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Goldkøer i dagens mælkeproduktionssy-
stemer var emnet for en Temadag ved DJF 
i september. Der kom en række anbefalin-
ger i dagens løb til, hvordan kvægbruge-
ren kan optimere forholdene for goldkø-
erne. Det blev anbefalet, at goldkøernes 
båse skal være 10 cm bredere end båsene 
til de malkende køer, goldkøerne skal 
have en mindst lige så god hygiejne, og i 
det hele taget skal de have høj opmærk-
somhed for at opnå god sundhed og pro-
duktion i den efterfølgende laktation. 
De nye store mælkeproduktionssystemer 
giver nye udfordringer og muligheder 
for pasning, fodring og opstaldning. Sti-
gende ydelse betyder, at en del køer skal 
afgoldes med ydelser på mere end 25 kg 
mælk. Ud fra svenske forsøg blev det an-
befalet at lave et fast system for afgold-
ning, hvor køerne flyttes til et andet sted 
i stalden, fodres med vand, halm og 4 kg 
ensilage tørstof og goldes helt af efter 2-6 
dage afhængig af ydelsen.
På fodringssiden var anbefalingen at op-
retholde vomfunktionen ved at fodre med 
moderat energikoncentration igennem 
goldperioden og at undgå et stort fald 

i foderoptagelsen i dagene op til kælv-
ning. 
Ét af de gennemgående temaer i anbefa-
lingerne var, at pasningen af goldkøerne 
skal ind i faste rutiner for at sikre, at alle 
tingene bliver gennemført som planlagt. 
Når der fokuseres på et velfungerende 
og robust system mht. opstaldning, af-
goldning, fodring, mastitisforebyggelse, 
hygiejne mm. er der gode muligheder for 
at gennemføre goldperioden på en gun-
stig måde i de nye velindrettede stalde. 
Dermed er det muligt at give den enkelte 
goldko en god behandling i nutidens og 
fremtidens store besætninger. Læs de 
enkelte indlæg i rapporten fra dagen på 
http://web.agrsci.dk/djfpublikation/index.
asp?action=show&id=961 
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Syregrad i mælken kan holdes nede ved at rette fejl på malkeanlæg

I samarbejde med Danmarks Jordbrugs-
Forskning, Dansk Kvæg, Arla Foods og 
Steins Laboratorium er der gennemført en 
serie forsøg og målinger for at klarlægge 
årsager til forhøjet syregrad i mælken. 

Forskellene
Analyse af tankmælksprøver har vist, at 
besætninger med automatisk malkning og 
besætninger med højtliggende rør i binde-
stalde, har højere indhold af frie fedtsyrer 
(syregrad) i mælken (gennemsnit 0,9) end 
besætninger med malkestald eller karrusel 
(gennemsnit 0,6). I besætninger der malkes 
enten med AMS eller med rørmalkning, vil 
der være tendens til afsmag i mælken i de 
10% af besætningerne med den højeste 
syregrad (syregrad i gennemsnit over 1.0). 
I besætninger der malkes i malkestald eller 
karrusel ligger syregraden under grænsen 
for afsmag også i de 10% af besætnin-
gerne, som har den højeste syregrad. Der 
bør gøres en særlig indsats for at nedbringe 
syregraden i mælk fra nogle af AMS-model-
lerne, men der er også et problem med de 
gamle rørmalkningsanlæg. 

Fejlfinding afslørede de hyppigste fejl
Fejlfinding i besætninger med høj syregrad 
afslørede, at de hyppigste fejl i besætninger 
med rørmalkningsanlæg var utætheder i 
malkesektionen (71%) og for højt luftindtag 
i centralen (61%). Rettelse af fejl sænkede 
syregraden med 0,16 enheder i forhold til 
dem der ikke rettede fejlene. 

Rettelse af fejl ved omrøring i køletanken 
i besætninger med rørmalkningsanlæg 
havde den største effekt på syregraden, der 
faldt med 0,31 enheder i besætninger, der 
rettede fejlen i forhold til dem, der ikke ret-
tede fejlen. 

I besætninger med automatisk malkning var 
de hyppigste fejl relateret til omrøring i kø-
letanken (79%), pumpning af mælk (67%) 
og køling af mælk (58%). Korrektion af kø-
lefejl (ispåfrysninger) sænkede syregraden 
med 0,38 enheder i forhold til besætninger, 
der ikke rettede kølefejlene. Det var spar-
somt med rettelser af fejl ved omrøring og 
pumpning, men i én besætning blev fejlene 

rettet, og dette gav en væsentlig sænkelse 
af syregraden. 

