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Metoden, hvor man benytter 
mange tusinde genetiske markø-
rer til at forudsige avlsværdier, er 
første gang beskrevet i 2001. På 
dette tidspunkt var metoden ikke 
anvendelig i praksis. Dels var der 

Genomisk selektion 
- hvor er vi i dag?    
Genomisk selektion er en succeshistorie om, hvor hurtigt en metode kan gå fra en teoretisk mulighed, 
til at blive anvendt i avlsarbejdet over hele verden. Der er dog stadig plads til forbedringer.
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ikke kortlagt et tilstrækkeligt antal 
genetiske markører på DNA’et, og 
dels var det meget dyrt at få analy-
seret hver enkelt genetisk markør. 

Den revolutionerede  
metode viste sit værd
I 2006 startede vi på at udarbejde 
et computerprogram til validering 
af det teoretiske potentiale for 
genomisk selektion. Her kunne vi 
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mere korrekte genomiske avls-
værdier, når vi bruger traditionelle 
avlsværdier som data til at træne 
den genomiske model, frem for at 
anvende deres døtres ydelsesafvi-
gelser.  

Vi har også fundet, at vi får 
bedre genomiske avlsværdier for 
”305-dages proteinydelse”, hvis de 
traditionelle avlsværdier, vi bruger 
som input, er fremkommet ved 
analyser i en ”animal model” frem 
for den mere simple ”sire model”. 

Endvidere har vi foretaget nogle 
simple analyser af, om man kan 
gruppere markørerne fra markør-
sættet på en måde, så vi kan ”hive 
mere information ud” af markø-
rerne. Dette var muligt i de simule-
rede data, men ikke effektivt på de 

rigtige data. Her arbejdes der på at 
udvikle mere avancerede metoder.
 
Dette er stadig kun begyndelsen 
og mange aspekter vil blive under-
søgt i de næste år. I betragtning 
af, at det kun er to år siden de 
genetiske markører blev tilgæn-
gelige er vi dog nået rigtig langt. 
Vi tager det allerede for givet, at 
tyrekalve skal testes genomisk 
før de eventuelt selekteres til en 
traditionel afprøvning, og ser det 
som naturligt at anvende genomisk 
udvalgte unge tyre på lige fod med 
velafprøvede ældre tyre. 
 
Forfatter:  
Trine Villumsen,  
Tidligere ansat ved Det Jordbrugs-
videnskabelige Fakultet, AU
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simulere en familiestruktur baseret 
på mange halvsøskendegrupper 
svarende til et avlsprogram for 
kvæg. Vi simulerede både avlsvær-
dier og traditionelle registreringer 
og det viste sig, at man kunne 
opnå meget sikre genomiske avls-
værdier ved metoden. Det revolu-
tionerende var for der første, at vi 
kunne få relativt sikre avlsværdier 
for dyrene så snart vi kendte deres 
genetiske markører, dvs. kort efter 
fødslen, hvorved generationsinter-
vallet i avlsarbejdet kunne reduce-
res markant. For det andet var de 
genomiske avlsværdier relativt sikre 
for egenskaber med lav arvbarhed, 
hvilket er afgørende for effektiv se-
lektion i et velafbalanceret avlsmål 
som det nordiske.
 

Modellen videreudvikles 
og forbedres

I januar 2008 blev et nyt markør-
sæt med knap 60 tusinde markører 
tilgængeligt, og næsten alle tyre 
i Viking Genetics er siden blevet 
testet for deres markører. Metoden 
virker ved at træne den genomiske 
model ved brug af en reference-
gruppe bestående af markørte-
stede ældre tyre, som allerede har 
døtre med registreringer. Vores 
undersøgelser har vist, at vi opnår 

mailto:Mogens.Lund@agrsci.dk
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Økologisk kvægbrugs udvikling de 
sidste 10 år ligner på mange måder 
den udvikling, som vi ser i den 
konventionelle sektor. Besætnings-
størrelsen stiger, mælkeydelse per 
ko stiger, SDM racen dominerer og 
automatiske malkesystemer (AMS) 
implementeres i stor stil. Stigende 
bekymring for afgræsningens vilkår 
ved brug af malkerobotter, samt 
spørgsmål om brud med de øko-
logiske principper var baggrunden 
for et nyligt afsluttet PhD studie.

