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Få en kvægforsker ud til
foredrag
Med et elektronisk foredragskatalog til-
byder tre fremtrædende aktører, nu
landmænd og rådgivere, at få direkte
andel i den nyeste viden på kvægom-
rådet - gennem møder med eksperter og
forskere i det nærmeste forsamlingshus
eller ved KFC/DJF.

Bag initiativet står DJF, KFC og Dansk
Kvæg, og hensigten er at møde kvæg-
brugerne på deres hjemmebane med
viden, som de kan gå direkte tilbage i
staldene og bruge.

Vi forudser, at mødet mellem eksperter
og brugere vil blive til gavn for begge
parter. Landmænd og rådgivere kan blive
opdateret på nøjagtigt de områder, de
har behov for. Og eksperterne vil få en
fornemmelse af, hvad der rører sig i prak-
sis. De vil vende hjem med nye spørgsmål
og inspiration til deres videre arbejde.

Foredragskataloget udbyder cirka 35
forskellige foredrag, fordelt på katego-
rierne avl, adfærd & velfærd, fodring,
slagtekalve & kødkvæg, sundhed, øko-
logi og økonomi & politik.

Foredragskataloget opdateres af Dansk
Kvæg, og det er led i et større, direkte
videnformidlingsprojekt, koordineret af
Kvægbrugets Forsøgscenter. Projektet
tilbyder også kvægfaglige kurser, artikler
m.m., og hele viften af tilbud til land-
mænd og rådgivere kan findes på inter-
nettet på adressen
www.kvaegforskning.dk.

KFC og DJF holdt igen åbent hus lørdag
den 4. oktober. På KFC var der 600 gæs-
ter, således vi, ved årets to åbent hus ar-
rangementer, har haft næsten 1000
gæster. Ved DJF, hvor der var stande om
meget andet end kvæg, var der begge
gange endnu flere besøgende. Denne
gang havde en stor del af gæsterne ikke
så stort kendskab til landbrug, så det var
en spændende udfordring, at KFC på
denne måde bidrog til kontakten fra
kvægbruget til det øvrige samfund.

Et andet hovedformål for både DJF og
KFC var naturligvis at skabe interesse for
den naturvidenskabelige forskning som
en væsentlig bidragyder til erhvervets og
samfundets udvikling.

Jens Christian Flye
Afdelingsleder , Dansk Kvæg

Just Jensen
Kvægkoordinator, DJF

Christian Børsting
Centerleder, KFC
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Stort tab i ydelsen ved kort
goldperiode
En goldperiode på 5 uger eller derunder
har en negativ effekt på ydelsen i den
efterfølgende laktation, og samtidig er
der stort set ingen eller kun lille ydelses-
stigning ved at øge goldperioden fra 6-
7 uger til 10-11 uger. Det viser resulta-
terne af en ny undersøgelse fra Lands-
centret, Dansk kvæg. Undersøgelsen
omfatter data fra 341.243 køer fordelt
på SDM, RDM og Jersey-køer registreret
i Kvægdatabasen.
Analysen er udført for at kende goldperi-
odelængdens betydning for ydelse og
sundhed i den efterfølgende laktation.

Resultaterne viser, at:
• Køer med en kort goldperiode (<5

uger) har ca. 2 kg lavere ydelse end
køer med middel goldperiode (6-7
uger)

• Der er normalt kun en lille stigning i
ydelsen ved at øge goldperioden fra 6-
7 uger til 10-11 uger

• Gevinsten ved at øge goldperioden fra
6-7 uger til 10-11 uger er størst for 2.
laktations køer og køer med høj ydelse
ved goldning

• Den negative effekt ved lang gold-
periode er størst, hvis koen har haft en
lav ydelse ved goldning

• Celletallet falder, når længden af gold-
perioden stiger. Der er en svag tendens
til et fald i andelen af køer, der bliver
behandlet for yverbetændelse, når
længden af goldperioden stiger

• Køer med korte goldperioder har få
tilfælde af mælkefeber

• Andelen af køer der bliver behandlet
for ketose, stiger med stigende gold-
periodelængde

• Der er begrænset/ingen effekt af gold-
periodelængden på andelen af vanske-
lige kælvninger

• Andelen af køer, der dør stiger med
stigende goldperiode

• Andelen af køer, der slagtes er højest
ved korte og lange goldperioder

• Simple økonomiske beregninger viser,
at den økonomisk optimale goldperio-
de ligger mellem 5 og 7 uger.

