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I Norge relateres surfôrets kvalitet til fôropptaket gjennom opptaksindeksen. 
Opptaksindeksen gir en relativ rangering av surfôrets opptakspotensiale i forhold 
til gitte standardverdier på fordøyelig organisk stoff i tørrstoffet (TS) og fôrets 
gjæringskvalitet. Verdiene 690, 80 og 50 blir brukt som standardverdier for 
henholdsvis fordøyelig organisk stoff i tørrstoffet i g/kg TS (D-value), totale syrer 
i g/kg TS (TA) og ammoniakk-N (NH3-N) i g/kg total-N. Disse verdiene gir 
indeks 100. Opptaksindeksen baserer seg på en finsk ligning fra forsøk med 
melkeku: SDMI indeks = 100 + 0.151(D-value – 690) – 0.000531(TA2 – 6400) – 
4.765[Ln(NH3-N) – Ln(50)] (Huhtanen et al., 2002). Begrepet totale syrer 
inkluderer summen av maursyre, eddiksyre, propionsyre (PA), smørsyre (BA) og 
melkesyre (LA). Den finske indeksen ble utviklet med hensyn til rådende 
analysemetode i Finland. I elektrometrisk titrering kan maursyre pluss melkesyre 
ikke separeres fra de flyktige syrene annet enn gjennom beregninger.  
 
Andre forskere har også ønsket å relatere gjæringsprodukter til fôropptaket (Rook 
& Gill, 1990; Steen et al., 1998) uten å oppnå et entydig svar med hensyn til 
hvilke gjæringsprodukter som skal rangeres som mest betydningsfulle. Disse 
forsøkene inkluderer ikke andre mål for proteinnedbrytningen eller 
aminosyrekatabolismen enn NH3-N.    
      
Hensikten med dette forsøket var å isolere effekten av gjæringskvalitet fra andre 
kjente effekter ved fôret som påvirker opptaket. Deretter å fastsette hvor stor 
variasjon som kan forventes i opptaket forårsaket av surfôrets gjæringskvalitet. 
Surfôropptaket har blitt modellert for å finne ut hvilke analyseparametre som best 
beskriver variasjonen i dette materialet og predikerer surfôropptaket.  
 
Materiale og metode 
3. - 5. juni 2002 ble det produsert 24 ulike surfôrkvaliteter fra samme 
utgangsmateriale med tilnærmet likt TS-innhold. Graset ble høstet med 
eksakthøster, slaghøster, lessevogn uten kniver og rundballepresse. Knivene på 
pressa ble koblet ut for 4 fôrtyper. Seks surfôr ble lagret i 6-m3 tårnsiloer,  2 i en 
felles stakksilo separert med plast, og resterende presset til rundballer. Ulike 
tilsetninger, kombinasjoner av disse og/eller variasjoner i doseringer ble brukt: 
Biologiske tilsetninger (Biomax og Feedtech Silage ΙΙ), maursyrebaserte produkter 
(GrasAAT produkter) og kjemiske midler (Kofasil Ultra). I tillegg ble et 



bakteriepreparat med laktosepermeat og propionsyre (FLP), og melasse benyttet. 
Noe av graset som skulle legges i tårnsiloene ble oppbevart i hengere mellom 9 og 
18 timer før innlegging. Plastpakkingen av noen rundballeledd ble utsatt i 23-44 
timer. Alle disse tiltakene ble gjennomført for å oppnå maksimal variasjon i 
gjæringsmønsteret.  
 
Vinteren/våren 2003 ble de 24 ulike surfôrslagene brukt i foringsforsøk. Tretti 
NRF kastrater, 3 ½ til 5 ½ måneder gamle ved forsøksstart, fikk appetittfôring 
med surfôr som eneste fôr i et delvis balansert ombyttingsforsøk. I forsøket var det 
totalt 5 forsøksperioder à 21 dager og i forkant av hver periode spiste alle dyrene 
et standard surfôr i 14 dager. Grovfôropptaket ble registrert daglig. Statistisk 
analyse ble utført med MIXED prosedyren i SAS. Modellen inkluderte effekt av 
surfôr, og opptaksdata av standard surfôr ble brukt som kovariat. Modeller for 
surfôropptak med flere kvalitetsparametre for surfôr som variabler ble laget ved 
hjelp av multippel regresjon og variabelseleksjon i SAS. 
 
