördat sent vid dentstadiet och utfodrat som enda grovfoder 
ger den största konsumtionen och tillväxten hos mjölkrastjurarna och att majsensilage skördat 
tidigare vid degmognad och utfodrat med vallensilage ger den minsta konsumtionen och 
tillväxten hos djuren. 
  
Syfte 
Att studera effekt av mognadsstadium vid skörd och utfodringsnivå av majsensilage samt hur 
de påverkar varandra i deras effekt på konsumtion, foderutnyttjande och slaktkroppskvalitet 
hos mjölkrastjurar och på lantbrukarens ekonomi. 
 

Material och metoder 
Djur, försöksuppläggning och foder. Två omgångar (2009/10 och 2010/11) om vardera 64 
mjölkrastjurar ingick i försöket, som utfördes på Götala nöt- och lammköttscentrum, SLU 
Skara. Tjurarna delades in i två block baserat på deras levande vikt innan försöksstart. 
Tjurarna i tunga blocket vägde 422±22 kg år 1 och 410±22 kg år 2 och tjurarna i lätta blocket 
vägde 361±24 kg år 1 och 358±16 kg år 2. Inom varje block delades tjurarna in i åtta grupper 
med 4 tjurar per grupp (=box). De åtta grupperna med tjurar slumpades på fyra 
foderbehandlingar med två grupper per behandling inom varje block. Tjurarna utfodrades 
följande fyra grovfoderbehandlingar boxvis med 4 boxar per behandling: 
 

1. 100 % majsensilage skördat vid degmognad (T100) 
2. 50 % gräsensilage + 50 % majsensilage skördat vid degmognad (T50) 
3. 100 % majsensilage skördat vid dentmognad (S100) 
4. 50 % gräsensilage + 50 % majsensilage skördat vid dentmognad (S50) 

 
Andel majs/vallensilage var på ts-basis. 
 

Näringsinnehåll och hygienisk kvalitet i majsensilagen och i gräsensilagen presenteras i tabell 
1. Ensilaget kompletterades med korn, Agrodrank, kallpressad rapskaka och vitaminiserat 
mineralfoder för en beräknad levandeviktstillväxt på minst 1400 g/dag. Foderstaternas 
näringsinnehåll framgår av tabell 2. Det tidiga majsensilaget exakthackades till 14 mm 
teoretisk längd den 15/9 2009 och den 14/9 2010 medan det sena majsensilaget exakthackades 
den 13/10 2009 och den 12/10 2010 med tillsats av 2 l/ton av Kofasil Majs (Addcon Europe 
GmbH) och pressades i rundbalar. Gräsensilaget exakthackades till 25 mm teoretisk längd 
med tillsats av 3 l/t av ProMyr NT 570 (Perstorp AB) och lades in i plansilo. 
 
Tjurarna utfodrades boxvis en gång per dag motsvarande 105-110 % ad libitum och mängd 
konsumerat foder beräknades som ett genomsnitt per djur och dag på boxnivå. Djuren vägdes 
var fjortonde dag under försökets genomförande samt två dagar i följd vid försöksstart och vid 
slakt. Slakt skedde då djuren hade nått en levande vikt på 630 kg. 
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Tabell 1. Näringsinnehåll och hygienisk kvalitet i ensilage i g/kg ts om inget annat anges, n=4 
förutom för in vitro organiska substansens smältbarhet där n=2. TM=tidig majs, SM=sen 
majs. 
 År 1 År 2 
 Gräs TM SM Gräs TM SM 
Ts, % 26,5 27,9 35,4 34,7 26,6 39,7 
Råprotein 169 100 99 121 79 78 
Socker 37 50 42 46 37 26 
Stärkelse - 214 363 - 230 362 
NDF 479 413 365 562 414 394 
ADF 323 237 203 311 227 204 
ADL (lignin) 63 36 34 33 20 18 
INDF 101 72 71 100 74 83 
In vitro Org. Subst.Smbh.,% 82,9 76,4 75,3 84,9 74,8 75,4 
Omsättbar energi, MJ/kg ts 10,2 11,0 11,2 10,8 11,0 11,2 
pH 3,8 3,5 4,0 4,2 3,9 4,2 
NH3-N, % av total-N 11,4 6,1 7,2 7,6 6,5 6,2 
Mjölksyra 134 68 33 77 58 41 
Ättiksyra 24 16 8 7,2 16 6 
Smörsyra 2,6 0 0 1,1 0 0 
Etanol 4,7 2,9 2,4 2,4 1,9 0,7 
 