Faktorer der kan have betydning
Undersøgelserne peger på, at samspillet 
mellem det automatiske malkeanlæg og 
køling af mælken er meget væsentlig for at 
opnå en lav syregrad. Særskilte undersøgel-
ser af luftindtagets betydning for syregra-
den viste, at reduceret luftindtag reducerer 
syregraden, men giver problemer med va-
kuumvariationer under malkningen, samt 
målesikkerheden for mælkemålere. I AMS 
er det vigtigt at indstille malkeintervallerne 
således, at den forventede mælkemængde 
er på mindst 10 kg pr. malkning. Ved min-
dre mængder ses en øgning i mælkens sy-
regrad.
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Rettelse af fejl i det tekniske anlæg vil 
kunne nedbringe syregraden væsent-
ligt, har en serie forsøg vist. Da en for 
høj syregrad kan give afsmag i mælken, 
er der noget at hente, ved at få rettet 
fejl i malkeanlægget.

Tabel 1. Hyppigste fejl i besætninger med høj syregrad, % af besætningerne
Fejl Rørmalkningsanlæg AMS
Luftindtag i pattekop eller central 61 46
Pumpning 26 67
Utætheder på anlæg 71 4
Køling 10 58
Omrøring i tank 29 79
Malkerør dimensionering/montering 23 0
Andet 32 4

Malkekvægbedrifter med høj belægning, 
kan have svært ved at undgå et rigeligt stort 
fosforoverskud på bedriften. Derfor er der 
fokus på, hvordan det påvirker køernes yde-
evne, hvis fosforindholdet i foderrationen til 
malkekøer reduceres. I en nyere hollandsk 
undersøgelse fulgte man køernes frugtbar-
hed gennem fire laktationer, når fosforind-
holdet i foderet var reduceret (Ferris et al., 
2006).

To niveauer af fosfor afprøvet
I undersøgelsen blev 100 HF køer tildelt hen-
holdsvis ”normalt” eller ”reduceret” fosfor-
niveau i foderet gennem fire laktationer. I 
vinterperioderne fik køerne græs- og maj-
sensilage (70:30 på tørstofbasis), suppleret 
med 10-13 kg kraftfoder/ko/dag afhængig 
af ensilagekvaliteten. I sommerperioderne 
af 1. og 2. laktation var halvdelen af køerne 
på døgnafgræsning og de resterende køer 

på dagafgræsning + græsensilage og 3-4 
kg kraftfoder/ko/dag. I sommerperioden af 
3. og 4. laktation var alle køer på døgnaf-
græsning + 3-4 kg kraftfoder/ko/dag. I vin-
terperioderne indeholdt kraftfoderblandin-
gerne henholdsvis 4,4 eller 7,2 g fosfor/kg 
tørstof, og i sommerperioderne 3,5 eller 6,7 
g fosfor/kg tørstof. 
Progesteronkoncentrationen i mælk blev 
målt 2 gange om ugen indtil 52 dage efter 
kælvning, og starten på cyklisk aktivitet blev 
defineret, som to på hinanden følgende 
målinger af progesteron > 3 ng/ml mælk.

Forskelle i reproduktionsresultater 
skyldes ikke fosfor
Niveauet af fosfor i foderet havde ingen sig-
nifikant effekt på reproduktionen, målt som 
andelen af køer, der viste cyklisk aktivitet, 
antal dage fra kælvning til start på cyklisk 
aktivitet, andelen af køer der viste brunst, 
drægtighedsprocenten ved 1. og 2. insemi-
nering, andelen af drægtige køer 100 dage 
efter kælvning og antal insemineringer pr. 
ko. Derimod blev nogle af reproduktions-
resultaterne ringere med stigende laktati-
onsnummer. Desværre er fosforandelen af 
den samlede foderration ikke oplyst i un-

dersøgelsen. Men ovennævnte resultater er 
i overensstemmelse med andre undersøgel-
ser, hvor effekten af fosfor på reproduktio-
nen er belyst via tildeling af foderrationer 
med et fosforindhold fra 0,24% til 0,65% 
af tørstof. Undersøgelserne viser, at repro-
duktionsparametrene først blev påvirket, 
når fosfor udgjorde < 0,25% af tørstof. 