Yderligere oplysninger:
Anne Mette Kjeldsen
E-mail: amk@landscentret.dk
Tlf.: 8740 5314

Mælkens ledningsevne
som indikator for mastitis
Resultater fra forsøget Malkekoens Ener-
gioptagelse, MObilisering og sundhed
(MEMO) udført på Amitsbøl Skovgaard
viser, at elektrisk ledningsevne i mælk kan
fungere relativt godt mht. at udpege dyr
med klinisk mastitis. Allerede for 10 år
siden blev mælkens ledningsevne intro-
duceret som en indikatoregenskab for
mastitis, og i dag registrerer de fleste
automatiske malkesystemer egenskaben
under malkningen.

Når yvervævet angribes af bakterier øde-
lægges de mælkeproducerende celler, og
ioner vil sive ud i mælken. Dette bevirker
en øget ledningsevne i mælk fra infice-
rede kirtler sammenlignet med mælk fra
raske kirtler. Denne information kan bru-
ges til at overvåge køernes yversund-
hedsstatus. Udfordringen ligger i at ud-
pege så mange syge køer som muligt,
uden samtidig at udpege falske positive
tilfælde, dvs. køer uden mastitis som alli-
gevel har en høj ledningsevne i mælken.

I MEMO-forsøget blev den elektriske led-
ningsevne målt hvert andet sekund un-
der hver eneste malkning på alle kirtler.
Samtidig blev dyrenes yversundhedssta-
tus nøje overvåget ved traditionelle kli-
niske undersøgelser. De intensive målin-
ger har resulteret i detaljerede, serielle
profiler af ledningsevnen i mælk fra køer
med både raske og syge kirtler (se figur).
Derved er det muligt at følge udviklingen
både over flere dage og i løbet af de
enkelte malkninger. Formålet med nær-
værende projekt ved Afd. for Husdyravl
og Genetik ved Danmarks Jordbrugs-
Forskning er at omsætte informationen
i profilerne til nogle værdier, der kan bru-
ges til automatisk at udpege køer med
mastitis.

I undersøgelsen er forholdet mellem
kirtlen med højeste og laveste lednings-
evneværdi  beregnet og sammenholdt
med den kliniske yverstatus. På den bag-
grund er forskellige tærskelværdier ble-
vet testet mht. deres evne til at udpege
de syge køer. En tærskelværdi som ud-
peger 80% af de klinisk syge køer vil med
den nuværende beregningsmodel sam-
tidig resultere i, at der var 25% falsk posi-
tive.

Det er vores forventning, at sikkerheden
på udvælgelsen af køer med mastitis kan
forbedres væsentligt ved brug af tids-
serieanalyser, der også tager hensyn til
udviklingen af mælkens ledningsevne
gennem laktationen. Disse undersøgelser
vil blive udført i løbet af det næste års
tid.

Flere oplysninger:
E-mail: Elise.Norberg@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1339

Omkostningsreducerende
egenskaber i avlsmålet
betaler sig
Fald i mælkeprisen og opretholdelse af
kvotesystemet som følge af den nye land-
brugsreform betyder, at de omkostnings-
reducerende egenskaber stadig skal til-
lægges en høj økonomisk værdi i avls-
målet i forhold til mælk. Det er nogle af
resultaterne fra et PhD projekt, der udfø-
res ved Afd. for Husdyravl og Genetik
ved Danmarks JordbrugsForskning. Un-
dersøgelsen bestyrker således, at det
danske avlsmål med meget vægt på
omkostningsreducerende egenskaber
fortsat er relevant for fremtidens kvæg-
bruger.

Det danske avlsmål, som udtrykkes i S-
indekset, sigter på at forbedre både
produktionsegenskaber og de omkost-
ningsreducerende egenskaber, så som
mastitis og andre sygdomme. De økono-
miske værdier bruges til at vægte de
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Profil af elektrisk ledningsevne i mælk hos en ko med én inficeret kirtel (den røde
linie) og 3 raske (grøn linie), målt hvert andet sekund gennem hele malkningen.
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enkelte egenskaber i avlsmålet, og
udtrykker hvordan landmandens profit
ændres som følge af en genetisk æn-
dring. Avlsmålet sigter derfor mod at
beskrive den ko, som vil være den mest
økonomiske ko for landmanden. Fast-
læggelse af de økonomiske værdier i
avlsmålet kompliceres imidlertid af, at
der, som følge af lange generations-
intervaller i kvægavlen, går ca. 5-10 år
fra avlsbeslutningerne træffes til resul-
tatet ses i besætningerne. Derfor består
en stor del af arbejdet med at fastlægge
økonomiske værdier i at forudsige, hvor-
dan fremtidens produktionsbetingelser-
ne vil være for kvægbrugeren.