I undersøgelsen er en række indi-
katorer for bæredygtighed blevet 
kvantificeret og sammenlignet 
mellem besætninger med AMS 
og konventionelle malkesystemer 
(CMS). Indikatorerne repræsente-
rede både økonomiske, økologiske 
og sociale parametre. Bedrifterne 
blev i 2005 vilkårlig udvalgt, dog 
med samme besætningsstørrelse i 
begge grupper og samme race. 

Malkerobottens betydning i økologisk 
mælkeproduktion
Et PhD studie har analyseret konsekvenserne af at bruge automatiske malkesystemer (AMS) i den 
økologiske mælkeproduktion. De største forskelle mellem AMS og andre malkesystemer ses på bl.a. 
mælkeydelsen, arbejdsforbruget og afgræsningstiden.

Højere mælkeydelse og 
lavere arbejdsforbrug med 
AMS

Indtjeningen var ikke signifikant 
forskellig for bedrifter med AMS 
og dem der malkede med CMS. 
Mælkeydelsen var dog signifikant 
højere for AMS bedrifterne og 
arbejdsforbruget til malkning og 
fodring per ko mindre (Tabel 1). 
Landscentrets tal er baseret på ind-
berettede regnskaber fra 2005 og 
er ikke entydige, men har sammen 
tendens. 
 
På miljøområdet blev kvælstof-
balancen på bedriftsniveau og 
for afgræsning og sletmarkerne 
estimeret ud fra indkøb og salg af 
foder, gødning, halm, mælk, kød 
og afgrøder. Generelt lå kvælstof-
overskuddet per ha meget lavt 
(110 kg N/ha) og på grund af eks-
port af økologisk husdyrgødning til 

nærliggende økologiske planteavls-
brug i nogle tilfælde endnu lavere.  

 
Mindre græs og afgræs-
ningstid til AMS-køer

Ved AMS bedrifter lå græsningsan-
delen af foderet i sommerperioden 
lavere, ligesom afgræsningstiden 
for køerne var betydeligt lavere. De 
lå dog stadig indenfor de den-
gang gældende minimumsregler 
(150 dage, 6 timer per dag). 
Sygdomsbehandling viste ingen 
signifikante forskelle hverken for 
samtlige behandlinger (Tabel 1) 
eller for klovlidelse, mastitis, eller 
reproduktion. Udsætterprocenten 
var højere for besætninger med 
AMS (38% versus 32%). Årsagen 
hertil kunne ikke konkluderes ud 
fra undersøgelsen, men generelt 
har AMS besætninger en højere 
udsætterprocent pga. frasortering 
af uegnede dyr til robotten.
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Sammenligningen af de to grup-
per bedrifter viste, at både AMS og 
CMS bedrifter kan være bæredygti-
ge, dog har AMS bedrifter betyde-
ligt mindre afgræsning. Den højere 
ydelse i AMS besætninger kunne 
ikke forklares med brugen af 
malkerobotter. Omvendt så kunne 
ydelsesniveau, kortere arbejdstid 
per malkeko og bedre foderudnyt-
telse (FE/kg mælk) med sikkerhed 
forudsige, om bedrifterne havde 
AMS eller CMS. Det tyder i dette 
studie på en mentalitetsforskel 
blandt landmænd, der vælger AMS 
frem for CMS.

Tabel 1.  Gennemsnitsresultater ved kvantificering af enkelte bæredygtighedsindikatorer i 2005 (hver gruppe be-

stod af 9 bedrifter). AMS = automatiske malkesystemer; CMS = konventionelle malkesystemer

Flere oplysninger

FrankW.Oudshoorn@agrsci.d

Enhed AMS CMS P-værdi

mælkeydelse (ydelses kontrol) kg EKM/ko 8539 7302 0.003

besætnings størrelse antal køer 114 119 0.78

mælkeydelse leveret (Landcentret, 255 bedr.) kg EKM/ko 8027 7602

besætnings størrelse (Landcentret, 255 bedr.) antal køer 122 100

økonomisk resultat* tkr/bedrift 1191 910 0.21

økonomisk resultat* (Landcenter økonomi, 255 bedr.) tkr/bedrift 1124 1063

arbejdstid min/ko/dag 2.3 4.5 <0.001

foderoptag ved afgræsning % af total 29 40 0.05

udetid til køerne timer/år 968 2083 <0.001

udsætterkøer % 38 32 0.05

behandlingsfrekvens % 88 66 0.21

* resultat primær drift + EU støtte

mailto:FrankW.Oudshoorn@agrsci.dk
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Velkendt at foderniveauet 
efter fravænning og før 
puberteten kan påvirke 
mælkeydelsen

