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Ti år med slagtekalveforsøg på KFC
Del 1: kraftfoder, hø og halm
Siden oprettelsen af KFC for 10 år siden er der gennemført en stribe forsøg med slagtekalve. Denne
artikel opsummerer, hvad vi har opnået hidtil med hensyn til kraftfodertyper, halm og hø. Den
overordnede konklusion er, at grovfoder ER nødvendigt for at få en slagtekalvs vom til at fungere
som en rigtig drøvtyggers og dermed undgå sur vom og leverbylder. I denne sammenhæng har
kunsttørret grønhø vist sig at have en markant positiv effekt.
I takt med specialiseringen af slagtekalveproduktionen i Danmark,
blev det mest udbredte fodringsprincip at fodre med pelleteret
kraftfoder i automater og tildele
halm som eneste strukturfoder.
For at opnå høj tilvækst og god
slagtekvalitet blev der fodret med
kraftfoder med et højt stivelsesindhold – typisk omkring 350 g/kg
men i nogle tilfælde over 400 g/kg.
Slagtefund afslørede, at 10-15 %

af slagtekalvene fra den specialiserede slagtekalveproduktion havde
leverbylder. Også i forsøg var det
vist, at meget stivelsesrige rationer kunne give problemer med
leverbylder, pga. udviklingen af
sur vom. Da problemkomplekset
sur vom og leverbylder er udtalt i
slagtekalveproduktionen, har vores
undersøgelser på KFC fokuseret
på at ændre på fodringen for at
reducere dette problem.

Forsøg med
kraftfodertyper
Mindre stivelse og flere
fordøjelige cellevægge
Det første fodringsforsøg, gennemført med tyrekalve på KFC i
2001-2003, fokuserede på, om
kraftfoderets egenskaber kunne
ændres ved, at en del af stivelsen
blev ombyttet med fordøjelige cellevægge. Kontrolfoderet havde et
højt stivelseindhold på 390 g/kg og
et lavt indhold af fordøjelige cellevægge på 92 g/kg. Dette stivelsesniveau lignede en ekstrem men
dog realistisk fodring. Forsøgsfoderet indeholdt kun 240 g/kg stivelse
og 222 g/kg cellevægge. Forskellen skyldtes, at en del hvede var
ombyttet med 20 % roepulpetter og
8 % grønpiller. Begge typer kraftfoder var pelleterede. Der var ingen
forskelle på tilvækst og slagtekvalitet, men der var en markant lavere
frekvens af leverbylder på holdet,
der fik forsøgsfoderet. Det tydede
på, at forsøgsfoderet stabiliserede
vommen, og tilsvarende fandtes da
også en vis forbedring af vompapiller og vomslimhindens sundhed
med forsøgsfoderet.
For at undersøge dette yderligere
testede vi to lignende kraftfoderblandinger i et forsøg med vomfistulerede tyrekalve, men hverken
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i to store slagtekalvebesætninger
i vægtintervallet fra ca. 300 kg til
390 kg viste, at begge hold trivedes lige godt, og at frekvensen af
leverbylder var lige høj (ca. 20 %)
på begge hold.
Vores konklusion efter disse forsøg
er derfor, at grovfoder ER nødvendigt for at få en slagtekalvs vom til
at fungere som en rigtig drøvtyggers og dermed undgå sur vom og
leverbylder.

Forsøg med grovfoder
Mere halm

vom pH, produktionen af kortkædede flygtige fedtsyrer (SCFA) eller
vomslimhindens sundhed kunne
ændres væsentligt ved denne ret
markante ændring i kraftfoderets
sammensætning. På begge fodringer sås vom pH på den ’forkerte’
side af grænsen for subakut vom
acidose, der er faslagt til pH 5,6.