Resultat og diskusjon 
Gjennomsnitt, standardavvik, maks- og minimumsverdier for fôropptak, fôr og 
fermenteringskarakteristikk, samt beste og dårligste fôr med hensyn til korrigert 
fôropptak er gitt i tabell 1. Opptaket varierte fra 1.79 til 2.65 kg TS/100 kg 
levendevekt. Sytten surfôr var signifikant dårligere (p < 0.05) enn det beste 
surfôret da forskjeller mellom minste kvadraters estimat ble beregnet. De 
signifikante reduksjonene var mellom 6 og 32% av opptaket av beste surfôr. Beste 
fôr var rundballer presset ved bruk av knivene i pressa, tilsatt 3.14 l/tonn 
GrasAAT Lacto, og pakket i plast straks etter pressingen. Det dårligste fôret var 
eksakthøstet gras ensilert i en 6-m3 tårnsilo etter en natt i henger og med varmgang 
i graset. Melasse (20.6 l/tonn) pluss Biomax (1.0 x 106 cfu/g) ble brukt som 
tilsetting. 
 
Multiple regresjonsligninger som beskriver fôropptaket som funksjon av 
variablene i tabell 1 ble beregnet både ved ”stepwise” og ”forward” seleksjon. 
Variabler som hadde et signifikant kvadratisk forhold til fôropptaket i enkel 
regresjon, ble også brukt som variabler opphøyd i annen potens. Signifikante 
kvadratiske forhold som var bedre enn de lineære ble påvist for ADF-N, NH3-N, 
smørsyre, melkesyre og melkesyre som andel av totale syrer. Begge 
seleksjonsmetodene førte fram til samme ligninger etter vurdering av minste MSE, 
kondisjonstall < 100 og signifikansnivå (p<0.05) på de inkluderte variablenes 
regresjonskoeffisienter. De multiple ligningene er: 
 
(1) Surfôropptak (kg TS/100 kg) = 2.63 – 0.079 PA – 0.000531 BA2 – 0.0000418 

LA2 (R2 = 0.747, Rp
2 = 0.513, RMSE = 0.098, RMSEP = 0.133) 

(2) Surfôropptak (kg TS/100 kg) = 2.58 – 0.082 PA + 0.0272 BA – 0.00168 BA2 – 
0.0000378 LA2 (R2 = 0.838, Rp

2 = 0.729, RMSE = 0.079, RMSEP = 0.100) 



Tabell 1. Fôropptak, kjemisksammensetning av forsøksfôr (n=24) som maks- og 
minimumsverdier, middel og standardavvik, samt beste og dårligste fôr med hensyn till 
korrigert fôropptak. 
Variabel Min Maks Middel SD Beste fôr Dårligste fôr 
Fôropptak  
(kg TS/100 kg) 

1.79 2.65 2.38 0.195 2.65 1.79 

TS (g/kg) 166 237 213 17.6 227 166 
pH 4.01 5.26 4.57 0.339 4.32 4.97 
LA/TA 0.025 0.827 0.584 0.235 0.769 0.025 
g per kg TS:       
Råprotein2 158 193 174 8.68 164 186 
NDF 476 601 544 33.4 545 587 
ADF 325 383 348 14.9 330 382 
ADL 28.2 63.9 40.1 8.27 34.3 63.9 
Organisk stoff (OM) 902 930 916 6.29 919 925 
Fordøyelig OM1 787 822 804 8.73 815 791 
Eter ekstrakt 19.9 32.0 25.3 2.84 25.7 28.1 
WSC 16.3 70.9 33.0 15.4 50.1 16.3 
Etanol 3.40 13.2 6.82 2.40 4.5 10.3 
Eddiksyre 11.5 64.7 28.6 14.6 14.7 56.4 
Propionsyre 0.0 5.2 0.971 1.61 0.0 4.3 
Smørsyre 0.0 25.1 6.00 8.30 0.0 25.1 
Melkesyre (LA) 2.2 102 49.3 23.9 48.8 2.2 
Totale flyktige syrer 11.5 85.9 35.6 22.1 14.7 85.8 
TA 48.3 141.8 84.9 20.1 63.5 88.0 
2-fenyl etylamin 0.0 0.257 0.101 0.083 0.009 0.156 
Histamin 0.0 1.43 0.347 0.396 0.048 0.990 
Tryptamin 0.0 0.643 0.085 0.151 0.0 0.643 
Tyramin 0.294 2.68 1.49 0.650 0.721 2.23 
Putrescin 0.174 3.73 1.44 0.897 0.597 2.40 
Cadaverin 0.122 5.41 1.36 1.34 0.243 3.73 
Sum aminer 0.975 13.8 4.82 3.22 1.62 10.2 
g per kg total-N:       
Ikke protein-N 461 719 605 70.5 618 463 
Ekte løselig protein 4.00 75.2 37.0 17.5 75.2 24.0 
ADF-N 12.2 28.9 19.0 4.90 12.2 28.9 
NH3-N2 62.0 255 142 49.8 97.1 255 
1 Analysert in vitro (nivået er ikke korrigert til in vivo). 
2 Korrigert for NH3-N fra ensileringsmiddlet. 
 