Fodringen af kviekalve kan påvirke 
den senere mælkeydelse. Takket 
være solid dansk forskning på 
området, har det i flere år været 
kendt, at kviekalve, der fodres 
på et for lavt eller for højt foder-
niveau fra fravænning og til 
puberteten, giver mindre mælk 
i 1. laktation. Også udenlandske 
undersøgelser, bl.a. fra USA, be-
kræfter denne sammenhæng. Det 

absolutte tilvækstniveau afhænger 
af dyrets genetik (race). For kvier af 
SDM/DH forventer vi, at den mak-
simale ydelseskapacitet nås med en 
tilvækst på 750-850 g/dag i denne 
periode.

Højt mælkefodringsniveau 
øger ydelsen i 1. laktation

I de senere år er det også vist, 
at foderniveauet af kviekalven i 
mælkefodringsperioden kan have 
betydning for den senere mælke-
ydelse. En forøgelse af mælkeni-
veauet fra fx 4 til 8 kg/dag vil for-

Kviefodringens betydning 
for ydelsen som ko

Højt foderniveau i mælkefodringsperioden har en positiv effekt på den senere mælkeydelse. Derimod 
vil et højt foderniveau efter fravænning men før puberteten have en negativ effekt på den senere 
mælkeydelse. Foderniveauet efter puberteten har ingen nævneværdig betydning for den senere 
mælkeydelse.

øge tilvæksten før fravænning fra 
fx 500 til 850 g/dag og vil desuden 
forøge mælkeydelsen med 1-3 kg/
dag i 1. laktation. Meget tyder på, 
at det især er det høje mælkefo-
dringsniveau i de allerførste uger, 
der giver effekten (tabel 1).

Betydning af proteinfor-
syningen før puberteten

Udover foderniveauet, så kan spe-
cifikke næringsstoffer også have en 
effekt på den senere mælkeydel-
seskapacitet. I mælkefodringspe-
rioden opnås der således en øget 

Tabel 1. Betydningen af mælkeniveauet før fravænning på kalvens senere mælkeydelse som ko 

Mælkeniveau (kg/dag) Effekt på mælkeydelse i 1. laktation Reference

Lavt vs. højt Kg/300 dage Kg/dag

4,6 vs. 8,5 +489 +1,6 Foldager et al., 1997

3,8 vs. 7,8 +750 (200 d) +3,7 Ballard et al., 2005

3,6 vs. 8,0 +400 +1,3 Shamay et al., 2005

4,3 vs. 7,6 +1,4 Davis et al., 2005

4,0 vs. 8-11 +350 +1 Drackley et al., 2007

+1300 +4

4,6 vs. ad lib +1403 +4,6 Foldager & Krohn, 1994

3,7 vs. ad lib +450 +1,5 Bar-Peled et al., 1997



Ny KvægForskning   Nr. 6, 7. årgang, december 2009 

7

tilvækst hos kalven, hvis protein-
niveauet øges fra fx 15 til 22 %. 
Men udover 22 % protein i mæl-
keerstatningen sker der ikke særlig 
meget. Så komælk eller gode 
mælkeerstatninger, som sælges i 
Danmark vil dække kalvens behov 
for protein. En 20 % forøget prote-
inforsyning ud over normerne efter 
fravænning men før puberteten 
kan give en positiv effekt på mæl-
keydelsen i 1. laktation, hvilket er 
vist i israelske forsøg. Formodentlig 
opnås effekten ved, at mængden 
af det senere mælkeproducerende 
væv i mælkekirtlerne øges.

Ekstra protein efter puber-
tet giver ikke mere mælk

Danske forsøg har vist, at en un-
derforsyning af protein i forhold til 

Flere oplysninger

mv@agrsci.d

de danske normer reducerede til-
væksten hos kvier i aldersintervallet 
13-22 mdr., dvs. efter pubertetens 
indtræden. Fodring efter norm (90-
95 g fordøjeligt råprotein/FE) gav 
den højeste tilvækst, ligegyldigt 
om urea eller sojaskrå indgik som 
supplerings-protein i foderet. Men 
højere proteintildeling (op til 150 
% af normen) i form af ekstra urea 
reducerede tilvæksten. Forsøget 
undersøgte ikke langtidseffekter på 
mælkeydelsen.