Grovere kornandele eller mere
’by-pass’ stivelse
Vi har derfor for nyligt afprøvet et
kontrolkraftfoder mod et groft forsøgskraftfoder. Fodersammensætningen var nøjagtig den samme,
men forskellen bestod i, at kornog proteinandele var grovere i forsøgsfoderet. Begge blandinger blev
pelleteret. Eneste grovfoder var
vårbyghalm. Slagtekalve på begge

hold voksede ens og over 1300 g/
dag fra indsættelse til slagtning, og
slagtekvaliteten og dermed afregningsprisen var også ens.
I et andet forsøg anvendte vi majs
og milo i by-pass kraftfoderet,
kaldet ’Slow’, og ombyttede halvdelen af hvede og byg i kontrolfoderet med disse to kornsorter. Det
totale stivelsesindhold var 345 g/
kg, og andelen af by-pass stivelse
blev øget fra 25 g/kg til 68 g/kg.
Produktionsforsøget på KFC viste
ingen forskelle i tilvækst, foderudnyttelse og slagtekvalitet mellem
de to hold. Vommens papiller og
slimhinde kunne ikke forbedres
væsentligt. Dog sås mindre rødme
på papilspidserne hos ’Slow’, når vi
undersøgte vommen ved slagtning (390 kg). En efterfølgende
afprøvning af ’Kontrol’ mod ’Slow’
3

Slagtekalve æder et sted mellem
0,3 og 1 kg halm per dag målt fra
indsættelse til slagtning, hvis det
tilbydes ad libitum. Dette halmindtag er ikke er nok til at dække
behovet for struktur og tyggetid.
I et forsøg fandt vi, at halmoptagelsen kunne øges ved at iblande
melasse. Der sås en væsentligt
pænere vomslimhinde som følge af
den større halmoptagelse. Den ekstra halm kunne dog ikke reducere
leverbyldefrekvensen i vores forsøg.

Hø eller halm
I næste forsøg tilbød vi halvdelen
af slagtekalvene fri adgang til
kunsttørret grønhø (god kvalitets
grønhø, plus) ved siden af, at
begge hold havde adgang til byghalm. Desuden havde kalvene fri
adgang til et almindeligt pelleteret
kraftfoder. Vi registrerede grønhøoptagelsen, som var på ca. 0,6-0,8
kg/dag. I en stor praksisafprøvning
faldt leverbyldefrekvensen fra 18
% på kontrolholdet til ca. 5 % på
holdet med grønhø. Både i praksis
og i et tilsvarende produktionsfor-
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søg på KFC var tilvækst over 1300
g/dag fra indsættelse til slagtning
og slagtekvalitet upåvirket. Den
mindre frekvens af leverbylder
passede godt sammen med vores
målinger i vomfistulerede tyrekalve,
hvor vom pH blev højere og vomomsætningen af fibre bedre i de
kalve, som åd grønhø.
Intet tyder på ændring i hverken
kød eller talgfarve, når SDM eller
RDM slagtekalve tilbydes grønhø.

Græsensilage
I forsøg med kødkvægskalve fra 3
mdr. til slagtning ved ca. 12 mdr.,
fandt vi, at god 1. slæts græsensilage fint kan udgøre op til 50 % af

foderrationen (resten fra kraftfoder) uden negative konsekvenser
for tilvækst og slagtekvalitet. Vi
forventer, at noget lignende gælder for slagtekalve.
Udover ovennævnte forsøg med
kraftfoder, hø, halm og græsensilage, har vi gennemført forsøg med
både store og små andele majshelsædsensilage i rationer til slagtekalve og store ungtyre. Vi har også
afprøvet, om slagtekalve kan finde
ud af at vælge mellem kraftfoder
og majsensilage (Cafeteria-forsøg),
så deres strukturbehov dækkes.

8. årgang, December2010

ført forsøg med kolbemajsensilage
i 2009-2010. Når disse forsøg er
blevet afrapporteret, vil Ny Kvægforskning i løbet af 2011 samle op
på samtlige majs-baserede forsøg
med slagtekalve.
Du kan læse en mere uddybende
artikel samt mere om projekterne
på www.kfc-foulum.dk.

Flere oplysninger
Mogens Vestergaard
Mogens.vestergaard@agrsci.dk

Der udføres lige nu forsøg med
fuldfoderrationer af ensileret kernemajs, og der er netop gennem4
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Herd Navigator på vej ud i verden
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har siden 2001 været involveret i udviklingen af Herd
Navigator, et fuldautomatisk system til overvågning af reproduktion, yversundhed, ketose og
fodring hos malkekøer. Projektet BIOSENS har været støttet af Innovationsloven under Direktorat for
FødevareErhverv og Videncentret for Landbrug, Kvæg.