Udskillelsen kan reduceres 
De danske normer er 3,8 g fosfor/FE, og når 
dette opfyldes, kommer rationen typisk ikke 
under 3,5 g/kg tørstof (0,35% af tørstof). I 
praksis kan det være vanskeligt at komme 
så langt ned i niveau. Forsøget viser derfor, 
at set ud fra et reproduktionsmæssigt syns-
punkt kan man udmærket søge at tilnærme 
sig normerne og dermed reducere fosforud-
skillelsen.
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Så længe niveauet af fosfor i foderet 
ikke reduceres til under 0,25% af tør-
stofindholdet, påvirkes frugtbarheden 
ikke. Dermed dækker den anbefalede 
norm rigeligt behovet.

Mindre fosfor i foderet påvirker ikke frugtbarheden hos køer



Tydelig effekt af råmælk
Sondefodring med tre og fire liter råmælk 
til henholdsvis Jersey kalve og kalve af stor 

jekalvs og ældre køer har signifikant højere 
antistofkoncentration i råmælken end før-
ste- og andenkalvs køer.

Manual for råmælkshåndtering
Resultaterne i specialet er ”mundet ud” i 
en manual for råmælkshåndtering og gode 
managementrutiner i danske malkekvæg-
besætninger. Nicola Bisgaard Gareissen har 
blandt andet i skemaform beskrevet, hvor-
dan managementrutiner nemt kan nedskri-
ves for den enkelte besætning.
Kvægfagdyrlæge Kenneth Krogh fra Dansk 
Kvæg siger om forsøgene: ”Dette og andre 
lignende studier bekræfter, at råmælkskva-
liteten i malkekøer er meget svingende. 
Derfor anbefaler Dansk Kvæg, at kalve af 
stor race får fire liter og Jerseykalve tre liter 
inden 6 timer efter kælvning”.

Flere oplysninger:
Nicola Bisgaard Gareissen 
E-mail: nicoladk@gmail.com

Kvæginfo nr. 1626 på www.lr.dk/kvaeg/in-
formationsserier/kvaegforsk/1626.htm
Tlf.: 8999 1310

Fire liter råmælk inden fire timer efter 
kælvning til kalve af stor race og tre li-
ter til Jersey kalve giver færre tilfælde 
af kalvediarré, viser speciale på Kvæg-
brugets Forsøgscenter.

God råmælkshåndtering giver mindre kalvediarré

Sondefodring er en god måde at sikre 
råmælkstildelingen

En stor del af de mastitistilfælde, der opstår 
i begyndelsen af laktationen, er introduce-
ret i og omkring goldperioden, men kom-
mer først klinisk til udtryk senere. 

I Danmark og de andre nordiske lande an-
vendes goldbehandlingen med antibiotika 
meget restriktivt på grund af lovgivningen 
og en stærk fokus på udvikling af resistens 
hos mastitisbakterier. Dette er baggrunden 
for at undersøge om Orbesealer, som er et 
internt patteforseglingsmiddel, der sprøjtes 
ind i pattekanalen ved goldning, kan redu-
cere risikoen for nyinfektion i goldperioden. 

Forsøgsresultater fra KFC
På Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) blev 
der i 2005 foretaget en opgørelse over dels 
resultaterne på den strategiske goldbehand-
ling med antibiotika, dels den forsøgsmæs-
sige Orbesealerbehandling af den ene yver-
halvdel. Opgørelsen omhandler 118 køer, 
som har gennemgået en goldperiode.
 
Af tabel 1 fremgår, at effekten af Orbesea-
lerbehandling, målt som responsparametre 
”bakterie positiv mælkeprøve ved kælv-

ning”, ”ny infektion ved kælvning”, ”høj 
CMT (>2) ved kælvning” og forekomst af 
”mastitisbehandling inden for 30 dage”, 
ikke viste signifikants for nogen af para-
metrene i dette forsøg. Den manglende ef-
fekt af patteforseglingen kan sandsynligvis 
tilskrives en høj hygiejnisk standard på KFC 
samt et relativt lavt niveau af nyinfektioner 
også i de kirtler, som ikke fik Orbesealer.

Effekten af goldbehandling med antibio-
tikum (tabel 2), målt som responsparame-
trene ”Bakterie positiv mælkeprøve ved 
kælvning” og ”ny infektion ved kælvning”, 

Antibiotikum- og Orbesealerbehandling af goldkøer

De senere års forskningsresultater pe-
ger på, at perioden fra afgoldning til 
lige efter kælvning har stor betydning 
for sundheden hos malkekøer og i sær-
deleshed for yversundheden.

viste en signifikant effekt. Der var ingen ef-
fekt målt på responsparametrene ”høj CMT 
(>2) ved kælvning” og forekomst af ”masti-
tisbehandling inden for 30 dage”. 

