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Innledning 
Gjennom seleksjon er kyrnes genetiske mjølkeevne økt. Da det selekteres direkte 
for økt produksjon vet en fortsatt lite om hvordan seleksjonen endrer dyra 
fysiologisk. Kunnskap rundt fôring av mjølkeku er i stadig utvikling og de siste 
årene har fôrverdivurderingen særlig på proteinsiden blitt bedre, men vi har behov 
for å vite mer om faktorer som påvirker intermediær metabolisme av aminosyrer 
og glukogene substrater. Slik kunnskap vil bidra til en bedre forståelse blant annet 
for hvordan proteinprosenten i mjølka påvirkes av fôringa. Vi ønsket derfor å 
undersøke om responsen på tilførsel av aminosyrer og glukose er avhengig av  
tilførselssted og genetisk kapasitet for mjølkeevne. 
 
Materiale og metode 
Dette forsøket er det samme som er presentert i innlegget ‘Infusjon av aminosyrer 
og glukose i løpe og blod til kyr i tidleg og sein laktasjon og respons i 
mjølkeprotein’. I det innlegget er fôring og behandlinger beskrevet mer i detalj. 
Her er det viktigste presentert sett utfra et avlsmessig synspunkt. 
 
Fire kyr fra låglinje mjølk og fire kyr fra generell høg avlsverdi-linja ble satt inn på 
Stoffskiftefjøset på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap og fistulert med 
vomkanyle. To av låglinjekyrne var tredjekalvskyr, resten var andrekalvere. Den 
genetiske forskjellen mellom gruppenes 305-dagers proteinproduksjon var 
beregnet fra avstamning til å være 50 kg. Ved en proteinprosent på 3,2 tilsvarer det 
1570 kg mjølk. Forsøksbehandlingene var kontinuerlig tilskudd av stivelse i løpe 
(SP), glukose i blod (GB), aminosyrer tilført i løpe (AP) eller aminosyrer i blod 
(AB). Behandlingene var satt opp som et ufullstendig latinsk kvadrat men med 
restriksjonen at tilførsel til blod ikke skulle skje i påfølgende behandlinger på 
samme ku. Dette ble gjort fordi det er en ekstra påkjenning for kyrne forbundet 
med intravenøs infusjon. Hver forsøksperiode varte to uker. Den første uka var 
uten behandling og tjente som en hvileuke og kontroll (C). Uke nr to fikk kyrne en 
forsøksbehandling. Alle kyr ble testet på alle behandlinger tidlig i laktasjonen. 



Deretter ble alle behandlingene gjentatt etter samme mønster etter et opphold på 
seks uker. Uka etter siste behandling i de to laktasjonsstadiene tjente også som 
kontroll slik at i praksis var det åtte uker uten infusjon. Kyrne ble gitt en 
basalrasjon som skulle dekke ca 95 % av fôrbehovet før forsøksstart bestående av 
kraftfôr og grassurfôr i et forhold på 55:45 på tørrstoffbasis. 
 
Proc mixed i SAS 8.02 ble brukt og den fulle modellen var: 
Y = µ + linje + laktstadie + infusjon + periode + periode*laktstadie  
       + linje*infusjon + laktstadie*infusjon + linje*laktstadie*infusjon  
       + ku innen linje + feil innen laktstadie 
Y var avhengig variabel, bl.a. mjølkeproduksjonsdata og blodverdier. De to siste 
leddene var tilfeldige variable, resten faste. 
 
Modellen ble forenklet ved manglende signifikans (P<0,05) på følgende måte: 
Ku innen linje kunne fjernes, feil kunne bli felles for begge laktsjonsstadier, 
treveissamspillet kunne fjernes og linje*infusjon kunne fjernes. 
 
Resultat 
Linjeeffekt på mjølkeytelsen og kjemisk sammensetning i mjølk var ikke statistisk 
signifikant. Tallmessig mjølka de selekterte kyrne ca 2,5 kg EKM mer pr dag enn 
låglinjekyrne og proteinprosenten var ca. 0,1 prosentpoeng lågere (figur 1). 

Figur 1. Proteinprosenten i mjølka for kyr med låg og høg genetisk kapasitet for 
mjølkeproduksjon ved de ulike behandlingene tidlig og seint i laktasjonen. Effekten av 
genetisk kapasitet var ikke signifikant. 
 
Tørrstoffopptaket fra silo, og derfor også totalt tørrstoff-, råprotein- og 
nitrogenopptak, var lågere hos låglinjekyrne ved infusjon av GB og AP tidlig i 
laktasjonen og det var et signifikant treveissamspill. Fordøyeligheten av organisk 
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stoff og råprotein viste også et treveissamspill. Spesielt ved tilførsel av SP tidlig i 
laktasjonen var fordøyeligheten av organisk stoff høgere på låglinjekyrne, men den 
var høgere også for GB og AP tidlig i laktasjonen.  Seinere i laktasjonen var det 
bare for AP fordøyeligheten var forskjellig. Fordøyeligheten for råprotein viste 
også signifikant treveissamspill, og var høgere for låglinjekyrne for SP tidlig i 
laktasjonen.  Nitrogen utskilt i gjødsel viste et treveissamspill. Hovedårsaken var 
at kyrne med høg genetisk kapasitet for mjølkeproduksjon skilte ut mer nitrogen 
ved tilførsel av SP tidlig i laktasjonen. Nitrogen utskilt i urin derimot viste kun en 
linjeeffekt der låglinja skilte ut mest. Resultatene for utskilt nitrogen i prosent av 
opptatt nitrogen viste det samme bildet. Egenskapene nitrogen i mjølk og 
nitrogenbalanse hadde ikke signifikant effekt, verken i gram per dag eller prosent 
av opptak. 
 