Herd Navigator bruges i
dagligdagen på KFC
Sideløbende med forskningsaktiviteterne hos DJF har det private
firma Lattec i Hillerød arbejdet med
at udvikle de fysiske enheder som
udgør Herd Navigator. Systemet
har været i test i en række danske
besætninger siden 2006, og senest
er systemet også sat i test i VMSsystemer, herunder Kvægbrugets
Forsøgscenter. Her har Herd Navigator været anvendt i dagligdagen
i et års tid.
Brunst og inseminering
Dette har blandt andet givet mulighed for at undersøge, på hvilke
tidspunkter brunstalarmer med
Herd Navigator ligger, sammenlignet med de tætte observationer af
brunsttegn på KFC. Undersøgelsen
viste, at brunstalarmerne i gennemsnit ligger godt et døgn før der
observeres stående brunst eller slim
hos køerne. Det betyder, at man
skal inseminere 24-36 timer efter
brunstalarmen. Undersøgelsen
viste desuden, at Herd Navigator
kan hjælpe til, hvis man er i tvivl
om koens status ved andre tegn på
brunst. Er der set brunst uden en
Herd Navigator-alarm, kan et blik
på koens progesteronkurve hurtigt
afsløre koens ”sande tilstand”.
Mastitis og behandling
I en VMS-testbesætning har man, i
samarbejde med DJF, indledt dyrk-

ning af mastitisbakterier hjemme
på gården. Ved mistanke om
mastitis, eller ved en mastitisalarm
fra Herd Navigator, venter man
med behandling indtil svaret på
dyrkning kendes dagen efter. Man
har desuden lavet en standardprocedure for mastitisbehandling. Der
behandles ikke på kronisk inficerede køer, hvis prøven er steril (ingen
bakterier), samt hvis bakterien er
E. coli eller CNS. Virkningen af programmet er, at antal behandlede
køer i besætningen er faldet til det
halve, uden at tankcelletallet har
ændret sig. Faktisk er tankcelletallet faldende i besætningen lige nu.
Herd Navigator er i dag så veludviklet, at et egentligt salg er sat i gang.
Der er en god ordrebeholdning i
Danmark, og systemet kører på gårde i Sverige, Tyskland og Holland, og
meget snart også i Italien og Finland.
Der vil komme flere lande til i 2011
så snart en service- og supportfunktion er opbygget i disse lande.
5

Forskningsprogrammet
fortsættes til 2012
Resultaterne fra BIOSENS har været
så lovende, at forskningskonsortiets partnere besluttede at fortsætte projektet frem til 2012 for at
udvikle flere måleparametre, herunder også parametre for mælkens
forarbejdningsmæssige kvalitet.
Projektet, med et budget på cirka
38 mio. kr., støttes af Fødevareministeriets Innovationslov med 18
mio. kr. Læs mere om projektet:
www.kfc-foulum.dk

Flere oplysninger
Jens Yde Blom, Biosens, Agro
Business Park, 8830 Tjele,
Biosens@agropark.dk
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Krydsningsfrodighed findes i
alle produktionsmiljøer
Forskere ved DJF, Aarhus Universitet har undersøgt, under hvilke forhold krydsningsfrodighed bedst
kommer til udtryk hos Jersey. Resultatet er klart: krydsningsfrodighed findes i besætninger på alle
ydelsesniveauer, og gælder sandsynligvis også andre typer krydsninger. Dermed er krydsning ikke
kun et alternativ for kvægbrugere med et dårligt pasningsniveau.
Efterhånden er det
i brede kvægkredse
anerkendt, at krydsningsfrodighed (heterosis)
findes for de fleste af de
egenskaber, som påvirker
den samlede økonomi i
kvægholdet. Dette findes
også dokumenteret i litteraturen. Stadig er der dog
en del, som er af den opfattelse, at krydsningsfrodighed alene eller i størst
udstrækning kommer til
udtryk under ugunstige miljøforhold. Omvendt viser nye resultater
fra New Zeeland, at heterosis for
mælkeproduktionsegenskaber er
størst i besætninger med gennemsnitlige ydelsesniveauer.

