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Dei siste åra har det vore mykje fokus på korleis ein kan påverke 
proteinproduksjonen i mjølka gjennom fôringa. Ein av teoriane er at auka 
forsyning av aminosyrer til tarmen vil auke tilgangen på aminosyrer i blodet og 
dermed forsyninga til juret og proteinsyntesen. Tidlegare forsøk har imidlertid 
ofte gitt låg og sprikande respons, hovudsakleg fordi responsen er avhengig av 
basal næringsstatus (energi- og proteinbalansar), laktasjonsstadie og genetisk 
kapasitet. Spesielt i tidleg laktasjon når mjølkeproduksjonen er høg vil kyrne ofte 
komme i underskot på energi. Då blir aminosyrene i stor grad brukt som 
energikjelde i stadenfor til proteinproduksjon i juret. Også tarmcellene har eit stort 
behov for energi og brukar næringsstoff som blir tatt opp frå tarmen for å dekkje 
behovet. I typiske norske fôrrasjonar der hovudkjelda av stivelse kjem frå bygg og 
havre vil berre 10-15 % av stivelsen passere til tynntarmen. Sidan våre fôrrasjonar 
gir lite glukose til tarmen vil aminosyrer i hovudsak bli brukt som energikjelde i 
staden for glukose. Ved å gi by-pass stivelse er det meininga å auke forsyninga av 
glukose til tarmen og derfor spare aminosyrene frå bruk i tarmcellene og auke 
opptaket i blodet, noko som igjen vil auke forsyninga til juret. Med bakgrunn i 
dette blei det gjort forsøk med infusjon av stivelse og aminosyrer i løpen der det 
vart sett på responsen i mjølkeproduksjonen. For å sjå kor næringsstoffa vart av, 
vart dei same næringsstoffa gitt direkte i blodet. Forsøket vart gjort i tidleg 
laktasjon og gjentatt i seinlaktasjon for å sjå om utnyttinga av næringsstoffa er den 
same. 
 
Materiale og metodar 
Forsøket vart utført ved Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap med åtte kyr 
selektert frå to genetiske avlslinjer (Boman et al., upublisert). Kvar ku var 
igjennom fire behandlingar lagt opp som eit ufullstendig Latinsk kvadrat i 
periodar på 14 dagar. Dag 1 til 7 fungerte som tilpassings- og kvileperiodar og frå 
dag 8 til 14 fikk dyrne infusjon med ein av følgjande næringsstoff 1) stivelse 
infundert i løpen (SP), 2) glukose infundert i blod (GB), 3) aminosyrer infundert i 
løpen (AP), 4) aminosyrer infundert i blod (AB). Det var ikkje med kontrolledd 
som ein behandling, derfor er tilpassings- og kvileperiodane på 7 dagar brukt som 
kontrollmålingar (C). Kveitestivelse (Tritic amylum) og glukose (glucosum 



anhydricum) vart brukt som stivelse- og glukosesupplement. Aminosyreblandinga 
inneheldt 16 aminosyrer som hadde ein profil tilsvarande den ein finn i 
tynntarmen til mjølkekyr på ein grovfôrbasert fôrrasjon (Volden, 1999). Forsøket 
blei utført i tidleg laktasjon med forsøksstart 63 (sd=20) dagar etter kalving og 
mjølkeavdrått på 32,9 (sd=4,5) kg og gjentatt i seinlaktasjon då kyrne var 166 
(sd=11) dagar ut i laktasjonen med avdrått på 22,5 (sd=2,6) kg. 
Infusjonsmengdene var 400 g for stivelse og aminosyrer og 446 g glukose i tidleg 
laktasjon og redusert til 300 g for stivelse og aminosyrer og 335 g for glukose i 
seinlaktasjon. Infusjon i løpen vart gjort gjennom ein slange som gikk gjennom 
vomkanyla og bladmagekanalen med utløp i løpen. Infusjon i blod blei gjort 
gjennom slange i halsvena. Det blei gitt ein basal fôrrasjon med grovfôr og 
kraftfôr i forholdet 55:45 på tørrstoffbasis og avgrensa til 95% av behovet til 
mjølkeavdrått før forsøksstart for å holde konstant fôropptak. Det same fôret vart 
brukt i begge laktasjonsstadia. Til statistisk analyse er det nytta Proc Mixed i SAS. 
 