Arterielt glukosenivå viste samspill mellom linje og infusjon. Låglinja hadde et 
ikke-signifikant høgere glukosenivå med unntak av ved GB der linjene var svært 
like i verdi. Forskjellen mellom arterielt glukosenivå og i mjølkeåra (AV-
differansen) hadde ikke signifikant linjeeffekt, ei heller ekstraksjonsprosenten. Frie 
fettsyrer (NEFA) i arterielt blod var nokså lik for de to linjene, med unntak av ved 
AB tidlig i laktasjonen. Da var det høgere konsentrasjon for kyrne med høgt 
genetisk potensial, noe som ga et signifikant treveissamspill. Dette funnet var 
parallelt til det vi fant for AV-differanse og ekstraksjonsprosent. 
 
Det var effekt av genetisk linje på alle hormonene vi undersøkte. For veksthormon 
var det en rein linjeeffekt der låglinja hadde lågere verdier. For insulin og 
glukagon var det et signifikant treveissamspill. Insulinnivået var høgere for låglinja 
i seinlaktasjonen både for SP og AB. For glukagon var hormonnivået høgere for 
låglinja tidlig i laktasjonen ved AP.  
 
Diskusjon 
Med så få dyr er det vanskelig å få signifikant effekt for egenskaper med stor 
variasjon, for eksempel produksjonsegenskapene. Fordi forsøket var så 
arbeidsintensivt samt av plasshensyn i forsøksfjøset var det ikke gjennomførbart å 
øke antallet forsøkskyr. 
 
Linjeeffekten er sammenblandet med laktasjonseffekt ettersom det ble brukt to 
tredjekalvskyr som begge kom fra låglinja. Dette var uheldig, men det var mangel 
på egna forsøksdyr. Ettersom kyr vanligvis mjølker noe bedre i tredje laktasjon 
enn i andre måtte vi regne med redusert effekt av linje.  Siden den genetiske 
forskjellen var såvidt stor mente vi at det skulle være mulig å få belyst 
problemstillingene i forsøket likevel. Forskjellen på ca 2,5 kg EKM pr dag var 
bare halvparten av det som kunne forventes utfra avstamningsindeksen, og mindre 



enn venta selv om en tar i betraktning sammenblanding med laktasjonseffekt. Det 
er mulig generell høg avlsverdi-kyrne ikke fikk realisert sitt fulle potensial pga 
begrensning i fôringa. På den annen side var det flere av låglinjekyrne som mjølka 
overraskende godt. Proteinprosenten var nokså låg og det kan ha sammenheng med 
energiunderskuddet. Kyrne med høg genetisk kapasitet for mjølkeproduksjon 
hadde mer negativ energibalanse enn låglinja. Sammen med en uttynningseffekt 
pga høgere mjølkeproduksjon lå høg-kyrne tallmessig under i proteinprosent selv 
om de avstamningsmessig ikke skulle hatt lågere proteinprosent. 
 
Siden fôringa i forsøksperiodene var under gjennomsnittlig behov i ukene i forkant 
hadde vi håpet å unngå rester. Infusjonen påvirka kyrne slik at de fikk forbigående 
redusert appetitt med vraking av fôr som resultat. Vrakinga var  større på låglinja 
enn høglinja, særlig tidlig i laktasjonen. Linjeforskjellen for vraking kan være 
grunna relativt sterkere fôring av låglinjekyrne sammenliknet med generell høg 
avlsverdi-kyrne. Energibalansen var imidlertid negativ i hele forsøket. 
 
Hvis kyrne kompenserer for  energiunderskuddet ved at aminosyrer brukes som 
energikilde vil nitrogenet i proteinet skilles ut. Kyrne vil imidlertid også skille ut 
nitrogen dersom det er overskudd av protein i fôrrasjonen. Kyrne med høg 
genetisk kapasitet for mjølkeproduksjon hadde låg fordøyelighet på råproteinet 
ved SP tidlig i laktasjonen. Derfor var det også et høgt tap i gjødsla ved denne 
behandlinga. Trolig skyldtes dette at kyrne i dette forsøksleddet hadde større 
fermentering i tjukktarmen.  
 
Glukosenivået i blod er nøye regulert og tenderte til å være lågere på kyrne med 
høg genetisk kapasitet for mjølkeproduksjon. Det kan tyde på at kyrnes toleranse 
for lågt blodsukker har blitt endra med seleksjon. Infusjon av AB førte tidlig i 
laktasjonen til at kyrne med høg genetisk kapasitet fikk høgt nivå av frie fettsyrer. 
Dette forsøksleddet hadde den høgste mjølkeproduksjonen og den mest negative 
energibalansen og ser derfor ut til å ha hatt størst mobilisering.  
 
Insulinkonsentrasjonene vi målte passet overens med bildet vi kunne forvente utfra 
glukosenivået i blod. Derimot var det ikke ventet at glukagonnivået for låglinja 
skulle tendere til å ligge over høglinja tidlig i laktasjonen. Kyrne med høgt 
genetisk potensial for mjølkeproduksjon hadde høgere verdier for veksthormon 
enn låglinja.  
 
Konklusjon 
Vi fant at genetisk kapasitet for mjølkeproduksjon hadde effekt på en rekke 
variabler i forsøket. Dessuten var effekten ofte avhengig både av 
forsøksbehandling og laktasjonsstadium.   


