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Resurse�ektiv utfodring av dikor
SENAST ÄNDRAD: 22 APRIL 2021

En vanlig strategi för att förse dräktiga
dikor, som utfodras i fri tillgång, med
grovfoder av lämplig näringskvalitet är att
skörda fodret sent. Vanligt förekommande
grässorter kan trots denna metod leda till
att korna utfodras med energi och protein
utöver sitt behov. Syftet med detta projekt
var att utvärdera alternativa typer av
fiberrika grovfoder och studera effekterna på foderintag, foderutnyttjande och kons
energistatus, för att förbättra effektiviteten i foderanvändningen till vårkalvande dikor.

I den första studien undersöktes e�ekten av grovfodertyp; ensilage av timotej,
rör�en eller helsäd av havre, på intag, smältbarhet, idisslingstid, partikelstorlek i
träck samt kväveutnyttjande hos lågdräktiga dikor av raserna hereford och
charolais. I två ytterligare studier utvärderades e�ekten av grovfodertyp på intag,
kväveutnyttjande, kons energistatus och metaboliska pro�l före och efter kalvning,
samt kalvens födelsevikt och tillväxt, när herefordkor utfodrades med ensilage av
timotej/ängssvingel, rörsvingelhybrid, rör�en eller kornhalm kompletterad med
rapsmjöl under dräktigheten. 

Samtliga perenna gräs skördades vid liknande utvecklingsstadier. Trots det
uppvisade de skillnader i smältbarhet och �berkoncentration, vilket resulterade i
olika intag och foderutnyttjande. Utfodring med traditionellt ensilage av timotej
och ängssvingel, samt rörsvingelhybrid, ledde till överutfodring och till vikt- och
hullökningar under dräktigheten, medan den låga smältbarheten på
rör�ensensilaget och halmfoderstaten resulterade i ett katabolt tillstånd och i vikt-
och hullminskningar under samma period. Foderintaget påverkades inte av rasen
på kon utan verkade vara proportionell mot kons kroppsvikt. Kväveutnyttjandet
förbättrades vid ett ökat intag av smältbar organisk substans. 

Det �nns potential att öka resurse�ektiviteten i dagens utfodring av dräktiga dikor
genom att välja alternativa �berrika grovfoder med låg smältbarhet. Detta kan
reducera kornas intag, foderkostnaderna och risken för överutfodring med energi
och protein, utan negativ e�ekt på kons produktion.

Här kan ni läsa en populärvetenskaplig sammanfattning av projektet.
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  Kontaktinformation

Länkar
Här hittar ni några foton från projektet!

SIDANSVARIG: GUNILLA.JACOBSSON@SLU.SE

Prefekt: Anders Karlsson, tel. 0511-672 10. 
Ställföreträdande prefekt: Anna Wallenbeck, tel. 018-674504. 
Biträdande prefekt för forskarutbildning: Katarina Arvidsson Segerkvist, tel.
0511-671 44. 
Biträdande prefekt för grundutbildning: Lisa Lundin , tel. 018-671650.

Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Prefekt: Anders Karlsson, tel. 0511-671 00. 
Ställföreträdande prefekt: Anna Wallenbeck, tel. 018-674504. 
Biträdande prefekt för grundutbildning: Lisa Lundin, tel. 018-671650. 
Biträdande prefekt för forskarutbildning: Katarina Arvidsson
Segerkvist, tel. 0511-671 44. 
Webbansvarig: Gunilla Jacobsson, tel 0511-67217
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