Tabell 2. Foderstaternas grovfoderandel samt näringsinnehåll i g/kg ts om inget annat anges. 
 År 1 År 2 
 T1001 T50 S100 S50 T100 T50 S100 S50 
Grovfoder:kraftfoder 62:38 60:40 64:36 62:38 59:41 59:41 64:36 62:38
Råprotein 145 140 146 140 138 120 137 119 
Stärkelse 374 318 459 352 350 324 415 352 
NDF 350 349 326 341 334 353 333 356 
Omsättbar energi, MJ/kg ts 12,2 11,8 12,3 11,8 12,2 12,0 12,2 12,0 
Rp/Omsb. Energi, g/MJ 11,9 11,9 11,9 11,9 11,3 10,0 11,2 10,0 
T100=100 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, T50=50 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, 
S100=100 % sent skördat majsensilage av grovfodret, S50=50 % sent skördat majsensilage av grovfodret. 
 
Tuggning och partikelstorleksfördelning i träck. Dessa egenskaper registrerades under två 4-
dagarsperioder första året, då djuren vägde 400 kg respektive 600 kg. Djurens 
tuggningsbeteende registrerades genom videoinspelning. Ättid, idisslingstid och total 
tuggningstid registrerades från filmerna. Träck samlades färsk och partikelstorleken i träcken 
bestämdes med torrsiktning av frystorkade prover enligt Nørgaard et al. (2004).  
 
Statistisk analys. All data analyserades i PROC MIXED i SAS ver. 9.3. Modellen för 
konsumtion, foderutnyttjande och tillväxt under hela försöksperioden samt slaktdata innehöll 
fixa effekter av försöksår, majsens mognadsstadium vid skörd, majsandelen i grovfodret och 
deras samspel. Block nästad inom försöksår ingick också i modellen. Eftersom det inte fanns 
signifikanta samspel med år i modellen togs dessa samspel bort ur modellen och resultaten 
redovisas som medelvärden över de två åren. Regressionsanalys genomfördes i PROC REG i 
SAS för att utvärdera effekt av intagsvariabler på levande viktstillväxten Data angående 
tuggningsbeteende och partikelstorlek i träcken analyserades på samma sätt förutom att år inte 
användes i modellen. Resultaten redovisas för vardera av de två perioderna första försöksåret. 
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Resultaten redovisas som medelvärden (least square means) och medelvärdenas standard 
error. 
 
Lönsamhet. Intäkter för slakttjurar minus tjurarnas värde vid försökets början och kostnader 
för förbrukat foder beräknades. Resultatet utgör ersättning för byggnad, arbete, ränta på djur- 
och rörelsekapital och diverse mindre kostnader under slutuppfödningen. Intäkten är 
slakteriets betalning för varje enskild tjur baserad på slaktvikt, klassning och priser vid 
leveranstillfället inklusive tillägg för kontrakt minus avdrag för eventuella leverskador etc. 
Köttpriserna och kontraktstilläggen var väsentligt högre när tjurarna i försöksår 2 slaktades än 
när tjurarna i försöksår 1 slaktades. Då man kan anta att halvfabrikatens värde några månader 
före slakt är relaterade till köttpriserna antas att ingångsvärdet på halvfabrikaten var 16 kr/kg i 
försöksår 2 och 12 kr/kg i försöksår 1. Priserna på majs- och gräsensilage är produktions-
kostnaderna beräknade utifrån de genomsnittliga priserna på produktionsmedel 2009-2011 i 
Götalands norra slättbygder (Gns) och Götalands skogsbygder (Gsk) enligt SLU:s områdes-
kalkyler (Agriwise, 2013). Även miljöstöd till vall och kompensationsbidrag (endast Gsk) 
beaktas i beräkningarna. I känslighetsanalyser varieras priserna på de olika fodermedlen. I en 
känslighetsanalys beaktas också byggnads- och arbetskostnaden vilken är 10 kr per djur och 
dag enligt Agriwise (2013). De sammanlagda fält-, lagrings- och konserveringsförlusterna har 
dock sänkts från områdeskalkylernas 26 % till 14 %, vilket minskar kostnaderna per kg ts 
ensilage. Miljöstöd till vall och kompensationsbidrag (endast Gsk) beaktas i beräkningarna, 
vilket också minskar produktionskostnaderna. Kostnaden för majsensilage är cirka 1,95 kr/kg 
ts i båda områdena medan kostnaden för gräsensilage är något lägre i Gsk (1,53 kr/kg ts) än i 
Gns (1,69 kr/kg ts) tack vare kompensationsbidrag och högre miljöstöd i Gsk. Priset på 
fodersäd är 1,43 kr/kg i båda områdena enligt områdeskalkylerna. Priset på drank och 
rapskaka är 3,00 kr/kg (Sven Hellberg, Lantmännen) respektive 2,80 kr/kg (Skeby Energi 
AB). I känslighetsanalyser varieras priserna på de olika fodermedlen. I en känslighetsanalys 
beaktas också byggnads- och arbetskostnaden vilken är 10 kr per djur och dag enligt 
områdeskalkylerna 
 