Mælkekvoter har stor betydning for hvor
høj vægt, der skal lægges på mælke-
ydelsen. I en hverdag med mælkekvoter
falder den økonomiske værdi ved at for-
bedre koens mælkeydelse med ca. 50%.
Årsagen er, at kvægbrugerne typisk en-
ten må reducere antallet af køer i be-
sætningen eller købe mere kvote ved en
genetisk betinget ydelsesstigning hos
køerne. Køb af kvote giver landmanden
en ekstra omkostning, hvorved den øko-
nomiske gevinst ved at forbedre køernes
mælkeydelse mindskes. I tilfælde med
mælkekvoter vil den økonomiske værdi
af mælkeydelse i forhold til de omkost-
ningsreducerende egenskaber derfor
være lavere end i en situation uden mæl-
kekvoter.

Undersøgelsen viste endvidere, at blandt
sygdommene har mælkefeber og masti-
tis de højeste økonomiske værdier i rela-
tion til avlsmålet. Værdierne er ca. 2.600
kr. pr. mælkefebertilfælde og ca. 1.100
kr. pr. mastitistilfælde.

Flere oplysninger:
E-mail: HanneM.Nielsen@agrsci.dk
Tlf: 8999 1224

Mælkekvalitet hos
Sortbroget Jysk Malkerace
Et nyt projekt sætter fokus på sammen-
sætningen af mælk fra Sortbroget Jysk
Malkerace (SJM) - en race, der ikke har
været indkrydset med andre racer siden
1940erne. Formålet er, at karakterisere
mælkens indhold af proteiner m.m. hos
den lavt forædlede gamle danske malke-
race SJM, der havde en mælkeydelse på
ca. 3500 kg mælk/år og en fedtprocent
på 3,5-4 %. Resultatet vil blive sammen-
lignet med mælkekvaliteten hos den
højtforædlede SDM - Dansk Holstein,
som har ydelse på ca. 8500 kg mælk/år
og en fedtprocent ca. 4,1%.

Projektet vil give mulighed for at studere
de eventuelle påvirkninger, som de sidste
50-60 års enorme ydelsesfremgang har
haft på mælkens sammensætning.
Projektet vil se på mælkens  kvalitet både
som råstof i mejerisektoren og som
fødevare.

Der findes i dag ingen data på datidens
mælk, som matcher de moderne analy-
sedata på nutidens mælk, men den lavt
forædlede gamle danske malkerace SJM
er blevet bevaret, og 8 SJM-køer er i dag
opstaldet på Danmarks JordbrugsForsk-
ning. Det er disse køer, der skal levere
“datidens” mælk til projektet.

Dyrene bliver håndmalket på forskellige
tidspunkter i  laktationen. I første fase
undersøges mælkens overordnede
sammensætning af fedt, protein, celletal,
laktose og urea. Dette vil blive efterfulgt
af mere detaljerede undersøgelser af
mælkens protein- og fedtsyresammen-
sætning, der både har stor ernærings-
og forarbejdningsmæssig betydning.

Projektet er startet som et specialeprojekt
ved Afd. for Råvarekvalitet ved Danmarks
JordbrugsForskning i samarbejde med
Mette Olaf Nielsen, Institut for Anatomi
og Fysiologi, KVL.

Flere oplysninger:
E-mail: Lotte.BachLarsen@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1171

Genetik bag stigende
kalvedødelighed
Kalvedødeligheden ved første kælvning
er steget fra 7% til 9% hos enkeltfødte
SDM - Dansk Holstein kalve i perioden
1985 til 2002 (se figur), og næsten
halvdelen af denne stigning skyldes en
genetisk forringelse. Resten af stigningen
skyldes miljømæssige ændringer, såsom
ændringer i staldmiljø og management,
som især ses fra 1995 til 2002. Fra 1985
til 1992 var der faktisk en genetisk for-
bedring af kalvenes livskraft, men siden
er der sket en kraftig genetisk forringelse.

De nye beregninger, som bygger på
undersøgelse af 1.8 millioner kælvninger,
viser en lidt lavere dødelighed end tidli-
gere statistikker. Det skyldes, at tvillin-
gekalve, kalve med en privat tyr som far
eller morfar, samt kalve med ukendt far
og ukendt morfar er udeladt ved nær-
værende analyse. Inkluderes alle SDM -
Dansk Holstein kalve er dødeligheden fra
1985 til 2002 steget fra 8% til 12%.

To faktorer har direkte betydning for
kalvedødeligheden: Kalvens egen evne
til at overleve, samt koens bidrag til at
kalven overlever. En væsentlig årsag til
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Kalvedødelighed ved første kælvning for
enkeltfødte SDM - Dansk Holstein kalve
med kvægavlsforeningsejede tyre som
fædre og morfædre.
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den genetiske stigning er, at indkryds-
ningen med Holstein Friesian (HF) har
medført at kalvene er blevet større. Der-
ved er kalvens evne til at overleve kælv-
ningen blevet forringet. Derudover er
koens evne til at føde en levende kalv
også blevet svagt forringet.