Der var signifikant bedre effekt af goldbe-
handling hos køer med risikofaktoren ”ud-
trukne pattekanaler” og tendens til signifi-
kant bedre effekt ved blødmalkethed.

Flere oplysninger:
Kenneth Krog, Dansk Kvæg
E-mail: kek@landscentret.dk
Tlf : 8740 5010
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  Antal  Bakterie positiv mælke- Ny infektion Høj CMT (>2) Mastitisbeh.
  kirtler  prøve ved kælvning ved kælvning* ved kælvning første 30 dage
 Ja 197 Ja 53 6 23 12
   Nej 144 161 194 206
 Nej 206 Ja 53 6 17 11
   Nej 153 169 203 210
    403 342 437 439
    NS NS NS NS
Total
Signifikants

Tabel 1: Effekten af Orbesealerbehandling

  Antal  Bakterie positiv mælke- Ny infektion Høj CMT (>2) Mastitisbeh.
  kirtler  prøve ved kælvning ved kælvning* ved kælvning første 30 dage
 Ja 192 Ja 24 (13%) 2 (1%) 14 (7%) 10 (5%)
   Nej 168 160 191 197
 Nej 211 Ja 82 (39%) 10 (6%) 26 (11%) 13 (6%)
   Nej 129 170 206 219
    403 342 437 439
    S S NS NS

Tabel 2: Effekten af goldbehandling med antibiotikum

* Nyinficeret kirtel efter kælvning, dvs. ingen infektion før goldning (kirtelcelletal < 500.000 og ingen bakterier 
fundet) og infektion efter kælvning (kirtelcelletal > 500.000 og kirtelprøve positiv for bakterie)

race inden fire timer efter kælvning resulte-
rede i, at hele 89 procent af de 43 kalve, der 
fik råmælk inden fire timer efter kælvning, 
havde en tilstrækkelig antistofkoncentra-
tion. Kun 33 procent af kalvene med til-
strækkelig antistofkoncentration viste tegn 
på diarré, hvorimod 80 procent af de fem 
kalve med utilstrækkelig antistofkoncentra-
tion fik diarré. Det er resultaterne fra dyr-
læge Nicola Bisgaard Gareissens speciale. 
Nicola Bisgaard Gareissen fortæller, at et 
tilstrækkeligt indhold af antistoffer i råmæl-
ken ligger på 50 mg IgG (immunoglobuli-
ner) pr. ml, medens blodet skal indeholde 
10 mg IgG pr. ml, for at kalven er tilstræk-
keligt forsynet.

Antistoffer i råmælken genfindes  
i kalven efter to døgn
Forsøget viste, at antistofkoncentrationen i 
råmælk ved første fodring havde en stati-
stisk sikker effekt på kalvenes antistofkon-
centration i blodet to dage senere. Desværre 
varierer koncentrationen af IgG meget imel-
lem køer, og derfor er det en god ide at 
måle mælkens IgG koncentration med et 
kolostrometer før den gives til kalven. Tred-

Total
Signifikants



Afsender:
Danmarks JordbrugsForskning
Forskningscenter Foulum
Postboks 50
8830 Tjele

Blad nr. HRC52014

Returneres ved varig adresseændring

Ny KvægForskning udgives af  
Kvægbrugets Forsøgscenter og 
Danmarks JordbrugsForskning i  
samarbejde med Dansk Kvæg

Redaktion
Christian Børsting, ansv.,
Kirsten Foss Marstal,
Bjørk Bonnichsen,
Karin Smedegaard, sek.
Forskningscenter Foulum,
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf: 8999 1900, Fax: 8999 1300

Oplag og udgivelse
1.500 styk - 6 gange årligt

www.adresser
landscentret.dk
agrsci.dk
kfc-foulum.dk
 
Bestilling af gratis abonnement  
samt vedvarende adresseændring frem-
sendes til sekretæren  
Karin.Smedegaard@agrsci.dk

Eftertryk fra 
»Ny KvægForskning«
tilladt med kildeangivelse

Layout og tryk:
Rounborgs Grafiske Hus,
Holstebro (22628)

ISSN 1603-600X

Metoder der ønskes anvendt  
i stor skala
Udviklingen af nye molekylærbiologiske tek-
nologier er i de seneste årtier gået meget 
hurtigt, og vi kan i dag undersøge biologi-
ske systemer i en detaljegrad og i stor skala, 
at vi kan forvente at besvare nogle af disse 
spørgsmål. Disse stor-skala værktøjer kaldes 
ofte omics-teknologier.

