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Klimabelastning ved kødproduktion på ammekøer



  

     
    

   
Hvordan påvirker græsmarksdriften klimabelastningen ved   

ammekoproduktion?
Land: Canada

Formål: Beregne effekten af forskellig af græsmarksdrift (2 x 2)
a) Belægningsgrad: Høj (”lav”) versus Lav (”meget lav”) 
b) Afgræsning: Storfold versus Rotation hos slutfedningsdyr

Metode: Modelberegninger / LCA 
Enhed: CO2-ekv. per kg kød
Periode: 8 år

Bedrift: 120 ammekøer + tyre, opdræt og slagtedyr
Græs (vedvarende og omdrift), hø, ensilage og byg 



  

     
    

   

Lav belægning betyder højere CO2-aftryk per kilo kød

”Høj” belægning ”Lav” belægning
Antal køer 120 120
Hektar 355 509
Kilo kød per hektar 66,2 45,4
CO2 per kilo kød 24,1 26,6
CO2 per hektar 4,5 2,4

Storfold versus Rotation: Ingen effekt på CO2-belastningen per kilo kød 



  

     
    

   Metan-bøvs er den værste klima-faktor



  

     
    

   CO2-lagring i græsmarken skal med i klimaregnskabet



  

     
    

   Livskraft og immunisering hos nyfødte kalve

Land: Canada

Formål: Udvikle indeks for livskraft (BCVA)
Måle konsekvenser af manglende livskraft

Metode: Intensiv studie med 77 Her x Red Angus køer

Data: Sutterefleks hos nyfødt scoret
Antistoffer i blod
Senere sygdom



  

     
    

   Data for nyfødte ammekalve
Kælvninger (77): 22 uden hjælp; 41 let hjælp; 18 stor hjælp

Vægt: Tyre:  41,5 kg; Kvier: 39,5 kg

Sutterefleks: Stærk / Svag

Råmælk < 4 t: Ja: 49 Nej: 28
Råmælk < 6 t: Alle

Selvkørende råmælk: Høj score for sutterefleks og let kælvning øgede 
chancen for råmælk inden 4 timer markant



  

     
    

   Livskraft ved fødsel (CC4) giver den bedste start

Råmælk 
< 4 timer

Råmælk 
< 6 timer

Sign.

Antal kalve 49 28
IgG i blod (24 t), g/l 47 40 P = 0,01

Andel, % høj IgG i blod (>24 g/l) 94 79 P = 0,02 

Behandlede (diarré/luftvejsinf.), % 38 63 P = 0,03

Døde 0 3

Test af sutterefleks viser, om kalven har brug for særlig 
overvågning / hjælp



  

     
    

   Hvad er mælkeydelsen egentlig hos ammekøer?



  

     
    

   Ydelseskontrol hos ammekøer

Land: Frankrig

Materiale: 15 års forsøgsdata fra > 1000 køer (unge og gamle)

Race: Limousine, Charolais og Salers

Metode: Vejning af kalv før og efter amning

System: Kælvning vinter; semi-ekstensiv afgræsning



  

     
    

   

Stor forskel i ydelse mellem racer

Ydelse per laktation, kg:

Limousine: 1600 kg (+/- 313 kg)

Charolais: 1840 kg (+/- 355 kg)

Salers: 2250 kg (+/- 470 kg)

Ældre versus yngre køer:  Forskel på cirka +1 kg/dag



  

     
    

   Mælk påvirker tilvæksten hos kalven

• Effekt på tilvækst:  60 gram per dag per kg ekstra mælk
• Fx: 4 kg ekstra mælk giver 240 gram ekstra daglig tilvækst 
• Svarer til 48 kilo på 200 dage

• Persistens: Ydelsen falder 0,5 – 0,9 kg/dag/måned 
mest sidst i laktationen



  

     
    

   Kvieopdræt – hvad påvirker kønsmodenhed og 
reproduktion?



  

     
    

   Opdrætning af kælvekvier, lidt baggrundsdata

Land: Irland
Køer: 1 mio. ammekøer

Behov: Udskiftningsprocent: 18  
Ophav: 75 % kvier fra ammekobestanden (typisk krydsninger)

25 % kvier fra mælkeproduktion (HF x kødrace)

Kælvning: Sæson (tidlig forår) => ønsket alder v. 1. kælvning på 24 mdr.
Mål: Første brunst ved 13 måneder



  

     
    

   Opdræt af kvier til ammekoproduktion

Formål: Finde alder og vægt ved kønsmodenhed
Er der genetisk forskel?