Både kalvens far og morfar er afgørende
for kalvedødeligheden. For tyre, der var
far til flere end 5.000 kalve, varierede
kalvedødeligheden fra 5.4% til 13.4%.
Tilsvarende varierede dødeligheden efter
tyre, som var morfar til  over 5.000 kalve,
fra 4.2% til 14.6%.  Hermed viser under-
søgelsen, at der eksisterer gode avlsmæs-
sige muligheder for at reducere kalve-
dødeligheden. Omvendt betyder det
også, at der er stor risiko for en yderligere
stigning i kalvedødeligheden, hvis ikke
de avlsmæssige muligheder for at sænke
kalvedødeligheden benyttes.

Undersøgelsen er en del af ph.d. projek-
tet “Kvantitativ genetisk analyse af
kalvedødeligheden i Sortbroget Dansk
Malkerace - Dansk Holstein” ved DJF og
KVL. Det er et projekt finansieret af
Dansk Kvæg, Kvægavlsforeningen Dan-
sire, samt Erhvervsfremmestyrelsen .

Flere oplysninger:
E-mail: Morten.Hansen2@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1224

Fodring og management i
højtydende danske
malkekvægsbesætninger
I forhold til besætninger med gennem-
snitlig mælkeydelse er højtydende malke-
kvægsbesætninger karakteriseret ved
mere tilsyn med dyrene, hurtigere ind-
greb ved sygdomstegn samt en større
anvendelse af roer, beskyttet fedt og C-

blanding i foderrationen. Producenterne
peger selv på fodringen som den væsent-
ligste forklaring på den høje ydelse.

Dette viser en spørgeundersøgelse Dansk
Kvæg har foretaget i foråret og somme-
ren 2003 blandt udvalgte højt- og gen-
nemsnitsydende malkekvægsbesætnin-
ger. 68 producenter i den højtydende
gruppe og 49 i gennemsnitsgruppen be-
svarede spørgeskemaet. Formålet med
undersøgelsen har været, at karakterisere
de to ydelsesgrupper med hensyn til bl.a.
fodring og management samt at kort-
lægge, hvor de højtydende besætninger
adskiller sig fra gennemsnitsbesætnin-
gerne.

Den højtydende gruppes gennemsnits-
ydelse var på 10.912 kg EKM mod 8.515
kg EKM i gennemsnitsgruppen. Der blev
fundet et signifikant højere geometriske
celletal i de gennemsnitsydende besæt-
ninger (242.000) sammenlignet med de
højtydende besætninger (220.000), og
sporetallet i de gennemsnitsydende be-
sætninger var ligeledes signifikant høje-
re (4,4) end i de højtydende besætninger
(4,2) .

Indenfor management er de højtydende
besætninger blandt andet kendetegnet
ved, at der er mere tilsyn med dyrene.
Køerne bliver oftere klovbeskåret, kraft-
foderet bliver hyppigere udfodret, lige-
som foderet oftere bliver fejet ind til
køerne. Ligeledes ses der en tendens til,
at producenterne i de højtydende besæt-
ninger er mere opmærksomme på for-
andringer hos køerne. Således ringer
36% af producenterne i de højtydende
besætninger straks til dyrlægen ved for-
andringer i mælken mod kun 17% i
gennemsnitsgruppen.

Omkring 80% af besætningerne anven-
der majsensilage i den daglige foder-
ration i begge ydelsesgrupper. I de højt-
ydende besætninger er der en signifikant
større andel af besætningerne, der til-
deler roer til køerne om vinteren (21%)
sammenlignet med gennemsnitsgrup-
pen (5%). Ligeledes anvender den højt-
ydende gruppe mere C-blanding og min-
dre A-blanding end gennemsnitsgrup-
pen, ligesom der tildeles større mængder
af sojaskrå i de højtydende besætninger.
Foderrationens indhold af fedtsyrer var
signifikant højest i den højtydende grup-

pe, hvilket passer godt med, at flere af
de højtydende besætninger bruger
beskyttet fedt i den daglige foderration.

Henvisning:
Kompendium fra Temadag om aktuelle
fodringsspørgsmål, september 2003.
KvægInfo nr. 1227 “Høj ydelse handler
om tilsyn og management”.

Flere oplysninger:
Rikke Boas Kirkebæk
E-mail: rbk@landscentret.dk
Tlf.: 8740 5246


