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“Verdens største forsøg”
med malkekøer
Lukningen af Ammitsbøl Skovgaard ved
årets udgang afslutter et af de mest
ambitiøse forsøg med malkekøer i Dan-
mark nogensinde. Det handler om det
såkaldte “MEMO-forsøg”, som de sidste
5 år har omfattet i alt 656 laktationer fra
322 køer fordelt på racerne SDM, RDM
og Jersey. På tværs af genetiske grupper
og laktationer var køerne fordelt på to
forskellige fuldfoderblandinger og fodret
efter TMR1-princippet.  MEMO-køerne er
fulgt særdeles intensivt og registreringer-
ne har omfattet 341.921 målinger af
mælkeydelse, 34.795 bestemmelser af
mælkens sammensætning,  915.157
afvejede udfodringer, 4.053 huldbedøm-
melser, 1.036 leverbiopsier, 7.650 blod-
prøver og 13.266 bakteriologiske målinger
på mælk fra enkeltkirtler med mastitis.
Desuden er der gennem hele forløbet re-
gistreret data vedrørende klove, sundhed
og kliniske undersøgelser  m.m..

Totalt set repræsenterer forsøget et ene-
stående datamateriale som, når det bliver
opgjort, vil give mange værdifulde infor-
mationer som skal tolkes, publiceres og
overføres til brug i kvægbruget og
kvægavlen. Forskerne har et stort og
spændende arbejde forude! Det arbejde
der inkluderer både danske og udenland-
ske forskere inden for fysiologi, genetik,
immunologi og statistik.

De første smagsprøver på resultaterne fra
MEMO-forsøget blev allerede præsen-
teret på en temadag på Foulum den 16.
november. Et vigtigt fokusområde på
mødet var muligheden for at bruge huld
som hjælp til styring af produktion, sund-
hed og som parameter i avlsarbejdet. Et
andet fokusområde på temadagen var
brugen af målinger på mælk som “bio-
logiske styringsparametre”. Fx blev der
præsenteret nye resultater, som viser at
mælkens indhold af acetone allerede en
uge inden koen får synlige symptomer
kan afsløre at koen er i ubalance og på
vej til at udvikle ketose.

Du kan læse et sammendrag fra et par
af indlæggene i nyhedsbrevet her - eller
du kan læse meget mere om dagens
indlæg i “Intern Rapport nr. 148” (som
kan bestilles på tlf. 89 99 12 12) fra Dan-
marks Jordbrugsforskning. Endelig kan
du også læse mere om de første MEMO-
resultater på KFCs hjemmeside:
www.kfc-foulum.dk

Bernt Bech Andersen
Kvægkoordinator, DJF

Finn Strudsholm
Centerleder, KFC
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Huld - et interessant
parameter i avlsarbejdet?
Brugen af huld i avlsarbejdet har muligvis
gode perspektiver når det drejer sig om
at avle efter køer, som kan håndtere en
stor energimobilisering og præstere en
høj mælkeydelse uden at blive syge. Det
er én af de foreløbige konklusioner fra
MEMO-forsøget, som viser interessante
genetiske forskelle i huld både indenfor
og mellem racer.

MEMO-forsøgets data viser således, at
der kan beregnes meningsfyldte gene-
tiske parametre for huldændringer
gennem laktationen, og at der er en
genetisk variation, som gør det muligt
at selektere for evnen til at mobilisere.
Der er dog stadigvæk forhold omkring
koens kropsreserver, energimobilisering
og koens metaboliske stress der skal
forstås bedre, inden huld for alvor bør
indrages i avlsarbejdet.

MEMO-dataene viser desuden en inte-
ressant forskel mellem de 3 racer i for-
søget. RDM-køer placerede sig ved den
givne fodring i forsøget (TMR1-fodringer)
på et niveau som var godt 0,5 huld-
enhed højere end hos SDM og Jersey.
Samtidig viser forsøget, at SDM og Jer-
sey fra et gennemsnitligt udgangspunkt
på cirka 3,5 tabte sig op mod 1,5 huld-
points de første 3 måneder, mens RDM
fra et lidt højere udgangspunkt kun tabte
i underkanten af 1,0 enhed.

Henvisning: “Intern  Rapport nr. 148” fra
Danmarks JordbrugsForskning. Bilag fra
temadag om MEMO-forsøget.

Flere oplysninger:
E-mail: Ivan.Mao@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1225

Interessant genetisk varia-
tion i “rejse-sig-adfærd”
hos malkekøer
Et indledende studie (KVL-specialepro-
jekt) over køers “rejse-sig-adfærd” viser
en arvbarhed på de undersøgte egen-
skaber på 0,18, hvilket svarer til arv-
barheden for øvrige lemmeegenskaber
som bruges i avlsarbejdet. Det gør det
muligt at avle for bedre “rejse-sig-
adfærd” ved at inddrage egenskaben i
selektionen. Udnyttelse i avlsarbejdet
kræver dog større sikkerhed via under-
søgelser på et større antal køer - herun-
der over sammenhænge til øvrige ekste-
riøregenskaber.