Modell (1) har kondisjonstall mellom 1.74 og 13.6 og modell (2) mellom 15.5 og 
134. Variasjons inflasjons faktorene (VIF) var mindre enn 5 for alle variablene i 
modell (1) og for PA og LA2 i modell (2). VIF for BA og BA2 var henholdsvis 
15.5 og 15.2 i modell (2). Dette indikerer et mulig problem med kolinearitet 
mellom disse variablene. Modell (2) (Rp

2=73%) forklarer i overkant av 20% mer 
enn modell (1) (Rp

2=51%) av variasjonen ved predikering av nya observasjoner. I 
tillegg blir både RMSE og RMSEP mindre i modell (2). 



 
Modell (1) og (2) inkluderer bare organiske syrer. I de multiple modellene til 
Rook & Gill (1990) har flyktige fettsyrer større innvirkning enn NH3-N på 
opptaket. Dette er i overensstemmelse med modellene til Steen et al. (1998) der 
totale flyktige fettsyrer (TVFA) inkludert i modellen også gir en bedre tilpassning 
og prediksjon. I arbeidet til Huhtanen et al. (2002) har NH3-N har større 
innvirkning på opptaket enn melkesyre når disse variablene kombineres. 
Kombineres NH3-N derimot med smørsyre eller sum totale syrer eller melkesyre 
pluss TVFA er innvirkningen av NH3-N mindre på opptaket enn de andre 
variablene i ligningen. Dette er mest markant i kombinasjon med smørsyre. Rook 
& Gill (1990) forklarer innvirkningen av NH3-N på opptaket gjennom den høye 
korrelasjonen med flyktige fettsyrer. I arbeidet til Steen et al. (1998) er NH3-N 
sterkest korrelert til smørsyre. For Huhtanen et al. (2002) er NH3-N sterkest 
korrelert til TVFA og dernest smørsyre. NH3-N blir i seg selv ikke regnet for å 
virke inn på opptaket. Huhtanen et al. (2002) åpner for en mulig direkte, eller en 
indirekte virkning av NH3-N på opptaket. 
 
Den multiple ligningen som ble inkludert i den finske opptaksindeksen ble valgt 
av hensyn til hvilke analyser som blir gjennomført rutinemessig. Dette var ikke 
den beste ligning i materialet til Huhtanen et al. (2002) med hensyn til forklart 
variasjon i opptaket og RMSE. Den beste ligningen var: Opptak = 12831 – 0.074 
LA2 – 138 PA – 439 Ln(NH3-N). Tatt i betraktning den sterke korrelasjonen 
mellom NH3-N og smørsyre likner komponentene i denne ligningen på 
komponentene i modell (1) og (2) fra vårt arbeid. Materialet til Huhtanen et al. 
(2002) besto av en stor andel velgjæret surfôr med relativt få prøver med smørsyre 
(median=0.5). Vårt arbeid, derimot, inkluderer flere prøver med smørsyre og med 
høyere verdier, og få prøver med lave NH3-tall. Dette kan være forklaringen til at 
NH3-N ble med i den beste ligningen til Huhtanen et al. (2002) og smørsyre i vår. 
I Norge, hvor de organiske syrene rutinemessig analyseres individuelt, bør det 
eventuelt vurderes å bruke en ligning med individuelle syrer i opptaksindeksen. En 
total sum syrer fanger ikke opp forskjeller mellom vellykket melkesyregjæring 
eller en moderat til kraftig feilgjæring i surfôret. 
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