Resultat 
Det var ingen skillnad i ts-konsumtion mellan behandlingarna men stärkelse-intaget ökade 
medan NDF-intaget minskade vid ökad andel majsensilage i foderstaten, sett som ett 
genomsnitt över utvecklingsstadierna (Tabell 3). Detta medförde ett 5 % högre energi-intag 
och 7 % högre tillväxt för tjurar som utfodrades med 100 % majsensilage jämfört med tjurar 
som fick 50 % majsensilage i grovfodret. Slutgödningstiden kunde därmed minskas med 10 
dagar när tjurarna fick 100 % majsensilage av grovfodret. Stärkelse-intaget var lägre men 
slaktkroppstillväxten och fettklassen var högre för tjurar utfodrade med tidigt skördat 
majsensilage jämfört med tjurar utfodrade med sent skördat majsensilage (Tabell 3). Resultat 
från regressionsanalysen visade att intaget av omsättbar energi (P=0,003) var den viktigaste 
variabeln som påverkade tillväxten hos tjurarna följt av stärkelse-intaget (P=0,005) och ts-
intaget (P=0,085). De här tre variablerna förklarade 68 % av variationen i tillväxt (R2=0,68). 
 
Idisslingstiden i minuter per kg intag av ts, NDF och NDF från ensilaget ökade med senare 
utvecklingsstadium hos majsensilaget när majsensilaget användes som enda grovfoder men 
inte när det var blandat med lika delar gräsensilage till tjurar vid 400 kg levande vikt (Tabell 
4). Både ättid, idisslingstid och total tuggningstid ökade när majsensilaget blandades med lika 
delar gräsensilage jämfört med majsensilage som enda grovfoder i foderstaten. 
 
 
 



 5

Tabell 3. Effekt av majsensilagets utvecklingsstadium vid skörd (U) och andel majsensilage i 
grovfodret (A) på konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper hos tjurar 
i genomsnitt över 2 år. Medelvärden (LSMEANS) och standard error of mean (SEM). 
 Behandling1  P-värde 
 T1001 T50 S100 S50 SEM U A U x A 
Ts-intag, kg/dag 11,3 11,1 11,5 11,3 0,15 NS NS NS 
Ts-intag, g/kg LV2 21,3 20,8 21,3 21,4 0,26 NS NS NS 
NDF-intag, kg/dag 3,86 3,94 3,77 3,98 0,06 NS * NS 
NDF-intag, g/kg LV 7,27 7,39 7,01 7,52 0,11 NS ** 0,08 
Rp-intag, kg/dag 1,6 1,44 1,63 1,46 0,02 NS *** NS 
Stärkelse-intag, kg/dag 3,16 3,29 4,01 3,66 0,05 *** * *** 
OE3-intag, MJ/dag 138 132 141 134 1,9 NS ** NS 
LV tillväxt, kg/dag 1,82 1,70 1,74 1,64 0,034 0,06 ** NS 
FE4, kg ts/kg tillväxt 6,8 7,7 8,7 7,6 0,79 NS NS NS 
Antal dagar till slakt 118 125 119 131 4 NS * NS 
LV vid slakt, kg 641 636 639 638 2,1 NS NS NS 
Slaktad vikt, kg 335 329 330 329 1,7 0,06 NS * 
Slaktkroppstillv., kg/dag 0,84 0,76 0,75 0,72 0,019 ** ** NS 
Slaktutbyte, % 52,2 51,7 51,4 51,7 0,23 0,07 NS 0,08 
Fettklass 8,4 8,2 7,9 8,0 0,11 * NS NS 
Formklass 5,4 5,3 5,4 5,1 0,17 NS NS NS 
1T100=100 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, T50=50 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, 
S100=100 % sent skördat majsensilage av grovfodret, S50=50 % sent skördat majsensilage av grovfodret. 
2LV=levande vikt; 3OE=Omsättbar energi; FE=fodereffektivitet. NS=ej signifikant; 0,05<P<0,10 = tendens till 
signifikans; *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001. 
 