Køers evne til at rejse sig er interessant,
da en nedsat mobilitet hos malkekøer

kan være et stort problem både økono-
misk og velfærdsmæssigt. I det aktuelle
projekt blev køerne studeret når de rejste
sig. Desuden blev det vurderet, hvor me-
get de skulle drives før de rejste sig. “Ris-
ing-score” blev bedømt på en skala fra
1 til 5. Karakteren 1 blev givet til køer,
der udførte bevægelsen let og uden pro-
blemer. Karakteren  5 blev givet til køer,
der udførte rejse-bevægelsen besværet
eller forkert (fx på forbenene først). Den
drivning der skulle til for at koen rejste
sig blev bedømt på en skala fra 1 til 3,
hvor 1 var let eller ingen drivning, mens
3 var kraftig drivning. I alt 1.100 køer
fordelt på 14 besætninger indgik i pro-
jektet, som omfattede både bindestald
(214 køer) og sengebåsestald (886 køer).

RDM adskilte sig fra både SDM og Jer-
sey ved at opnå bedre karakter, mens der
ikke var forskel mellem SDM og Jersey.
Laktationsstadiet havde ingen betydning
for køernes evne til at rejse sig, mens
stigende laktationsnummer betød dårli-
gere karakterer. Samtidig var der stor
effekt af, hvilken besætning koen stod i.
Derimod var der ingen forskel mellem
bindestald og sengestalde.

Der var tendens til at køer, der var ge-
netisk disponerede for at være høje og
have kraftig knoglebygning var genetisk
disponerede for bedre “rejse-sig-
adfærd”. Derimod tyder resultaterne på,
at der ikke er sammenhæng mellem
hasevinklen og rejse-sig-adfærd eller
graden af drivning. Derimod var der
ingen sikker sammenhæng til eksteriør-
egenskaberne hasestilling, hasekvalitet
og klovhældning.

Flere oplysninger:
E-mail: Lisbeth.Brehmer@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1329

Acetone i mælk er god
indikator for ketose
Indholdet af acetone i mælk målt dagligt
de første 7 uger efter kælvning er et godt
parameter til at udpege køer, som har
subklinisk ketose eller har risiko for at
udvikle klinisk ketose. Det er konklu-
sionen på et delforsøg under MEMO-
forsøget, hvor acetone i mælk blev målt
ved hver malkning gennem laktationen
hos 67 køer fordelt på racerne RDM,
SDM og Jersey - primært 2. kalvs og
ældre køer.

Acetone er et ketonstof, som dannes i
koens stofskifte og udskilles i bl.a. mælk.
Allerede op til 1-2 uger før koen viser
kliniske tegn på ketose, kan udviklingen
i mælkens acetone-indhold indikere om
koen er ved at udvikle ketose. Forhøjede
koncentrationer af acetone i mælk blev
fundet hos køer frem til dag 50 efter
kælvning. Herefter var niveauet stabilt
lavt resten af laktationen. Det er derfor
kun interessant at måle acetone i tidlig
laktation.

Udviklingen i acetone i mælk på konive-
au kan også indikere subkliniske tilfælde
af ketose. Det er interessant, da en
subklinisk tilstand kan medføre nedsat
mælkeydelse og/eller dårligere reproduk-
tionsresultater. Forsøget omfatter des-
uden blodprøver, som blev analyseret for
indhold af fedtsyrer (NEFA), betahy-
droxybutyrat (BHB - et andet ketonstof)
og glukose i blodet. Acetone i mælk er
pænt positivt korreleret til NEFA og BHB
i blod samt negativt korreleret til ind-
holdet af glukose. Det  bekræfter aceto-
nes egenskab som indikator for koens
fysiologiske status. Acetone i mælk synes
derfor at være et relevant måle- og sty-
ringsparameter i praksis.

Rejse- sig- adfærd
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Sammenhæng mellem
enzymet “eEF-2” i yvervæv
og syntesen af mælke-
protein hos malkekøer
Et studie på malkekøer tyder på, at den
såkaldte elongeringsfaktor-2 (eEF-2) kan
være begrænsende for proteinsyntesen
i yvervæv i senlaktation. Resultaterne
svarer til tidligere forsøg, som også har
vist at mængden af eEF-2 i yvervæv kor-
relerer vældig godt med både mængden
af kasein og mængden af total protein i
mælken fra malkekøer i senlaktation. I
tidlig og i midtlaktation kan der ikke
findes en tilsvarende god korrelation.
Forsøget er lavet med 19 køer af Holstein
Frisian, hvor der blev udtaget vævsprøver
af yver, lever og muskler ved slagtning.