Gener fra både Dansk og
Amerikansk Jersey
Det har vakt vores interesse, og
vi har derfor undersøgt om det
samme findes i Danmark. Undersøgelsen er foretaget på Dansk
Jersey, som indeholder arvemateriale fra både oprindelig Dansk
Jersey (DJ)og Amerikansk Jersey
(USJ). Aktuelt stammer godt 60%
af generne i Dansk Jersey fra DJ
og knap 40% af generne fra USJ,
og denne fordeling har været ret
konstant siden år 2000.
Den forholdsvis konstante andel af
gener fra hhv. DJ og USJ, gør den

danske jersey-population velegnet
til, på danske data, at undersøge
om produktionsmiljøet spiller ind
på graden af den krydsningsfrodighed, som bliver udtrykt. Selv om
både DJ og USJ tilhører jerseyracen,
med oprindelse på jersey øen, har
de igennem mere end 100 år været
adskilte linier. Derfor kan krydsninger imellem disse linjer betragtes
som en form for krydsninger.

Krydsningsfrodighed findes i både lavt- og højtydende besætninger
Undersøgelsen er udført på godt
300.000 1. kalv jersey køer, som
er født i perioden 1990 til 2006.
Indenfor hvert kælvningsår er
besætningerne inddelt i 5 grupper
på basis af ydelsesniveau, hvor besætningerne i gruppe 1 havde den
laveste ydelse og besætningerne i
gruppe 5 den højeste ydelse.
6

Herefter beregnedes krydsningsfrodigheden i hver af
de fem grupper. Resultatet
viser, at krydsningsfrodigheden i alle grupperne ligger
i intervallet 2,6% til 3,6%
for de tre ydelsesegenskaber mælk, fedt og protein.
Samtidig viser resultaterne
en tendens til, at krydsningsfrodigheden er størst i de tre
midterste grupper. Det kan
dermed konkluderes, at de
danske resultater svarer til resultaterne fra New Zeeland.
Den vigtigste konklusion er dog,
at krydsningsfrodighed for ydelsesegenskaberne hos Jersey findes
på alle ydelsesniveauer, hvilket
højst sandsynlig også gør sig gældende for andre typer krydsninger.
Dermed kan det konkluderes, at
krydsningfrodighed findes på alle
pasningsniveauer, så krydsning ikke
kun er gunstigt for kvægbrugere
med et dårligt pasningsniveau.

Flere oplysninger
Morten Kargo Sørensen, VFL og
AU, morten.kargo@agrsci.dk
Elise Norberg, AU,
elise.norberg@agrsci.dk
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Metode kan udpege halte køer
på baggrund af on-line data
Det er nu lykkedes for forskere fra DJF og DTU at lave en metode til automatisk udpegning af halte køer.
Halthed hos køer i de danske malkekvægsbesætninger er i dag et udbredt problem, som forringer
dyrevelfærden og koster landbruget mange penge.

De stigende besætningsstørrelser
gør, at kvægbrugeren skal overvåge stadigt flere dyr. Desuden har
skiftet fra opbinding til løsdriftssystemer gjort overvågningen af
hver enkelt ko mere vanskelig.
Symptomer på sygdom er ofte
adfærdsændringer i form af nedsat
aktivitet, nedsat foderoptagelse og
øget liggetid.

Metoden kombinerer
online-information om
køerne
At udpege halte køer er ikke helt
nemt, og at udpege dem automatisk er vanskeligt. Hemmeligheden
ligger i at kombinere on-line information, der beskriver noget om
koens bevægelsesmønster. Til dette
arbejde, har vi anvendt følgende
registreringer:

der opnået forholdsvis gode resultater med sensitivitet og specificitet
på omkring 75% (dvs. metoden
fandt 75% af de køer, der faktisk
var halte, mens der, blandt de ikkehalte køer, var 25%, der blev erklæret som værende halte). Hemmeligheden ligger i at se på, hvornår
på dagen koens ædeaktivitet ligger.
Populært kan man sige det således,
at halte køers aktivitetsmønster især
adskiller sig fra de ikke halte køers
i dagtimerne, mens der ikke var så
stor forskel i nattetimerne.

