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Introduksjon
Variasjonen i den daglige mengden melk produsert av melkekyr gjennom
laktasjonen kan beskrives ved hjelp av en laktasjonskurve. Kurvens form
bestemmes av genetiske faktorer og miljøfaktorer (Tekerli et al., 2000; Wood,
1969). En primær analyse av gjennomsnittlige laktasjonskurver på besetningsnivå
i større melkekubesetninger i Norge har vist store forskjeller i formen på kurva
(upublisert O. Østerås, 2005). Økonomiske tilpasninger og valg av fôringsstrategi
antas å være hovedforklaringen bak disse forskjellene. Målet med prosjektet er å
identifisere den optimale formen på laktasjonskurva med tanke på fôring, helse,
fruktbarhet og økonomi for å kunne bruke denne som et verktøy i framtidig
produksjonsstyring.

Assosiasjoner mellom formen på laktasjonskurva og
forekomsten av produksjonssjukdommer og
fruktbarhetsparametre på besetningsnivå
Data fra kukontrollen kan brukes for å finne sammenhenger mellom formen på
laktasjonskurva, sjukdomsforekomst og fruktbarhetsparametre. Tidligere
undersøkelser har vist at sjukdom påvirker melkeproduksjonen og dermed også
formen på laktasjonskurva (Deluyker et al., 1991). For å unngå denne
påvirkningen vil analysen foregå på besetningsnivå på grunnlag av data fra friske
kyr. Den gjennomsnittlige laktasjonskurva på besetningsnivå parameteriseres ved
hjelp av en modifisert Wilmink- model (Macciotta et al., 2005; Wilmink, 1987);
Likning I: Yi = A + B lnDIMi + C DIMi
, der Yi er avdrått på dag i, A er en parameter relatert til avdrått ved
laktasjonsstart, B er en parameter relatert til stigning i laktasjonskurva og
toppavdrått, DIM er antall dager i laktasjonen og C er en parameter relatert til
toppavdrått og reduksjonen i avdrått mot slutten av laktasjonen.

551

Parameterne A, B og C beregnes av en mixed-model ved hjelp av PROC MIXED
(SAS Institute Inc., 2003). Disse parameterne analyseres med tanke på
assosiasjoner til besetningens sjukdomsforekomst og fruktbarhetsparametre.
Foreløpige resultater om assosiasjonen til mastitt forekomst
Analyser er gjort på relasjonen mellom laktasjonskurveparametre og mastitt
forekomst. I denne analysen ble det brukt data fra alle friske norske melkekyr i
kukontrollen som avsluttet laktasjonen i 2006. Laktasjonsperioden ble begrenset
til 305 dager og kun data fra rasen NRF ble benyttet. Materialet ble delt i kviger
(n=41.940 laktasjoner) og eldre kyr (n=63.267 laktasjoner). Etter beregning av
laktasjonskurveparameterne var det 7543 besetninger med laktasjonskurver fra
kviger og 7874 besetninger med laktasjonskurver fra eldre kyr. For å finne
assosiasjoner mellom parameterne og mastitt innsidensen ble det brukt en negativ
binominal model ved hjelp av PROC GENMOD (SAS Institute Inc., 2003).
Upubliserte resultater viser en signifikant sammenheng mellom høy toppavdrått
og høy mastittforekomst i besetningen både for kviger og eldre kyr (Tabell 1).
Resultat fra negative binominal
analyse for assosiasjonen mellom
laktasjonskurveparametre og
mastitt insidensa
Kviger
Eldre kyr

Topp
avdrått
første
kvartil
(kg melk)
21,5

Topp
avdrått
tredje
kvartil
(kg melk)
24,9

27,8

32,4

Estimat
(Std Err)

Innsidens
rate mastitta
(CI 95%)

0,0453
(0,0072)
0,0219
(0,0039)

1,17
(1,11-1,23)
1,11
(1,07-1,15)

a

Mastitt innsidens kalkulert for antall mastitter per laktasjon og besetning med lag
time 8 dager delt på antall årskyr kviger/årskyr eldre.

Fôringsforsøk i felt; ulik kraftfôropptrapping i tida etter
kalving og registrering av hold, melkemengde og
sjukdomstilfeller
Tidligere undersøkelser har vist at valg av fôringsstrategi for opptrapping av
kraftfôr i tida etter kalving har innvirkning på avdråtten i påfølgende laktasjon
(Beever, 2006). I august ble det satt i gang et fôringsforsøk i felt som omfatter 30
besetninger større enn 30 årskyr fordelt over hele landet. Forsøket skal teste ulike
opptrappingshastigheter av kraftfôr etter kalving og vil pågå fram til juni 2009.
Alle kyr har lik kraftfôropptrapping før kalving etter NorFor anabefalinger for
ønsket avdrått. Etter kalving er de delt i grupper der opptrappingshastigheten er
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henholdsvis 0,3 kg/dag, 0,5 kg/dag, 0,7 kg/dag og 1 kg/dag opp til ønsket
avdråttssnivå i den enkelte besetning. Alle rasjoner er beregnet vha NorFor og
basert på standard laktsjonskurver for ønsket avdråttsnivå.
Underveis i forsøket registreres daglig avdrått, hold annen hver måned og alle
sjukdomstilfeller. Helsehendelser tas ut fra kukontrollen i ettertid, men i tillegg er
forsøksvertene instruert om å notere alle helserelaterte hendelser som kan påvirke
avdråtten til forsøkskyra. I tillegg til disse registreringene tas det ut
enkeltspeneprøver for bakteriologisk analyse 6 dager etter kalving.

Økonomisk utfall ved optimalisering av formen på
laktasjonskurva med tanke på fôring, helse og fruktbarhet
I sluttfasen av prosjektet vil resultatene fra analysen av helseparametre,
fruktbarhetsparametre og fôringsforsøket sammenfattes for å finne den optimale
formen på laktasjonskurven. Disse skal danne grunnlag for økonomiske analyser
for å kunne bruke laktasjonskurven som et verktøy i framtidig
produksjonsveiledning.
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