Et nyligt afsluttet forsøg på Kvæg-
brugets Forsøgscenter omfattende 
145 kvier af Jersey, RDM og SDM/
DH i aldersintervallet 10-22 mdr. 
viste ingen markante forskelle i 
tilvækst, kropsmål og huld mellem 
kvier fodret efter de danske normer 
og kvier fodret med 20 % ekstra 
protein. Reproduktionen som kvier, 

EKM mælkeydelse i 18 uger efter kælvning
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Proteinniveau                          

Normal  Højt

Alle, kg EKM/dag 26,6 ± 0,5 25,3 ± 0,6

Jersey, kg EKM/dag 26,0 ± 1,1 23,5 ± 1,3

RDM, kg EKM/dag 25,1 ± 0,8 23,8 ± 0,8

SDM, kg EKM/dag 28,6 ± 0,8 28,6 ± 0,9

samt kælvningsalder og kælvnings-
forløb var også ens for de to grup-
per af kvier. Overraskende fandt vi, 
som en effekt af den øgede prote-
inforsyning, en tendens til reduk-
tion i mælkeydelsen i 1. laktation 
(120 dages EKM ydelse). Dette sås 
hos Jersey, i mindre grad hos RDM 
men ikke hos SDM/DH (Tabel 2.). 
Resultaterne tyder altså på, at man 
ikke kan øge kviernes mælkeydelse 
ved at overforsyne med protein 
efter puberteten.

mailto:Mogens.Vestergaard@agrsci.dk
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Arkæologiske fund har dokumenteret, at 
mælk har været en del af menneskers ernæ-
ring i tusindvis af år, og meget tyder på at 
mælk – specielt i Nordeuropa - har haft meget 
stor betydning for mennesket overlevelses-
evne. Således er næsten alle mennesker i vores 
del af verden - i modsætning til mange andre 
- i stand til at udnytte mælken i hele livet.  

Sammenlignet med andre fedtkilder har mælk 
et relativt højt indhold af mættet fedt. På den 
baggrund blev mælk derfor af mange anset for 
at være medvirkende årsag til forekomst af de 
såkaldte livsstilssygdomme, herunder hjertekar-
sygdomme, kræft og diabetes. Det seneste årti 
er det dog blevet mere og mere anerkendt, at 
mælkefedtet sammen med andre komponenter 
i mælken kan have positiv sundhedsmæssig 
virkning sammenlignet med andre fedtkilder.

Mælk og human sundhed
Mennesker, der har indtaget mælk og mælkeprodukter,
 har væsentlig mindre risiko for at få hjertekarsygdomme 
og diabetes samt tarm- og blærekræft. 
Det er konklusionen på en omfattende 
litteraturopgørelse af epidemiologiske 
undersøgelser på området.
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Undersøgelser af mælkens 
sundhedsmæssige betyd-
ning

Der er gennemført en mængde un-
dersøgelser af mælkens sundheds-
mæssige betydning omfattende 
både celleforsøg, forsøg med labo-
ratoriedyr og kontrollerede huma-
ne undersøgelser. Problemet med 
disse undersøgelser er, at de er 
relativt kortvarige, hvilket gør det 
umuligt at vurdere langtidseffekter. 
Direkte undersøgelse af langtids-
virkningerne af ernæringen kræver, 
at der gennemføres såkaldte epi-
demiologiske undersøgelser. Disse 
undersøgelser er imidlertid heller 
ikke uden problemer, da de enten 
baseres på spørgeundersøgelse af 
folks forbrug af bestemte fødevarer 
tidligere i livet, eller kræver, at man 
venter mange år fra at en kontrol-
leret diæt er givet til effekten kan 
måles i form af sygdomsforekomst 
eller dødsfald.  
 

