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Mere præcis bestemmelse af
tørstofindhold i majsensilage
Et nyudviklet skærehoved til det lange eldrevne ensilagebor giver
en mere præcis bestemmelse af tørstofindholdet i majsensilage viser
en test på Kvægbrugets Forsøgscenter.

De stadigt højere ensilagesiloer
har gjort det nødvendigt at udvikle
den måde, hvormed man udtager
ensilageprøver på. Oprindeligt blev
ensilageprøverne udtaget ved at
”støde” et spyd ned i ensilagen, men
efterhånden blev der sat gevind på
spyddet, så man kunne bore det ned.
Først var det med håndkraft, men
efterhånden som siloerne blev stadigt
højere, udviklede Frøsalget sammen
med rådgiverne et eldrevet ensilagebor, der gjorde det muligt at udtage
prøver i ned til 5 meters dybde.

Test af forskelligt prøveudtagningsudstyr på Kvægbrugets Forsøgscenter

Tørstofindhold blev målt
for højt
Også Kvægbrugets Forsøgscenter
(KFC) gik over til at få udtaget
prøver med det lange ensilagebor.
Men KFC opdagede, at prøver,
udtaget i majsensilage i stor dybde
med det lange eldrevne ensilagebor, konsekvent gav 2 - 4 procentenheder højere tørstofindhold end
grønprøver, der var samleprøver
udtaget af samtlige læs under
indlægning i siloen. Den forskel var
der ikke, da spyddet blev stødt ned
med håndkraft.
KFC, Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet (DJF) og Dansk Kvæg
gennemførte derfor i samarbejde
en test af det eldrevne ensilagebor i en 3 meter høj plansilo med
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Tørstofindhold i prøver af majsensilage udtaget med forskellige skærehoveder
Skærehoved Gammelt
(diameter)
skærehoved,
39 mm

Tørstof, %

Nyt skærehoved,
39 mm

36,3

majsensilage, hvor vi sammenlignede med prøver, der enten var
udtaget vandret i endefladen med
et kort ensilagebor eller med det
ensilagespyd, der anvendes af det
hollandske laboratorium Blgg.
Testen bekræftede, at tørstofindholdet blev målt for højt med det
lange ensilagebor – både i forhold
til de vandret udtagne prøver og
i forhold til prøver udtaget med
Blggs ensilagespyd.

Nyt skærehoved er
udviklet

34,7

Nyt skærehoved,
37 mm

Nyt skæreNyt skærehoved,35 mm hoved,
33 mm

32,9

33,2

Åbningen på det oprindelige
skærehoved er 39 mm, mens den
indvendige diameter i røret er cirka
45 mm. For at få prøvematerialet
til at fylde mindre, fik Frøsalget
fremstillet skærehoveder med
åbninger på 33, 35, 37 og 39 mm
samtidig med, at de blev lavet
koniske indvendigt og godstykkelsen gjort mindre, så der blev mere
plads indvendigt.

Mindre diameter til
eldrevne ensilagebor
anbefales

Vandret
boring (gammelt skærehoved,
39 mm)

32,9

33,4

der bliver valgt som ny standard.
Det nye skærehoved forventes klar
til den kommende sæson.

Flere oplysninger

rut@landscentret.dk
Sammen med Frøsalget har vi
derfor udviklet et nyt skærehoved.
Hypotesen var, at prøvematerialet
inde i røret pressede vand væk fra
ensilagen foran skærehovedet på
grund den store gnidningsmodstand inde i røret. Prøvematerialet
blev nemlig stærkt komprimeret
inde i røret og problemet var stigende med stigende prøvedybde.
Testen viste desuden, at problemet
med at måle for høj tørstofprocent delvist kunne afhjælpes ved
at tømme ensilageboret for hver
halve meter i stedet for hver meter,
som er normalt.