Metodens anvendelighed
i praksis

 information om ædetid (hvornår
og hvor længe).

Set fra et praktisk synspunkt så er
vi et stykke fra at kunne anvende
metoden i praksis. Det skyldes, at
en meget væsentlig information
ligger i, hvornår og hvor længe en
ko står ved foderbordet, og den information er typisk ikke tilgængelig
i en almindelig kvægstald. Men der
er håb forude: Forskere har arbejdet med automatisk bestemmelse
af køers positioner i en stald, og
når den teknologi bliver udbredt,
så kan man, for den enkelte ko,
bestemme, hvornår den står ved et
foderbord.

Ingen af disse målinger gav i sig
selv en tilstrækkelig god indikation
på, om en ko var halt – men blev
resultaterne kombineret, så blev

Læs mere om projektet: ”Automatisk registrering af sundhed
og velfærd” og dets resultater på
www.kfc-foulum.dk

 aktivitetsmålinger (et relativt mål
for aktivitet, målt med sensor
placeret på koens hals),
 information om besøg i malkerobotterne (hvornår og hvor ofte)

7

Flere oplysninger
Søren Højsgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet
sorenh@agrsci.dk
Lene Munksgaard, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet,
Aarhus Universitet
Lene.Munksgaard@agrsci.dk
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Indtag af mælk inden pubertet
beskytter rotter mod brystkræft
Et netop afsluttet ph.d.
projekt gennemført ved Det
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i
Foulum og Georgetown University,
Washington DC, USA har vist,
at rotter der drak sødmælk fra
supermarkedet frem for vand inden
puberteten var bedre beskyttet mod
at udvikle brystkræft senere i livet.

Mælk indeholder østrogen,
det hunlige kønshormon, dannet under drægtighed af koen
selv, men også planteøstrogener
(fytoøstrogener), der kommer fra
bælgplanter i foderet. Fytoøstrogener minder i struktur og funktion
om østrogen og kan derfor have
virkninger som minder om østrogen. De fleste typer brystkræft
er østrogenfølsomme, dvs. deres
vækst stimuleres af østrogen eller
østrogen lignende stoffer. Det kan
være østrogen, som kroppen selv
producerer, men også østrogen
eller østrogenlignende stoffer, som
indtages fx via kosten.

Østrogen kan påvirke
både positivt og negativt
Man skulle derfor umiddelbart tro,
at mælk, der indeholder østrogener
og fytoøstrogener, virkede negativt
på udviklingen af brystkræft hos
rotter. Men på grundlag af både
humane data og dyreforsøg er hypotesen faktisk, at en østrogenpåvirkning både kan øge og reducere
risikoen for brystkræft afhængigt
af, hvornår i livet man udsættes for
den. Sker påvirkningen omkring
puberteten ser det ud til at beskytte mod brystkræft senere i livet,
fordi østrogen stimulerer omdannelsen af umodne celler i brystet
8

(som potentielt kunne blive til
kræftceller), til specialiserede celler,
som ikke kan blive til kræftceller.
En østrogen påvirkning i fostertilstanden øger risikoen for brystkræft hos det hunlige afkom, ved
at danne flere umodne potentielle
kræftceller. Derfor var vi interesserede i at undersøge, om indholdet
af østrogener og fytoøstrogener i
mælk er højt nok til at kunne virke
beskyttende mod brystkræft senere
i livet hos rotter, når rotterne indtog mælken lige inden pubertet.
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Tabel: Forskel på udviklingen af brystkræft hos rotter der fik mælk sammenlignet med rotter der fik vand at drikke (P-værdi < 0,05 er statistisk
signifikant; NS = ikke signifikant).

Mælk

Vand

P-værdi

Andel rotter med brystkræft
(%)

46

63

0,02

Tid indtil udvikling af brystkræft (uger)

15,4

13,0

0,03

Antal tumorer per dyr ved
forsøgets afslutning

0,8

1,5

NS

Sødmælk fra det lokale supermarked beskyttede
rotter mod brystkræft.