Resultat og diskusjon 
Infusjonsnivå, fôropptak og produksjonsrespons er presentert i tabell 1. 
Infusjonsmengder og kalkulerte energibalansar vart noko lågare enn planlagt, men 
forholda var like mellom laktasjonsstadia, slik at dei er lettare å samanlikne. 
Responsen i mjølkeproduksjon var høg for alle behandlingane med effektivitet i 
mjølkeproduksjonen berekna til over eller nær 80%. Generelt var 
proteinprosenten låg, og det kan ha samanheng med at kyrne hadde relativt stort 
underskot på energi i begge laktasjonsperiodane. Responsen var stort sett lik i 
tidleg og seinlaktasjon og er derfor omtalt samla. 
 
Stivelse og aminosyrer i løpen  
Forsyning av stivelse og aminosyrer i løpen med i gjennomsnitt 357 og 245 g per 
dag i tidleg og sein laktasjon hadde ingen positive effektar på mjølkeproduksjonen 
til kyr i negativ energibalanse i dette forsøket. I ein typisk norsk fôrrasjon til 
mjølkekyr, som hovudsakleg består av grassurfôr og bygg/havrebasert kraftfôr, vil 
400 g stivelse auke forsyninga til tarmen med bortimot 100% (Volden, 1999). 
Tidlegare forsøk har vist at infusjon av glukose i tarmen opp til 1000 g (Hurtaud 
et al., 2001; Rigout et al., 2003) eller infusjon av stivelse opp til 2100 g (Reynolds 
et al., 2001) gir ein lineær auke i mjølkeavdrått og proteinproduksjon. Andre 
forsøk har vist at også små mengder (250-300 g/d) av glukose aukar 
mjølkeavdråtten både i tidleg og sein laktasjon (Vanhatalo et al., 2003; Hurtaud et 
al., 2000). Responsen i produksjonen ved infusjon i løpe/tarm har likevel vore 
inkonsistent (Hurtaud et al., 1998, 2000; Reynolds et al., 2001), truleg fordi 
responsen er avhengig av næringsstatus (energi- og proteinbalansar), 
laktasjonsstadie og mengde infundert (Knowlton et al., 1998). Infusjon av 400 g 
aminosyrer dagleg aukar AAT forsyninga med meir enn 20%, som i norsk 
produksjonsforsøk har auka mjølkeavdråtten med 2,8 kg og 



mjølkeproteinproduksjonen med 104 g til kyr i tidleg laktasjon og som var i 
negativ energibalanse (Schei et al., 2004). Også i norsk infusjonsforsøk med 
aminosyrer i tarmen auka mjølkeavdråtten med 1,8 kg og proteinproduksjonen 
med 104 g til kyr i tidleg laktasjon (Volden, 1999). Det er derfor vanskeleg å 
forklare kvifor infusjon av aminosyrer i løpen ikkje hadde positiv effekt på 
mjølkeproduksjonen i dette forsøket. Også ved infusjon av aminosyrer i løpe/tarm 
har responsen vore variabel og er som for stivelse avhengig av ulike forhold ved 
dyret.  
 
Tarm kontra blod  
Når næringsstoffa vart gitt direkte i blodet, påverka det proteinproduksjonen med  
59 g/dag gjennom høgare mjølkeavdrått (+1,5 kg/dag) og auka proteininnhaldet 
med 0,1% i forhold til gitt i tarmen og på tvers av laktasjonsstadium. Desse 
resultata tyder på at auka forsyning av glukose og aminosyrer i blodet aukar 
forsyninga til juret og at forsyninga av desse næringsstoffa var avgrensande for 
mjølkeproduksjonen. Resultata tyder på at stivelse og aminosyrer infundert i 
løpen ikkje nådde fram til juret, men vart brukt til andre formål. I litteraturen er 
det antyda at mage/tarmkanalen, portåresystemet og levra har ei stor energi og 
proteinomsetning (Nocek og Tamminga, 1991), og at det skjer ein vesentleg 
metabolisme av essensielle aminosyrer under absorpsjon i tarmcellene (McRae et 
al., 1997). Resultata indikerer at den auka  mengda av aminosyrer og stivelse  
ikkje har betra næringsforsyninga til juret når kyrne har vore i negativ 
energibalanse.  
 