En ny test på KFC viste, at de tre
skærehoveder med diameter på
33, 35 eller 37 mm alle gav god
overensstemmelse med vandret
udtagne prøver, mens både det nye
og det gamle skærehoved på 39
mm gav højere tørstofindhold.
Man bør derfor skifte til de nye
skærehoveder med mindre diameter, når der udtages prøver i majsensilage med eldrevet ensilagebor.
De nye skærehoveder afprøves i
øjeblikket i græsensilage. Resultatet heraf vil være med til at afgøre,
om det bliver 33, 35 eller 37 mm,
3
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Ædetid – et sygdomsbarometer?
Registreringer fra Kvægbrugets Forsøgscenter har vist, at køers ædetid kan give et estimat for
køernes foderoptagelse. Dermed kan registrering af koens ædetid være et muligt redskab til
udpegning af ”problemkøer”.

I takt med de stigende besætningsstørrelser stiger behovet for nye
typer af værktøj til automatisk
overvågning. I den forbindelse har
flere undersøgelser påpeget, at
ændringer i køernes ædetid kan
være en indikator for, at en ko
er ved at udvikle en lidelse. Det
skyldes at en subklinisk syg ko, dvs.
en syg ko, som endnu ikke viser
synlige tegn på sygdom, i mange
tilfælde vil ændre sit ædemønster
og længden af sine måltider. Læs
mere i kvæginfo 1845.

Kendskab til koens ædetid kan
afsløre om en sygdom er under
udvikling

Ædetid som
overvågningsredskab?
Derfor undersøger Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) i
samarbejde med Agrotech, om
registreringer af koens ædetid kan
bruges som et overvågningsredskab. Dette kræver imidlertid, at de
registrerede ædetider er et mål for
køernes individuelle foderoptagelse, samt at der er tydelige ændringer i koens individuelle ædetid, når
koen er ved at udvikle eller lider af
en sygdom.

Undersøgelser med data
fra KFC
På Kvægbrugets Forsøgscenter er
registreringer af køernes individuelle daglige foderoptagelse og
ædetid blevet analyseret. Formålet
var bl.a. at undersøge stabiliteten i
køernes individuelle ædehastighed.
Hastigheden, hvormed den enkelte
ko optager foderet, kan derefter bruges til at estimere koens
foderoptagelse (kg ts/dag) ud fra
kendskabet til koens ædetid (min/
dag).

Kendskab til køernes individuelle
ædetid vil derfor give mulighed
for at estimere foderoptagelsen,
og dermed også mulighed for at
udpege køer med pludselige fald i
foderoptagelsen.
I praksis vil det ikke være muligt
at registrere køernes individuelle
foderoptagelse med anlæg som
benyttes på Kvægbrugets Forsøgscenter. Derimod kan man forestille
sig at køernes individuelle ædetid
i fremtiden kan registreres vha. fx
elektroniske øremærker og antenner placeret ved foderbordet med
henblik på finde syge køer.
Projekt-samarbejdet mellem AgroTech og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet er
finansieret af henholdsvis Dansk
Kvæg og Det strategiske Forskningsråd.

Flere oplysninger
Lene.Munksgaard@agrsci.dk

mvl@agrotech.dk

Ædetid - et godt billede
på foderoptagelsen
Analyserne viser, at raske køers
individuelle foderoptagelse og
ædehastighed med forholdsvis
stor præcision kan forudsiges.
4

pht@agrotech.dk

fls@agrotech.dk

Ny KvægForskning Nr. 2

7. årgang, april 2009

De yngste kalve er mest udsatte
for virusdiarré
En undersøgelse i en række svenske besætninger har vist, at mere end 10 %
af de kalve, som var under én uge gamle, bar på corona-virus. Dette er flere end ventet.

Corona-virus kan forårsage diarré
hos spædkalve. En svensk undersøgelse har vist, at det er de yngste
kalve, der bærer på mest smitte.
Disse nye resultater er blevet præsenteret i en rapport fra Sveriges
landbrugsuniversitet (SLU.)

Svenske tests ikke
følsomme nok
Diarré er den mest almindelige
sygdom hos unge kalve og her er
bovint corona-virus (BCV) er en af
de fem mest almindelige årsager
til diarré. Undersøgelser har hidtil
vist, at andelen af smittede kalve,
i besætninger uden for Sverige,
har været større, end hvad der
har været konstateret hos svenske
kalve. Årsagen til dette har vist sig
at være de diagnostiske tests, som
har været anvendt i tidligere svenske undersøgelser. Disse tests har
ikke været tilstrækkeligt følsomme.