Det biokemiske “maskineri”, som dan-
ner proteiner i mælkekirtlerne hos
malkekøer er meget kompliceret og
består af mange trin. At måle hastig-
heden af proteinsyntesen i yveret er
derfor langt fra simpelt. En mulighed er
imidlertid at måle mængden af eEF-2,
som er et specielt enzym der altid er til
stede når dyr (og planter) danner
proteiner. Rent biokemisk er det muligt,
at mængden af eEF-2 i yvervævet er
begrænsende for syntesen af protei-
ner,som udskilles i mælken.

Niveauet af eEF-2 i yvervæv fra malke-
køer er særdeles højt og svarer til 20 gan-
ge niveauet i leveren og 50 gange det
niveau som findes i muskelvæv. Det
afspejler at aktivitet i yverets proteinsyn-
tese er særdeles høj.

Fordelene ved at måle netop mængden
af eEF-2 er at der kun skal bruges ganske
små mængder væv. Samtidig er selve
målingerne meget følsomme og relativt
hurtige og billige. Undersøgelser viser, at
den anvendte metode kan afsløre for-
skelle i mængderne af eEF-2 på ca. 10%.
Projektet publiceres i: J. Dairy Res. (i tryk)

Flere oplysninger:
E-mail: Bent.Riis@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1104

Kun lille effekt af tilskud
af korn til stude på græs
Effekten af tilskud på 4 kg valset byg som
slutfedning af stude på græs er begræn-
set, når studene går på en mark med
godt græsudbud. Tilvæksten blev i et
aktuelt forsøg øget med 80 gram pr. dag,
mens klassificeringen var næsten upå-
virket.

Konklusionen stammer fra et delforsøg
under det igangværende studeforsøg på
Ammitsbøl Skovgaard. Forsøget blev
gennemført med 26 2. års stude (10
SDM og 16 Jersey), som fra 6. august til
slagtning den 8. oktober fik tilskud af 4
kg valset byg pr. dag. Alle stude græs-
sede kløvergræs med godt græsudbud.
SDM-studene voksede 790 og 733 g/dag
med og uden tilskud af korn, mens stu-
dene af Jersey tilsvarende voksende 531
og 440 gram/dag.

Slagteresultater er vist i tabellen for hver
race med (+) eller uden (-) tilskud af byg.

SDM Jersey
+    /    - +   /   -

Slagtet vægt, kg 325  316 209   209
EUROP-FORM 3,6  3,2    2,4    2,5
EUROP-FEDME 2,8  2,8 2,8    2,9
EUROP-FARVE 3,2  3,4 4,9    5,0

Jersey-stude slagtet direkte fra græs
havde således en farveklassificering på
5. Bemærk desuden, at form-klassifice-
ringen hos færdigfedede SDM-stude
med en slagtevægt i niveauet 320 kg ikke
når højere end niveauet 3,5.

Flere oplysninger:
E-mail: Refsgaard.Andersen@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1558

Slagte- og kødkvalitet af
ungtyre fra ammekøer
Resultater fra et forsøg med ammekøer
og deres afkom på Ammitsbøl Skovgaard
omfattende racerne Limousine, Hereford
og Simmentaler viser følgende vedrøren-
de ungtyres slagte- og kødkvalitet:

• Limousine har den bedste klassificering
for form (12,1) efterfulgt af Simmen-
taler (9,4) og Hereford (7,4).

• Ved samme produktionsbetingelser og
slagtealder (13 mdr) nåede Simmen-
taler en slagtevægt på 325 kg mod 281
og 263 hos Limousine og Hereford.
Slagteprocenter hos de 3 racer var i
samme rækkefølge: 54,6, 59,0 og
52,5.

Henvisning: “Intern Rapport nr. 148” fra
Danmarks JordbrugsForskning. Bilag fra
temadag om MEMO-forsøget.

Flere oplysninger:
E-mail: Nicolaj.Nielsen@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1368

Tilgængelighed af fosfor i
foder til malkekøer
En screening dækkende prøver fra i alt
21 danske fodermidler viser en bety-
dende variation i forskellige fosforkilders
tilgængelighed for malkekøer. Specielt er
der stor variation i tilgængeligheden
blandt de mineralske fosforkilder som
indgik i undersøgelsen. Tilgængelighe-
den i de undersøgte kvaliteter af dicalci-
umfosfat og dicalciummagnesium var så-
ledes kun omkring 30%. Modsat blev
den højeste tilgængelighed fundet i et
kommercielt mononatriumfosfat, hvor
den var 100%.