Rotteforsøget
Vi gennemførte derfor et forsøg på
Georgetown University i USA for
at undersøge om indtag af mælk
omkring puberteten påvirkede
udviklingen af brystkræft i rotter som en model for mennesker.
Hun-rotter fik enten sødmælk,
købt i det lokale supermarked, eller
vand i perioden fra de var 15 til 35
dage gamle dvs. i perioden op til
pubertet. Alle dyr fik samme pelleterede foder, og fra dag 35 fik alle
rotter vand. Vi undersøgte bl.a.,
hvornår dyrene kom i pubertet
samt niveauet af østrogen i blodet
på dag 23. På dag 50 fik dyrene en
oral dosis af et kemikalie (DMBA),
som giver brystkræft over tid, og

brystkræftudviklingen blev fulgt de
følgende 20 uger.

Mælk beskyttede mod
brystkræft
Resultaterne viste, at rotter som
havde drukket mælk omkring
puberteten, havde et 10 gange
højere niveau af østrogen i blodet
og kom i pubertet ca. to dage
tidligere end rotter som havde
fået vand. Samtidig var der, ved
forsøgets afslutning, færre rotter,
som havde udviklet brystkræft, i
gruppen der fik mælk, i forhold til
kontrol gruppen der fik vand, og
der gik længere tid inden brystkræften opstod i mælkegruppen i
9

forhold til kontrolgruppen (tabel).
Ved forsøgets afslutning havde
rotter i kontrolgruppen ligeledes
flere tumorer (1,5/dyr) end rotter i
mælkegruppen (0,8/dyr) – forskellen var dog ikke statistisk sikker.
Konklusionen er, at mælkeindtag
før puberteten hos rotter nedsætter modtageligheden for at udvikle
brystkræft.

Flere oplysninger
Tina Skau Nielsen
TinaS.Nielsen@agrsci.dk
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KORT NYT
Fokus på køers proteinstatus – nyt projekt ved DJF
Der har i mange år været fokus på
køers negative energibalance og
fedtmobilisering i forbindelse med
kælvning og den efterfølgende
store mælkeproduktion. Et nyt
forskningsprojekt vil nu inddrage
køernes proteinstatus. Nye undersøgelser har nemlig vist, at koen er
i massivt underskud af protein i de
første uger efter kælvning, hvilket
kan medføre dårligere funktion af
immunforsvaret og foderoptagelsen.
To uger efter kælvning vil indholdet af aminosyrer i blodet
igen begynde at stige, men ikke
nok til at matche den samtidige
store stigning i mælkeproduktion.
Forskerne vil derfor lave et forsøg,
hvor køerne tildeles ekstra protein allerede samme dag, som de
kælver. Hvis det viser sig, at en høj
dosering med protein umiddelbart efter kælvning kan afhjælpe
nogle af de problemer, som køerne
oplever i forbindelse med kælvning
og den tidlige laktation, så kan den
viden danne basis for opfølgende
forskningsprojekter omkring nye
fodringsstrategier. Læs mere på
DJF’s nyhedsside: http://agrsci.
au.dk/nyheder/artikel/koeer_i_massivt_proteinunderskud/

Yderligere information:
Mogens Larsen, DJF,
Aarhus Universitet
Mogens.Larsen@agrsci.dk

svært at holde rent. Resultaterne
fra forskere ved Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, viser dog, at det
er muligt at udforme en liggebås,
så det er praktisk anvendeligt i
systemer til opfedning af ungtyre.
Læs mere på
www.lantbruksforskning.se

Renere tyre i bedre
liggebåse
Forskere ved Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU har fundet en løsning
på, hvordan man kan indrette en
god og ren liggebås til tyre. Ved at
have en svag hældning på gulvet
i liggebåsen (belagt med gummimåtte) og gummiklædt spaltegulv
i den bagerste del er det muligt at
tilbyde selv ungtyre et rart og godt
miljø. Det er blevet mere almindeligt at have kreaturer af hankøn i
sengebåse, men eftersom de urinerer midt under kroppen og
væder strømaterialet i
liggearealet, er det
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