Råmælk inden for seks timer efter
kælvning er den bedste forebyggelse

Det er de yngste kalve, som er mest udsatte for corona-virus

Råmælken har stor
betydning
Denne undersøgelse har vist, at
der på mange af de svenske gårde,
hvor antallet af smittede kalve var
højt, først blev givet råmælk ved
den næste ordinære malkning,
hvilket risikerede at blive senere
end de anbefalede seks timer efter
kælvning. Dette kom frem ved en
undersøgelse på 15 gårde, som alle
havde været ramt af BCV-smitte.
Yderligere risikofaktorer i forhold
til BCV-smitte er gruppeopstaldning af kalve, som er yngre end to
uger, samt perioder med mange
kælvninger.

svenske malkekvægbesætninger
og her fandt man BCV-virus i hele
12% af besætningerne og 5,6%
af kalvene. Blandt de yngste kalve,
dem som var yngre end én uge,
bar over 10% på viruset. Dette
er en højere andel smittede kalve
end man tidligere har kendt til.
Dette beror sandsynligvis på, at nye
diagnostiske metoder med højere
følsomhed er blevet anvendt i
dette studie.
Den bedste måde at beskytte
kalvene på, er fortsat at give dem
råmælk inden for seks timer efter
kælvning.

Flere oplysninger
Yngste kalve bar på mest
smitte
madelein.traven@kv.slu.s
Forskere ved SLU har studeret 550
gødningsprøver fra spædkalve i
5
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Undersøgelse for mastitis bakterier
Ny metode åbner mulighed for at bruge ydelseskontrolprøver til undersøgelse for mastitis.
Testen kræver nemlig ikke levende bakterier, idet DNA fra døde bakterier kan indgå i testen.

Ved mastitiskongressen i Holland i
efteråret 2008 kom Mejeriforeningen i kontakt med firmaet Finnzymes fra Finland, som har udviklet
en ny PCR-metode (Polymerase
Chain Reaction) til undersøgelse
af mælkeprøver for mastitispatogener. Undersøgelsen påviser 11
mastitispatogener heriblandt alle
de vigtigste mastitisbakterier.

Sikker og fordelagtig test
Vi har i Mejeriforeningen undersøgt testen og fundet den meget
sikker og nok bedre i forbindelse
med en diagnose på samme mælkeprøve end en traditionel dyrkning af bakterier. En fordel ved PCR
testen er, at den kan anvendes på
mælkeprøver, der er tilsat konserveringsmiddel. Testen kræver
nemlig ikke levende bakterier men
blot DNA fra bakterierne. Ved
udtagning af ydelseskontrolprøver,
der ikke opbevares på køl, benyttes
stoffet bronopol som konserveringsmiddel, hvilket hidtil har gjort
disse prøver uegnede til bakteriologiske undersøgelser, da stoffet
hæmmer en dyrkning af levende
bakterier.

2 timers ekstraktion

PCR testen er en test hvor DNA i
prøven dublikeres op til 40 gange.
2 timers maskinaflæsning
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Figur 1. viser Real Time PCR analysen af 11 prøver for Streptococcus agalactia.
X aksen angiver antal gange DNA materialet er dublikeret (cycles) og Fluorescencen angives på Y aksen.
Der ses fire positive prøver med Ct værdi under 37, henholdsvis 22,5, 26,2, 34,2 og 34,4.

Processen følges løbende på graf,
hvormed man kan bestemme
prøvens dublikeringsværdi / Ct
værdi. Ct værdien er det tidspunkt, hvor processen på grafen
bliver eksponentiel - se figur 1. Jo
tidligere dette sker jo mere DNA, af
den pågældende bakterie, er der i
mælken.

Giver også viden om penicillinresistens
Ud over de nævnte patogener
påviser testen også beta-lactamase.
Ved fund af Koagulase negative
stafylokokker (CNS) eller Stafylococcus aureus vil det således være
muligt at få viden om bakteriens
eventuelle penicillinresistens. Påvises de to bakterier sammen kan
det dog ikke med sikkerhed siges,
hvilken af de to bakterier der er

penicillinresistent, hvis der samtidig
påvises beta-lactamase genet.