Satsningsområde og samarbejde
DJF har lagt store investeringer i den høj-
teknologi og forskning, som skal bruges for 
at gennemføre forsøg og analysere data fra 
komplekse biologiske systemer. DJF er også 
en partner i BioSys, som er et landsdæk-
kende samarbejde mellem forskningsinsti-
tutioner og private virksomheder omkring 
bioinformatik.

Omics-teknologier og deres  
anvendelse
Ved ”Omics-teknologier” forstår vi en stor 
samling molekylærbiologiske teknologier 
der bruges til at analysere de processer, 
der forløber, når genetiske informationer 
i kromosomerne omsættes til biologiske 
processer i cellerne. Ved hjælp af genomics 
teknologier studeres hele arvemassen i en 
organisme eller endda i organismer fra for-
skellige arter samtidigt, hvorved det evolu-
tionære slægtskab udnyttes til at uddrage 
information af ligheder og forskelle mellem 

arter. Det næste trin udgøres af RNA-ko-
pierne, de såkaldte transkripter. Sammen-
sætningen af transkripterne, med hensyn til 
både mængder og art,undersøges ved hjælp 
af ekspressionsanalyse eller transcriptomics. 
Den genetiske information bliver oversat til 
proteiner (proteiner er for eksempel enzy-
mer, mælkeproteiner og meget andet). 
Ved hjælp af proteomics-teknologier er vi i 
stand til at beskrive hvorledes cellens protei-
ner udtrykkes. Proteinerne spiller en vigtig 
rolle i både styring og opbygning af celler 
og organismer. Derfor er beskrivelsen af 
proteiners udtryk og funktion meget vigtig 
information i forståelsen af mekanismer 
for sygdoms-, sundheds- og produktions-
egenskaber. Endelig studeres ændringer i 
stofskifteprodukter (f.eks. fedtsyrer og suk-
kerstoffer) ved brug af metabolomics-tekno-
logier.  
Fælles for alle omics- teknologier er, at der 
måles mange parallelle analyser i meget stor 
skala, således at meget kompleks informati-
on og store datamængder bliver frembragt. 
Analyse af omics-data kræver udvikling af 
nye metoder til stor-skala dataanalyse. Bioin-
formatik er det forskningsområde, hvor stati-
stiske og datalogiske metoder integreres for 
at lagre og analysere de store datamængder 
hensigtsmæssigt. Ved at kombinere data fra 
mange forskellige omics-teknologier, kan vi 
således besvare mere komplekse biologiske 
sammenhænge end tidligere. 

Igangværende aktiviteter
DJF har i dag et bredt spekter af aktiviteter 
inden for forskning og anvendelse af om-
ics-teknolgier i jordbrugsforskningen.  Disse 
aktiviteter tillader opbygning af viden om 
sygdom, ernæring, produktionsegenska-
ber og produktkvalitet i husdyr og planter. 
Blandt de igangværende projekter omkring 
husdyrsyndhed kan nævnes; beskrivelser af 
tidlige sygdomsmarkører for mastitis, stof-
skiftesygdomme og klovlidelser hos kvæg, 

DJF satser på de nye omics-videnskaber og bioinformatik

Hvad sker der i en celle i mælkekirtlen, 
når yveret på en ko udsættes for bak-
terier, som forårsager yverbetændelse? 
Hvordan ændres sammensætningen af 
fedtsyrer i mælken sig, når foderet æn-
dres? Hvilke gener aktiveres, når en ko 
udsættes for varmestress? Alle sammen 
spørgsmål, som det, med de nye omics-
videnskaber, vil være muligt at svare på 
i dag.

samt analyser af tarmsundhed hos patte-
grise. Også biomarkører for husdyrs velfærd 
og produktkvalitet er i fokus, eksempelvis i 
et igangværende forskningsprojekt, der ta-
ger sigte på at finde frem til de proteiner og 
gener, der har stor indflydelse på ornelugt 
i svinekød, således at det i gennem mar-
kørbaseret avl i fremtiden bliver muligt at 
undgå kastration i svineproduktionen.

Flere oplysninger:
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Når gener virker, så kopie-
res den DNA, de udgøres 
af over i RNA. RNA over-
sættes til proteiner. Nogle 
proteiner er enzymer, som 
foretager stofomsætnin-
gen i cellen.


