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Innledning
Drektighetslengde er perioden fra kua blir inseminert/paret til den kalver. Både forhold ved
kua og kalven påvirker drektighetslengden. Flere studier har vist at direkte drektighetslengde
har høy arvegrad (Eaglen et at. 2011; Hansen et al. 2004; Norman et al. 2009) og at
drektighetslengde er genetisk korrelert til dødfødsler og kalvingsvansker (Hagger and Hofer
1990; Hansen et al. 2004; McGuirk et al. 1999). Antall kalvinger kua har hatt påvirker også
drektighetslengden (McGuirk et al. 1999; Norman et al. 2009). Kjønn på kalven har betydning
for drektighetslengden, flere studier har funnet lengre drektighetslengde for oksekalver
(Brakel et al. 1952; Hansen et al. 2004; McGuirk et al. 1999). Så langt har det ikke vært gjort
noen genetisk analyse av drektighetslengde som egenskap i Norsk Rødt Fe (NRF).
Både for kort og for lang drektighetslengde er uheldig, så dette er ikke en egenskap en ønsker
å endre avlsmessig, men den kan bidra med nyttig informasjon ved beregning av avlsverdier
for andre kalvingsegenskaper. Hvis det er stor forskjell mellom oksene kan avlsverdier for
drektighetslengde som far til kalv også være nyttig for å beregne forventa kalvingsdato mer
nøyaktig. Målet var å estimere arvegrader og genetiske korrelasjoner for drektighetslengde
(DL), dødfødsler (DF), kalvingsvansker (KV) og kalvestørrelse (KS), samt å beregne genetisk
trend for drektighetslengde. Det var også et mål å beregne korrelasjoner mellom avlsverdier
for DL og oksenes offisielle avlsverdier for andre egenskaper.

Materiale og metoder
Data ble hentet fra Kukontrollen og hadde opplysninger om 644 736 førstekalvs NRF-kyr som
kalvet i perioden januar 2001 til september 2011. Kvigene var 20-36 måneder gamle ved
første kalving og både far til ku og far til kalv var en sikker NRF seminokse. Kun de med
normal kalving som resulterte i en kalv ble tatt med. Det ble satt krav om at fedre til kyr
skulle ha minst 50 døtre og fedre til kalver skulle ha minst 50 observasjoner i datasettet.
Drektighetslengden ble beregnet fra inseminering/paring og fram til kalvingsdato.
Gjennomsnitt drektighetslengde var 279 dager. Dødfødsler (dødfødt eller død innen 24 timer),
kalvingsvansker (ingen, noen, store vansker) og kalvestørrelse (liten, middels, stor) blir
registrert av bonden. Totalt i datasettet var det 3 prosent dødfødte, 90 prosent kalvet uten
problemer og 76 prosent av kalvene var registrert som middels store. For detaljert beskrivelse
av datasettet se Amundal (2012). Det ble laget en slektskapsfil for oksene med observasjoner i
datasettet, hvor det var 1338 som var far til kalv og 1387 som var far til ku. Slektskapet ble
”nøstet opp”, via oksens far og morfar, så langt bak som mulig. Det var 2601 okser i
slektskapsfila.
Alle kalvingsegenskaper påvirkes av genetiske faktorer både hos kalven og mora, og det ble
derfor brukt en modell med direkte (far til kalv) og maternal (far til ku) genetisk effekt.
Egenskapene ble analysert med en lineær modell med faste effekter av alder ved første
kalving, kalvingsår- og måned og kalvens kjønn og tilfeldige effekter av beseting-5-år, far til
kalv og far til ku. Genetiske parametere og avlsverdier ble beregnet med bruk av
softwareprogrammet DMU (Madsen & Jensen, 2007).
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Resultater
Arvegraden var 0,37 for direkte drektighetslengde, 0,06 for maternal drektighetslengde og
0,12 for direkte kalvestørrelse. For de øvrige kalvingsegenskapene var arvegraden lav (≤
0,05). Det ble funnet moderat til høye genetiske korrelasjoner mellom maternal
drektighetslengde og henholdsvis maternal kalvestørrelse (0,63) og maternale kalvingsvansker
(0,26). Direkte drektighetslengde hadde høyest genetisk korrelasjon til direkte kalvingsvansker (0,26) og direkte kalvestørrelse (0,29).
Tabell 1. Arvegrad på diagonalen og genetiske korrelasjoner under diagonalen til direkte effekt (D, far til kalv)
og maternal effekt (M, far til ku) for drektighetslengde (DL), dødfødsler (DF), kalvingsvansker (KV) og
kalvestørrelse (KS). Genetiske korrelasjoner > 0,20 og < -0,20 er uthevet.
DDL
MDL DDF
MDF DKV MKV DKS
MKS
DDL