Afprøves nu også i danske
besætninger
Undersøgelsesmetoden til mastitisprøver er ikke helt ny. Der er i flere
lande udviklet PCR til påvisning af
mastitisbakterier. På DTU anvendes således også i dag en PCR til
endelig diagnose på Stafylokokkus
aureus og CNS. Firmaet Finnzymes har afprøvet PCR-metoden
til at diagnosticere mastitis-agens
i Canada i en besætning med
almindelig Tru-test kontroludstyr.
Testen anvendes nu i Canada og i
en delstat i Tyskland på ydelseskontrolprøver.

testen i tre danske besætninger
med B-streptokokker med forskelligt prøveopsamlingsudstyr. Én
med Lely shuttle, en besætning
med traditionel Tru-Test udstyr og
én med DeLaval prøveopsamling.
Vi er stort set færdige med de to
første besætninger, hvor testen har
været meget anvendelig. I undersøgelsen vil der dels være fokus på
B-streptokok-sanering men også
på optimering af prøveudtagning,
så eventuelle fejl ved overslæb fra
ko til ko reduceres.

Flere oplysninger

jka@mejeri.d

Vi er sammen med RYK og Eurofins i gang med at undersøge
7
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Kort nyt
Forskningsprojekt indviet
af Fødevareministeren

KFC udvider
besætningen i år

Den 20. april aflagde Fødevareminister Eva Kjer Hansen besøg på
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF i Foulum. Anledningen
var, at et stort forskningsprojekt
med titlen: ”Genomisk Selektion –
fra funktion til effektiv udnyttelse
i kvægavlen”, blev skudt i gang.
Den nye avlsteknik gør det muligt
at bestemme en nyfødt kalvs avlsmæssige niveau ud fra en DNAanalyse af en blod- eller vævsprøve
fra dyret. Ved traditionel afkomsundersøgelse kan avlsværdien først
vurderes, når tyren er 5 år gammel.
Dermed sparer erhvervet både tid
og penge svarende til en milliard
kroner over de næste 10 år. Det
forventes, at den nye teknologi vil
øge den generelle avlsfremgang
med 50%. Derudover vil den give
helt unikke muligheder for at
forbedre køernes egenskaber mht.
lidelser som f.eks. dårlig klovsundhed og mastitis, hvor det er svært
at få tilstrækkelig arvelig fremgang
med de nuværende avlsmetoder.
Der vil også være mulighed for at
inddrage nye egenskaber i avlsmålet, som f.eks. egenskaber ved
mælken, som gør den sundere for
mennesker. Forskningsprojektet er

Kvægbrugets Forsøgscenter har
nu fået sin endelige miljøtilladelse
på plads til at udvide besætningen
fra de nuværende 150 til 210 køer
plus opdræt. Byggeprojektet forventes påbegyndt før sommerferien som planlagt. Projektet er støttet af Foreningen Plan Danmark og
NyKreditfonden. Baggrunden for at
udvide er dels at opgradere det lille
jerseyhold på 40 køer til at være
på størrelse med de to SDM-hold dels at kunne have 70 køer til hver
af de tre nye malkerobotter for at
matche forholdene i praksis. Dette
opfylder samtidigt behovet for flere
dyr i de mange forsøg, der løbende
gennemføres.

Ny KvægForskning
udgives af Kvægbrugets Forsøgscenter og Det Jordbrugsvidenskabelige
Fakultet, Aarhus Universitet.
Tilmelding til Ny KvægForskning samt
oplysning om ændret email-adresse til
sekretær Karin.Smedegaard@agrsci.dk
eller på www.kfc-foulum.dk

Foto: Janne Hansen, DJF.

et samarbejde mellem DJF, Viking
Genetics og Dansk Kvæg. Der er
bevilget i alt 64 millioner - støttet
af kvægbrugserhvervet og midler
fra Innovationsloven. Læs mere om
projektet på DJF’s nyheder, april
2009; oktober 2008 samt i
Ny Kvægforskning, oktober
2008.

Læs mere om baggrunden for at
udvide her.

Flere oplysninger
Christian.Borsting@agrsci.dk
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