Mælk øger overlevelsen i 
den vestlige verden

I 2008 er der blevet lavet en opgø-
relse baseret på alle de epidemiolo-
giske undersøgelser, der er tilgæn-
gelige i litteraturen. Undersøgelsen 
omfatter ca. ½ million mennesker 
og ca. 150.000 dødsfald (se tabel).  
Resultaterne viser, at mennesker, 
der har indtaget mælk og mælke-
produkter, har væsentlig mindre 
risiko for at få hjertekarsygdomme 
og diabetes samt tarm- og blæ-
rekræft. Prostatakræft er den 
eneste undtagelse med en svag 
øget risiko. Forfatternes samlede 
konklusion er, at der, samlet set er 
grundlag for at sige, at indtagelse 
af mælk og mælkeprodukter i den 
vestlige del af verden er relateret 
til forøget overlevelse/nedsat risiko 
for at udvikle en række velfærds-
relaterede sygdomme. Den biolo-
giske baggrund for den positive 
effekt af mælk og mælkeprodukter 
på forekomsten af livsstilssygdom-

Sygdom
Antal døde i 

England og Wales Relativ risiko (R)

Hjertekarsygdom 88.271 0,84

Slagtilfælde 50.271 0,79

Diabetes 5.677 0,92

Tarmkræft 14.146 0,78

Prostatakræft 9.042 1,06

Blærekræft 3.177 0,82

Tabel:  Antal dødsfald i England og 

Wales fra forskellige årsa-

ger samt den relative risiko 

for, at personer med højt 

indtag af mælkeprodukter 

får disse sygdomme i forhold 

til personer med det laveste 

indtag af mælk og mælke-

produkter (relativ risiko = 1). 

En R-værdi under 1 betyder 

reduceret risiko pga. højt 

indtag af mælkeprodukter 

og en R-værdi over 1 betyder 

øget risiko. 

Kilde P. Elwood et al. 2008. 

Journal of American College 

of Nutrition

mene er ikke kendt, men kan 
muligvis hænge sammen med, at 
mælk indeholder specifikke stoffer 
med positiv virkning, herunder 
forskellige fedtsyrer. 

mailto:kristen.sejrsen@agrsci.dk
mailto:JeppeW.Moller@agrsci.dk
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I et fodringsforsøg ved Kvægbru-
gets Forsøgscenter (KFC) i 2007 
er betydning af fedttildeling for 
mælkens sammensætning og 
smag blevet undersøgt i Jersey og 
Dansk Holstein køer. Der indgik en 
kontrolfodring og fodring med to 
slags fedttilskud, dels en mættet 
fedtkilde med et højt indhold af 
palmitinsyre, dels et supplement 
af raps- og hørfrø, der er rige på 
umættet fedt. 

Foderets betydning for 
mælkens sammensætning

Palmitinsyre
Fodring med tilskud af palmitinsyre 
viste, at indholdet af palmitinsyre i 
mælken steg med op til 30% sam-

Smagstest af forskellige mælketyper
Et trænet smagspanel og forbrugere har testet, hvorvidt fodertype, 
race og lagring har betydning for mælkens smag. Test-resultaterne viste, 
at alle tre faktorer spiller en rolle for smagsoplevelsen.
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menlignet med kontrolfoder for 
begge racer. Denne ændring blev 
ledsaget af et fald i såvel stearin-
syre som kortkædede fedtsyrer. 

Raps- og hørfrø
Fodring med raps- og hørfrø var 
sammensat, således, at foderets 
fedtsyresammensætning lignede 
fedtsyresammensætningen ved 
fodring med græs, hvor især 
linolensyre findes i et højt niveau. 
Linolensyre er en umættet fedtsyre, 
- en omega-3 fedtsyre, der anses 
for at være gavnlig for den hu-
mane sundhed. Ved denne fodring 
steg mælkens indhold af linolen-
syre med op til 80% for Dansk 
Holstein køer, mens stigningen kun 
var omkring 40% for Jerseykøer. 

Betydningen af race, lag-
ring og foder på mælkens 
smag

Smagen af mælken fra KFC blev 
bedømt af et trænet smagspanel. 
Her fandt panelet at de største 
forskelle på smagen skyldtes racen, 
idet Jersey mælk, grundet det hø-
jere fedtindhold, havde en krafti-
gere flødelugt og – smag, ligesom 
denne mælk var mere cremet og 
havde en mindre hvid, mere gul 
farve (Figur 1). Forskellen mellem 
mælk fra samme race fodret med 
de forskellige fodertyper var min-
dre og oftest ikke systematisk. 