Tabell 4. Effekt av majsensilagets utvecklingsstadium vid skörd (U) och andel majsensilage i 
grovfodret (A) på ättid, idisslingstid och total tuggningstid för 400-kg tjurar. Medelvärden 
(LSMEANS) och standard error of mean (SEM). 
 Period 1, LV1=400 kg  P - värde 
 T1002 T50 S100 S50 SEM U A U*A 
Ättid, min/dag 193 208 172 223 12 NS * NS 
Idissling, min/dag 455 522 492 545 11 * ** NS 
Tuggning, min/dag 648 729 663 768 19 NS ** NS 
Ättid, min/kg TSI3 17 20 16 21 1 NS ** NS 
Ättid, min/kg NDFI4 48 55 48 57 3 NS * NS 
Ättid, min/kg ENDFI5 68 76 69 78 5 NS NS NS 
Idissling, min/kg TSI 40 50 45 50 1 * *** * 
Idissling, min/kg NDFI 112 138 137 142 3 ** ** * 
Idissling, min/kg ENDFI 160 190 197 192 5 ** * ** 
1 LV=levande vikt; 2T100=100 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, T50=50 % tidigt skördat 
majsensilage av grovfodret, S100=100 % sent skördat majsensilage av grovfodret, S50=50 % sent skördat 
majsensilage av grovfodret. 3TSI=Ts-intag; 4NDFI=NDF-intag; 5ENDFI=ensilagets NDF-intag. NS=ej 
signifikant; *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001. 
 
För tjurar som vägde 600 kg var idisslingstiden uttryckt i minuter per dag samt per kg ts-intag 
och per kg NDF-intag längre när de utforades med både majsensilage och gräsensilage än när 
de enbart fick majsensilage som grovfoder (Tabell 5). 
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Tabell 5. Effekt av majsensilagets utvecklingsstadium vid skörd (U) och andel majsensilage i 
grovfodret (A) på ättid, idisslingstid och total tuggningstid för 600-kg tjurar. Medelvärden 
(LSMEANS) och standard error of mean (SEM). 
 Period 2, LV1=600 kg  P - värde 
 T1002 T50 S100 S50 SEM U A U*A 

Ättid, min/dag 190 173 158 192 15 NS NS NS 
Idissling, min/dag 463 540 484 563 15 NS ** NS 
Tuggning, min/dag 654 714 642 755 25 NS ** NS 
Ättid, min/kg TSI3 20 17 15 18 2 NS NS 0,08 
Ättid, min/kg NDFI4 58 52 45 53 4 NS NS NS 
Ättid, min/kg ENDFI5 78 64 62 65 6 NS NS NS 
Idissling, min/kg TSI 49 54 44 52 2 NS * NS 
Idissling, min/kg NDFI 143 161 138 158 6 NS ** NS 
Idissling, min/kg ENDFI 190 200 189 194 7 NS NS NS 
1 LV=levande vikt; 2T100=100 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, T50=50 % tidigt skördat 
majsensilage av grovfodret, S100=100 % sent skördat majsensilage av grovfodret, S50=50 % sent skördat 
majsensilage av grovfodret. 3TSI=Ts-intag; 4NDFI=NDF-intag; 5ENDFI=ensilagets NDF-intag. NS=ej 
signifikant; 0,05<P<0,10 = tendens till signifikans; *P<0,05; **P<0,01. 
 