Karbohydrat kontra aminosyrer 
Om næringsstoffa blei gitt i form av karbohydrat eller aminosyrer hadde ingen 
betydning når kyrne var i negativ energibalanse. I tidleg laktasjon ser glukose ut 
til å vere like viktig som aminosyrer for å påverke proteinprosenten, medan i 
seinlaktasjon har glukose ingen betydning. I seinlaktasjon har aminosyrer i tarmen 
gitt noko meir effekt på proteinprosenten.  
 
Konklusjon 
Resultata frå forsøket viser at ved underfôring brukar mage/tarmkanalen, 
portåresystemet og levra så mykje næringsstoff at vi sannsynlegvis undervurderar 
behovet etter dagens berekningar. Det reiser eit prinsipielt spørsmål vedrørande 
næringsforsyninga til mjølkekyr, og det må undersøkast gjennom nye forsøk. 

 
Referansar 
Referansar blir oppgitt ved å kontakte forfattar. 
 
 



Tabell 1. Infusjonsmengder (g/d), fôropptak (kg TS) og respons i mjølkeproduksjonen (kg/d og g/d) til kyr i tidleg og sein laktasjon (LSM). 

aInfusjonar: C = kontroll; SP = stivelse infundert i løpen; GB = glukose infundert i blod; AP = aminosyrer infundert i løpen; AB = 
aminosyrer infundert i blod. bSannsynlegheitsnivå på kontrastar; 1 = kontroll mot dei andre; 2 = effekt av infusjonsstad, løpe mot blod; 3 = 
effekt av substrat, karbohydrat mot aminosyrer, *** P<0,05. cInkl. AA infundert. d,e,fLSMeans innan same rad og laktasjonsstadie med 
ulike bokstavar er ulike (P<0,1). 

  Behandlingar  
 Tidleg laktasjon Sein laktasjon  Kontrastarb

Item   
               

Ca SPa GBa APa ABa Ca SPa GBa APa ABa SEM 1  2 3
Opptak
  Infusjon 0 375 371 340 332 0 257 283 233 260 - - - - 
  Fôropptak  18.0 17.4 17.3 17.4 17.5 13.3d 13.5e 13.3df 13.4ef 13.2d 0.27  

      
       
    

            
       

  
  

  
             

 
  

      
  

*** 0.4
 

 0.9
   Kraftfôr 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 - - - -

  Surfôr 8.4d 7.5ef 7.8df 7.5ef 7.9df 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 0.27 *** 0.2 0.9
  CP intakec, g/d 2839d 2717e 2748de 3049f 3100f 2095 2092 2095 2320d 2341d 37.5 *** 0.1 ***
  ME, MJ/d 

 
172 168 172 168 173 133 134 137 136 137 3.0 0.5 ***

 
0.3 

 Avdrått
  Mjølk 31.2 29.9 31.1 29.9 31.8 21.5 21.0 22.4d 20.9 22.3d 1.32 0.6 *** 0.9
  EKM 29.4 28.0 29.4 28.0 30.2 20.9de 20.2 d 21.1 de 20.2 d 21.5e 1.42 0.4 *** 0.6
  Protein 939 882 941 888 973 669d 642 e 679 df 648 de 698 f 37.1 0.3 *** 0.3
  Feitt 1142 1085 1147 1088 1181 834 807 832 808 859 69.9 0.4 *** 0.5 
  Laktose 1497 1453 1487 1429 1511 1005df 985 df 1045 e 976 d 1026ef 67.5 0.5 ***

 
0.7

 Innhald, g/kg
    Protein 30.2 29.4 30.4 29.8 30.8 31.3d 30.6e 30.5e 31.1de 31.4d 0.06 0.2 *** ***
    Feitt 36.4 35.9 36.7 36.8 37.2 38.7d 38.3de 37.2e 38.6de 38.4de 0.16 0.7 0.9 0.2
    Laktose 47.9 48.2 48.0 47.7 47.6 46.7 46.8 46.6 46.6 46.2 0.06 0.4 0.1 ***
Energieff., % 78.8 79.6 78.9 80.4 81.0 84.0d 81.0de 81.6de 79.9e 81.7de 3.95 0.4 0.6 0.9
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