De 21 undersøgte fodermidler dækker
bredt på tværs af grovfoder, kraftfoder
og mineralske fodermidler. Opløselighed
er dels målt ved inkubering i nylonposer
i vommen op til 48 timer - dels testet i
mobile nylonposer analyseret  efter pas-
sagen af koens tarmsystem.

Undersøgelsen viser generelt, at tungt-
fordøjeligt grovfoder har lavere tilgæn-
gelighed af fosfor i vommen. Også var-
mebehandling af kraftfoder giver en lave-
re tilgængelighed af fosfor. Umiddelbart
er der derfor en konflikt mellem at spare
N i fodringen via varmebehandling af
kraftfoder og den samtidige nedsatte
udnyttelse af fosfor. Mulig tilsætning af
fytase ved fodring med de varme-
behandlede foderemner bør undersøges
nærmere, da det muligvis kan øge til-
gængeligheden i vommen.

Udnyttelsen af fosfor hos dansk kvæg
ligger totalt set på rationsniveau under
30%. Ved at inddrage viden om tilgæn-
geligheden af fosfor er der plads til at
øge udnyttelsen og dermed mindske
udskillelsen til miljøet. Dog er det næppe
realistisk totalt set at få udnyttelsen hos
kvæg højere op end ca. 40%.

Henvisning: “Availability of phosphorous
in feedstuffs for cattle” , EAAP, 2001.

Flere oplysninger:
E-mail: Jakob.Sehested@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1384

Yver med påsatte malkekopper -
“enzymet i yvervæv”
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Fra Memo forsøget på Ammitsbøl Skovgaard

• Fedningsgraden og indholdet af intra-
muskulært fedt var lavest hos Limou-
sine efterfulgt af Simmentaler og Her-
eford

• Kødkvaliteten varierede mellem racer
især på farven, hvor kødet fra Simmen-
taler var noget mørkere, mens Limou-
sine havde en lysere kødfarve. Hereford
lå intermediært.

Projektet omfatter studier over de for-
skellige ammekøers mælkeproduktion,
foderoptagelse og foderforbrug, samt
afkommets produktions- og slagteresul-
tater. Til det brug er ammekøer af de 3
racer fulgt intensivt på forskellige fod-
ringer og gennem 2 laktationer. Resul-
taterne fra denne del af forsøget er un-
der opgørelse.

Flere oplysninger:
Hanne Bang Bligaard,
Slagteriernes Forskningsinstitut
E-mail: hgb@dmri.dk
Tlf.: 4630 3030

Nye projekter på KFC
Efter at have været i brug i godt 1 år er
indkøringen af Kvægbrugets Forsøgscen-
ter nu nået så langt at centeret bevæger
sig fra en fase med etablering og indkø-
ring frem til egentlig forskningsmæssig
drift.

I de kommende uger starter projekter
med titlerne “Protein til kvier” og “CLA
i mælkefedt”. Projektet vedrørende pro-

tein til kvier skal undersøge om der er
en effekt af at give protein ud over
normerne til kvier i aldersperioden 9 mdr.
- 3 mdr. før kælvning. Projektet vedrø-
rende CLA undersøger om og hvordan
mælkens indhold af den interessante
fedtsyre “konjungeret linolsyre” er på-
virket af den fedtkilde (raps, soja eller
solsikke), som køerne får i rationen.
Læs mere om igangværende KFC-
projekter og se foreløbige resultater på
KFCs hjemmeside www.kfc-foulum.dk

Farvel til Ammitsbøl
Skovgaard
Med årets udgang lukker forsøgsgården
Ammitsbøl Skovgaard ved Vejle. Det sker
efter at den i knap 20 år har virket som
forsøgsfacilitet i tæt samarbejde mellem
Danmarks JordbrugsForskning og kvæg-
brugserhvervet. Lukningen markerer
samtidig at omlægningen af Institutio-
nen EGTVED til den nye institution
“Kvægbrugets Forsøgscenter” er tilen-
debragt. Tre af de hidtidige “Egtved-sta-
tioner” (Langagergaard, Egtved Avlssta-
tion og Ammitsbøl Skovgaard) er nu
afviklet og kvægbrugets forsøgsstationer
består fremover af “Kvægbrugets
Forsøgscenter” i Foulum og “Ålestrup
Avlsstation”. Ålestrup Avlsstation er
udlånt til brugerkredsen af stationen:
Ålestrup Avlsstation I/S. Overordnet orga-
nisatorisk refererer stationerne fra 1.
januar 2002 til det nye udvalg “Dansk
Kvæg”. Der således fremover er sam-

menfald mellem Dansk Kvægs bestyrelse
og bestyrelsen for Kvægbrugets Forsøgs-
center.

Flere oplysninger:
E-mail: Finn.Strudsholm@agrsci.dk
Tlf.: 8999 1310

Møder og arrangementer
Dansk Kvægs årsmøde i Herning den 25.
- 26. februar 2002