Tabell 6. Effekt av majsensilagets utvecklingsstadium vid skörd (U) och andel majsensilage i 
grovfodret (A) på ts-halten i träck, storleksfördelningen av osmälta foderpartiklar i träck samt 
genomsnittliga partikelstorleken i träck hos 400-kg tjurar. Medelvärden (LSMEANS) och 
standard error of the  mean (SEM). 
 Period 1, LV1=400 kg  P - värde 
 T100 T50 S100 S50 SEM U A U*A

Ts-halt i träck, % 15,9 16,0 15,9 15,2 0,55 NS NS NS 
2,36 mm 3,0 3,6 5,0 4,7 0,73 NS NS NS 
1,00 mm 8,9 8,6 11,8 9,5 1,24 NS NS NS 
0,50 mm 15,5 15,9 18,2 16,9 1,13 NS NS NS 
0,212 mm 42,8 36,7 40,3 35,5 1,39 NS ** NS 
0,106 mm 20,3 22,1 17,0 21,0 1,51 NS 0,08 NS 
0,00 (bottenplatta) 9,5 13,1 7,8 12,4 1,04 NS ** NS 
< 1,00 mm 88,1 87,8 83,2 85,8 1,75 0,07 NS NS 
< 0,50 mm 72,6 71,9 65,0 68,8 2,71 0,08 NS NS 
< 0,212 mm 29,8 35,2 24,7 33,4 2,50 NS * NS 
Partikelstorlek, aritmetiskt 
medelvärde, mm 

0,52 0,53 0,64 0,58 0,04 0,08 NS NS 

Partikelstorlek, geometriskt 
medelvärde, mm 

0,33 0,31 0,39 0,33 0,02 NS NS NS 

1 LV=levande vikt; 2T100=100 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, T50=50 % tidigt skördat 
majsensilage av grovfodret, S100=100 % sent skördat majsensilage av grovfodret, S50=50 % sent skördat 
majsensilage av grovfodret. NS=ej signifikant; 0,05<P<0,10 = tendens till signifikans;*P<0,05; **P<0,01. 
 
Andelen osmälta fiberpartiklar i träcken i en storlek från från 0,212 till 0,50 mm var större 
från både 400-kg och 600-kg tjurar som utfodrades med majsensilage som enda grovfoder än 
när majsensilaget var blandat med gräsensilage (Tabell 6 och 7). Däremot var andelen av de 
minsta partiklarna i träcken (< 0,212 mm) större hos tjurar som fick både majsensilage och 
gräsensilage (Tabell 6 och 7). Andelen träckpartiklar mindre än 1,0 mm tenderade att vara 
större hos tjurar i båda viktsklasserna som fick tidigt skördat majsensilage än hos tjurar som 
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fick sent skördat majsensilage (Tabell 6 och 7). Den genomsnittliga partikelstorleken i träcken 
tenderade dock att vara större hos tjurar som fick sent skördat majsensilage än de som fick 
tidigt skördat majsensilage (Tabell 6 och 7). 
 
Tabell 7. Effekt av majsensilagets utvecklingsstadium vid skörd (U) och andel majsensilage i 
grovfodret (A) på ts-halten i träcken, storleksfördelningen av osmälta foderpartiklar i träcken 
samt genomsnittliga partikelstorleken i träcken hos 400-kg tjurar. Medelvärden (LSMEANS) 
och standard error of mean (SEM). 
 Period 2, LV1=600 kg  P - värde 
 T100 T50 S100 S50 SE

M 
U A U*

A 
Ts-halt i träck, % 16,5 16,5 16,7 15,9 0,47 NS NS NS 
2,36 mm 3,2 2,6 2,7 4,7 0,45 NS NS * 
1,00 mm 9,0 8,2 10,1 9,3 0,60 0,09 NS NS 
0,50 mm 15,1 15,2 15,6 15,1 0,63 NS NS NS 
0,212 mm 39,5 33,9 37,4 32,3 1,45 NS ** NS 
0,106 mm 22,8 25,1 22,4 23,5 1,29 NS NS NS 
0,00 (bottenplatta) 10,3 15,0 11,7 15,0 0,69 NS **