0,37

MDL

-0,10

0,06

DDF

0,17

0,11

0,01

MDF

0,07

0,11

-0,19

0,01

DKV

0,26

0,06

0,87

-0,07

0,05

MKV

0,05

0,26

-0,15

0,72

-0,15

0,03

DKS

0,29

0,05

0,74

-0,10

0,93

-0,20

0,12

MKS

0,005

0,63

0,05

0,13

-0,03

0,55

-0,01

0,03

Vi finner liten eller ingen genetisk sammenheng mellom direkte (kalv) og maternale (ku)
effekter, hverken innen eller mellom egenskaper (tabell 1). Dette betyr at oksene bør granskes
både som far til kalv (direkte effekt) og som far til ku (maternal effekt).
Avlsverdiene for direkte drektighetslengde varierte mellom -10,6 og 9,6 dager og
avlsverdiene for maternal drektighetslengde varierte mellom -4 og 3 dager. Slike avlsverdier
kan være nyttig for å beregne forventa kalvingsdato mer nøyaktig.

Figur 1. Fordelingen av avlsverdier for direkte (far til kalv) drektighetslengde (DL) til oksene som har minst 50
observasjoner i datasettet.
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Figur 2. Fordeling av avlsverdier for maternal (far til ku) drektighetslengde (DL) til oksene som har over 50
observasjoner i datasettet.

Korrelasjoner mellom avlsverdier for direkte drektighetslengde og oksenes offisielle
avlsverdier (tabell 2) var størst for egenskapene direkte kalvingsvansker, melk, protein, fett og
lynne (-0,28 til -0,13). Maternal drektighetslengde var sterkest korrelert til kg melk,
utmelkingshastighet og maternale kalvingsvansker (-0,23 til 0,10).
Tabell 2. Korrelasjoner mellom predikerte avlsverdier for drektighetslengde og Genos offisielle avlsverdier for
ulike egenskaper, med p-verdi i små skrift.
Egenskaper
Direkte avlsverdi
Maternal avlsverdi
Samla avlsverdi
-0,11<,0001
0,040,15
Indeks melk
-0,12<,0001
0,070,01
Indeks kg melk
-0,040,09
0,100,0002
Indeks kg protein
-0,12<,0001
0,070,008
Indeks kg fett
-0,11<,0001
0,060,025
Indeks proteinprosent
-0,13<,0001
-0,070,006
Indeks fettprosent
-0,11<,0001
-0,050,046
Ikke omløp 56dg, kvige
0,010,79
-0,070,016
Ant. dager fra kalving til 1. ins
0,080,005
0,060,025
Kalvingsvansker maternal
-0,020,48
-0,23<,0001
Kalvingsvansker direkte
-0,28<,0001
-0,080,004
Dødfødsler maternal
-0,010,65
-0,070,01
Dødfødsler direkte
-0,20<,0001
0,090,001
Lynne
-0,15<,0001
0,020,52
Utmelkingshastighet
-0,010,61
0,100,0003
Lekkasje
-0,040,11
-0,090,0009
Jur
-0,070,01
0,010,65
Bein
0,060,02
0,020,41

For å undersøke om drektighetslengde har endret seg avlsmessig over tid ble genetisk trend
beregnet som oksenes gjennomsnitt avlsverdi per fødselsår. Genetisk trend for direkte
drektighetslengde viste en liten nedgang på 2-3 dager fra 1995 til 2008 (figur 3), mens for
maternal drektighetslengde har det ikke vært noen endring (figur 4).
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Figur 3. Gjennomsnittlig avlsverdi for drektighetslengde (DL), far til kalv, per fødselsår for oksene som har
minst 50 observasjoner i datasettet.

Figur 4. Gjennomsnittlig avlsverdi for drektighetslengde (DL), far til ku, per fødselsår for oksene som har minst
50 observasjoner i datasettet.

Konklusjon
Det er sannsynligvis ikke ønskelig å forandre på drektighetslengde eller kalvestørrelse
genetisk, men avlsverdier for egenskapene kan være nyttig informasjon. Avlsverdier for
drektighetslengde vil være nyttig for å beregne forventa kalvingsdato mer nøyaktig.
Avlsverdier for kalvestørrelse kan være nyttig i avlsplanlegginga, hvor man kan velge
eliteokser som ikke gir for store kalver til kviger og små kyr, slik at de får en lettere kalving.
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