Smagspanelet smagte også på 
lagret mælk fra Holstein fra de for-
skellige fodringer, og her viste det 

10

Fotograf: Jens Michael Madsen

http://www.kfc-foulum.dk/artikler/13_alle/Projekter2007/projektside_maelketyper.htm
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sig, at mælken efter lagring havde 
en mere flødeagtig karakter og en 
smule hengemt smag. Der var ikke 
systematisk forskel mellem mælk 
fra de forskellige fodertyper. 

Endelig blev mælk fra raps/hørfrø-
fodring sammenlignet med mælk 
fra kontrolfodring ved en forbru-
gertest, hvor 200 forbrugere i et 
supermarked bedømte, at der var 
forskel på de to mælketyper. Testen 
var en triangeltest med tre prøver: 
to af den ene type mælk og én af 
den anden type mælk. Det gjaldt 
om at udpege den prøve, der 
adskilte sig fra de to andre. Efter-
følgende blev de forbrugere, der 
udpegede den rigtige, spurgt om 
hvilken prøve, de foretrak, og her 
var der ikke forskel på de to typer.

Forsøget viser altså, at det er 
muligt at øge mælkens indhold 
af linolensyre med op til 80% for 
Holstein køer ved at give tilskud af 

hør- og rapsfrø i foderet. Denne 
ændring i indholdet har en lille 
indflydelse på smagen, men dog 
ikke i negativ retning.

Du kan læse mere om afgræsning 
og mælkens smag i Ny 
Kvægforskning august 2009

Flere oplysninger

mette.larsen@agrsci.dk
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 Figur 1. Smagskarakterer for de forskellige mælkeprøver, 

0 = lidt, 12 = meget af den pågældende egenskab. 

Fotograf: Jens Michael Madsen
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Video af majshøst til 
slagtekalveforsøg
 
På Kvægbrugets Forsøgscenter er 
den første del af et forsøg med 
afprøvning af kolbemajsensilage til 
slagtekalve ved at være gennem-
ført. Det næste fodermiddel, som 
skal afprøves i 2010, er crimpet 
majs, som nu er høstet og ensile-
ret. Resultaterne fra forsøget skal 
bidrage med ny viden til producen-
ter og rådgivere med sigte på at 
optimere andelen af majskolbeen-
silage og crimpet majs i foderratio-
nen, så foderomkostningerne kan 
sænkes og slagtekalvenes sundhed 
og velfærd kan forbedres. 

 

Projektet løber i perioden fra 2009 
til 2011 og er finansieret af Kvæg-
afgiftsfonden.  
Du kan følge høstarbejdet på video 
samt læse mere om projektet på 
www.kfc-foulum.dk 

DJF forsker vandt pris 
på Agromek 
Forskningsleder ved Institut for 
Jordbrugsteknik på DJF, Ole Green, 
var én ud af tre vindere af Agro 
Business Parks innovationspris på 
årets Agromek. Ole Green vandt 
prisen på 50.000 kr for at have 
udviklet en sensor til overvågning 
af korn og ensilage. Sensorerne er 
indbygget i røde runde bolde og 
kan bl.a. måle temperatur i ensi-
lage og fugtighed i korn. 

KoRT NyT
Dermed kan de registrere, hvis der 
er svampeangreb og utætheder i 
ensilagestakken samt områder med 
vådt korn i siloen. I år er senso-
rerne blevet afprøvet i et projekt på 
Kvægbrugets Forsøgscenter. Det 
kan du læse mere om på: 
www.kfc-foulum.dk. Projektet er 
finansieret af Innovationsloven.  
Læs mere om prisoverrækkelsen 
på: www.agrsci.dk 

Nyt projekt skal forbedre 
”barslen” for ko og kalv 
I et nyt forskningsprojekt på Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 
vil forskerne kortlægge, hvordan 
køerne opfører sig omkring kælv-
ning og hvordan kalvene opfører 
sig de første uger af deres liv. De vil 
undersøge virkningen af den tidlige 
kontakt mellem ko og kalv og 
identificere metoder til at minimere 
stressbelastningen, når ko og kalv 
adskilles. Projektet omfatter også 
en vurdering af de sundhedsmæs-
sige konsekvenser af forskellige 
managementprincipper. Det fire-
årige projekt udføres i samarbejde 
med Veterinærinstituttet, DTU, og 
finansieres af Fødevareministeriet 
(Direktoratet for FødevareErhverv).  
Læs mere på: www.agrsci.dk 
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