* 
NS 

< 1,00 mm 87,7 89,2 87,2 85,9 0,87 0,06 NS NS 
< 0,50 mm 72,7 74,0 71,6 70,8 1,32 NS NS NS 
< 0,212 mm 33,1 40,1 34,1 38,5 1,93 NS ** NS 
Partikelstorlek, 
aritmetiskt medelvärde, mm 

0,52 0,48 0,52 0,56 0,02 0,07 NS 0,0
7 

Partikelstorlek, geometriskt 
medelvärde, mm 

0,32 0,28 0,31 0,30 0,01 NS * NS 

1 LV=levande vikt; 2T100=100 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, T50=50 % tidigt skördat 
majsensilage av grovfodret, S100=100 % sent skördat majsensilage av grovfodret, S50=50 % sent skördat 
majsensilage av grovfodret. NS=ej signifikant; 0,05<P<0,10 = tendens till signifikans;*P<0,05; **P<0,01; 
***P<0,001. 
 
Beräkningar inom Gns visade att tidigt skördat majsensilage med 50% inblandning med 
gräsensilage gav bäst lönsamhet båda försöksåren följt av 100 % tidigt skördat majsensilage 
av grovfodret och 50 % sent skördat majsensilage av grovfodret, som  var likvärdiga (Tabell 
8). Sent skördat majsensilage som enda grovfoder i foderstaten gav sämst lönsamhet.  I Gsk, 
där produktionskostnaden för gräsensilage är lägre, förbättras E50:s och L50:s 
konkurrenskraft något jämfört med de två andra försöksleden. I beräkningarna har inte 
beaktats att det i praktiken kan vara dyrare att hantera två olika ensilageslag. Om denna 
merkostnad räknad per tjur är högre än 120 kr i Gns och 190 kr i Gsk blir E100 lönsammast. 
 
Känslighetsanalyser har gjorts där varje fodermedels pris var för sig har ökats respektive 
minskats med 20 %. E50 var fortfarande bäst i samtliga känslighetsanalyser utom då priset på 
gräsensilage ökades med 20 % och då priset på majsensilage minskade 20 %. I dessa fall blev 
E100 lönsammast. Vid 17 % högre pris på gräsensilage, eller vid 8 % högre pris på 
gräsensilage i kombination med 8 % lägre pris på majsensilage är E50 och E100 likvärdiga. 
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Tabell 8. Slaktintäkt minus tjurarnas värde vid försökens början och kostnader för förbrukat 
foder för varje försöksår och som medeltal över de två försöksåren. Kr per tjur. 
Behandling Försöksår 1 Försöksår 2 Medeltal över två försöksår 
T100, kr/tjur 1364 1556 1460 
T50, kr/tjur 1523 1640 1582 
S100, kr/tjur 1103 1067 1085 
S50, kr/tjur 1392 1565 1479 
2T100=100 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, T50=50 % tidigt skördat majsensilage av grovfodret, 
S100=100 % sent skördat majsensilage av grovfodret, S50=50 % sent skördat majsensilage av grovfodret. 
 
Diskussion 
Det högre stärkelseintaget och det lägre NDF intaget resulterade i högre intag av omsättbar 
energi när majsensilaget utgjorde 100 % av grovfodret jämfört med 50 % av grovfodret. Det 
högre energi intaget ökade den dagliga tillväxten hos tjurarna med 7 % från 1,67 till 1,78 kg 
och minskade antalet dagar till slakt med 10 när majsensilaget utgjorde enda grovfodret i 
foderstaten. Att energiintaget var störst orsak till den ökade tillväxten påvisades med 
regressionsanalys då energiintaget följt av stärkelseintaget och ts-intaget förklarade 68 % av 
variationen i tillväxt. Samtliga tjurar hade högre tillväxt än 1400 g/dag, som var den tillväxt 
som foderstaterna utformades för. Detta visar på att foderstater med majsensilage, antingen 
som enda grovfoder eller i blandning med gräsensilage, kompletterade med rätt typ av 
kraftfoder kan ge välbalanserade foderstater som har potential för höga tillväxter hos ungnöt. 
 