Dyr: 311 forårsfødte kviekalve
Race: Mødre:  Krydsnings-ammekøer eller HF

Fædre:  LIM eller ANG

Vinterfoder: Græsensilage + kornbaseret kraftfoder (Høj eller Lav)
Sommer: Afgræsning

Brunst: Visuel observation + ”teaser bull”
Inseminering:  Ved 1. brunst i perioden ultimo april til medio juli



  

     
    

   Moders race påvirker vægt ved kønsmodenhed

HF x Kød Kød x Kød
Vægt ved kønsmodenhed, kg 347 403
Alder ved kønsmodenhed, dage 429 432
Drægtige 6 uger efter 1. ins., % 65 52
Drægtige 12 uger efter 1. ins., % 93 83

Konklusion: 
Moders race påvirker vægt ved kønsmodenhed
Moders race har ingen effekt på alder ved kønsmodenhed
Bedre reproduktion hos malke-race-krydsninger



  

     
    

   Fodring påvirker alder og vægt ved kønsmodenhed

Moderat Høj
Kilo kraftfoder per dag, vinter 1,1 5,5
Tilvækst vinterperiode, gram/dag 510 1030
Vægt kønsmodenhed, kg 360 389
Alder kønsmodenhed, dage 437 424
Drægtige 6 uger efter 1. ins., % 56 61
Drægtige 12 uger efter 1. ins., % 91 87

Konklusion: 
Høj vintertilvækst sænker alder ved kønsmodenhed moderat
Høj vintertilvækst øger vægt ved kønsmodenhed
Reproduktion stort set upåvirket



  

     
    

   Hvordan er spisekvalitet påvirket af slutfedning og 
slagtevægt?



  

     
    

   Spisekvalitet hos store slagtetyre 
Land: England / Irland

Formål: Kan græsensilage og afgræsning gøre slutfedning billigere?

Dyr: 126 ammekalve (LIM og CHA som far; KRY som mor)
Fravænnet ved 8 mdr. – herefter slutfedet

Fodring: C: Kraftfoder ad lib + 1,5 kg ts i græsensilage 
GSC: Græsensilage ad lib. + slutfedning på kraftfoder (C)
GSPC: Græsensilage, afgræsning + slutfedning på kraftfoder (C)

Vægt: 360, 410 og 460 kilo slagtet vægt



  

     
    

   Slutfedningssystem påvirker tilvæksten

C GSC GSPC
Antal tyre 42 42 42
Alder v. slagt, mdr. 16,0 17,7 19,3
Slutfedning på kraftfoder, dage  (min/max) 113/210 54/122 38/117
Tilvækst, kg/dag (8 mdr. til slagtning) 1,47 1,29 1,13



  

     
    

   Slutfodringen påvirker spisekvaliteten

C GSC GSPC

Antal tyre 42 42 42
Alder v. slagt, mdr. 16,0 17,7 19,3
Slutfedning på kraftfoder, dage  (min/max) 113/210 54/122 38/117
Tilvækst, kg/dag 1,47 1,29 1,13
Slagtet vægt, kg 409 408 409
Klassificering, Form 10,2 10,0 9,7
Intramuskulært fedt, procent 2,75 1,86 0,98
Klassificering, Fedme 2,2 2,0 1,8
Bindevæv, mg/g 3,92 4,20 4,51
Mørhed (Skala 1-8; 8 bedst) 4,5 4,3 3,8
Overordnet smag (Skala 1-8; 8 bedst) 4,6 4,7 4,1



  

     
    

   Slagtevægt uden effekt på spisekvaliteten

Kilo slagtet: 360 410 460
Antal tyre 42 42 42
Alder v. slagt, mdr. 16,2 17,7 19,2
Tilvækst, kg/dag 1,36 1,20 1,33
Slagtet vægt, kg 370 409 448
Klassificering, Form 9,2 10,2 10,6
Intramuskulært fedt, procent 1,92 1,79 1,88
Mørhed (Skala 1-8; 8 bedst) 4,3 3,9 4,3
Overordnet smag (Skala 1-8; 8 bedst) 4,6 4,3 4,6



  

     
    

   Konklusioner projekt om slutfedning og slagtekvalitet

• Mørhed og overordnet karakter for smag er nedsat hos 
dyr med delvis slutfedning på græs og med kort 
slutfedning på stald

• Alder og vægt ved slagtning af tyre med CHA og LIM  
kødracer som far har ingen klar negativ betydning for 
spisekvaliteten op til 460 kilo slagtet
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Tak for opmærksomheden –spørgsmål ?

a) Bæredygtighed 
- CO2-belastning og CO2 lagring i klimaregnskabet

b) Produktion
- Livskraft hos nyfødte ammekalve
- Mælkeydelse hos ammekøer
- Kønsmodenhed hos kvier

c) Slagte- og kødkvalitet
- Spisekvalitet i forhold til slutfedning og slagtevægt 
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