Idisslingstiden ökade från ca 470 minuter per dag till ca 540 minuter per dag när tjurarna 
utfodrades med lika andelar majsensilage och gräsensilage istället för enbart majsensilage 
som grovfoder, vilket kan bero på det högre NDF-intaget hos tjurar som fick både 
majsensilage och gräsensilage. Den längre idisslingstiden beror också på mer lignifierad och 
osmältbar NDF i gräsensilaget än i majsensilaget eftersom idisslingstiden per kg totalt NDF 
intag och per kg NDF intag från grovfodret var längre för tjurar utfodrade med både 
majsensilage och gräsensilage. Att både foderstatens NDF-halt och 
lignifieringen/smältbarheten hos NDF påverkar idisslingstiden är känt sedan länge och 
beaktas i NorFor vid uträkning av idisslingstiden utifrån fodermedlens kemiska och fysiska 
struktur (Nørgaard et al., 2011). Den längre idisslingstiden per kg NDF när tjurarna 
utfodrades med en blandning av majsensilage och gräsensilage resulterade i en större andel 
mindre fiberpartiklar i träcken än hos tjurar utfodrade med 100 % majsensilage av grovfodret. 
 
Idisslingstiden ökade med senare mognad av majsensilaget men endast hos de yngre tjurarna 
(400 kg) som enbart fick majsensilage som grovfoder. Avsaknad av samma effekt hos tyngre 
tjurar (600 kg) är svår att förklara. Den genomsnittliga partikelstorleken i träcken var större 
för tjurar i båda viktsklasser som utfodrades med sent skördat majsensilage än med tidigt 
skördat majsensilage, oavsett andel majsensilage i foderstaten, trots att yngre och äldre tjurar 
svarade olika i idisslingstid när de utfodrades med majsensilage skördat vid olika 
mognadsstadier. Liknande effekt av grovfodrets mognadsstadium på partikelstorleken i 
träcken har påvisats av Rustas et al. (2010) vid utfodring av helsädesensilage av korn till 
mjölkrasstutar. Ett genomsnittligt NDF-intag på 0,7-0,75 % av levande vikten och en 
maximal total tuggningstid på 768 minuter per dag med en fördelning på 25-30 % ättid och 
70-75 % idissling visar på att tuggningstiden troligen inte begränsade konsumtionen i det här 
försöket och konsumtionen var sannolikt metaboliskt reglerad (Mertens, 1994; Tjardes et al., 
2002). 
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Trots den högre tillväxten hos tjurar utfodrade med enbart majsensilage som grovfoder var 
lönsamheten för lantbrukaren lägst när sent skördat majsensilage utfodrades som enda 
grovfoder. Om majsensilaget ska utfodras som enda grovfoder bör det skördas tidigt för bästa 
ekonomi för lantbrukaren. 
 
Slutsats 
Andelen majs i foderstaten hade större effekt än majsens utvecklingsstadium vid skörd på 
mjölkrastjurarnas tillväxt och lantbrukarens lönsamhet i den här studien där foderstaterna var 
välbalanserade. Därmed har lantbrukaren stor flexibilitet när det gäller skördetidpunkt för 
majsen innan den första starka frosten inträffar i slutet av växtsäsongen. 
 
Resultatförmedling från projektet 
Presentationer. Ett planeringsmöte med projektledning och referensgrupp hölls på SLU i 
Skara 2009. Dessutom har projektledningen och referenspersonerna haft regelbundna möten. 
Projektet har presenterats muntligt på majsworkshop vid SLU i Umeå den 9 mars 2009 med 
ca 20 deltagare från SLU, Hushållningssällskapen, Lantmännen, tillsatsmedelsföretag och 
Svensk Mjölk/NorFor. En lägesrapport med efterföljande diskussion presenterades vid 
styrgruppsmöte i Agroväst köttprogram i september 2009, Agroväst styrgrupp för Nöt och 
Lamm besökte djuren under försöket våren 2010 och en lägesrapport presenterades vid 
styrgruppsmöte i Agroväst köttprogram augusti 2010. Projektet presenterades muntligt vid en 
andra majsworkshop vid SLU i Umeå i februari 2010 och vid en nordisk fiberworkshop vid 
Köpenhamns universitet i maj 2010.  
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