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Hög mjölkavkastning försämrar brunstvisningsförmågan –
hur ska vi få korna dräktiga? (V0730301)
Britt Berglund, Inst. För husdjursgenetik, SLU, Box 7023, 75007 Uppsala

Sammanfattning
Det övergripande syftet med projektet är att ta fram det bästa sättet att mäta och registrera
förmågan att visa brunst och hur dessa mått kan användas i den dagliga skötseln och som ett
avelsverktyg för att förbättra brunstvisningsförmågan, och därmed fruktsamheten hos kon.
Projektet är planerat som ett doktorandprojekt på 2x2 år. Föreliggande slutrapport omfattar
den första 2-årsperioden av projektet. Doktoranden Sandra Naeslund som arbetat på projektet,
anställdes 1 september 2009 och har varit föräldraledig för två barn, vilket gjort att projektet
dragit ut tidsmässigt. Analyser av data pågår vilket gör att vissa av resultaten fortfarande är
preliminära. Sammanfattningsvis bekräftades dock vår hypotes att karaktären på mjölkkornas
brunster har förändrats till svagare och kortare brunster, helt i linje med resultat från andra
länder. Andra brunstsymtom såsom ridande och kindvilande har blivit vanligare än den
klassiska ståreflexen och måste tas med i bedömning av brunsten. Kvigornas brunster
förefaller vara mer opåverkade över tiden jämfört med kornas brunster.

Bakgrund
Under de senaste 25 åren har fruktsamhetsutvecklingen hos våra mjölkkor varit negativ.
Under den tidsperioden har exempelvis genomsnittligt kalvningsintervall förlängts med 12
dagar för SRB-rasen och 36 dagar för SLB vilket leder till ökade kostnader för besättningen
(Svensk Mjölk 2011, Oskarsson 2010). Att så många brunster som möjligt upptäcks och blir
föremål för insemination samt att inseminationerna sker vid rätt tidpunkt och ger optimal
dräktighetsprocent, innefattas i begreppet optimal fruktsamhetseffektivitet, och är de
viktigaste faktorerna för att hålla kalvningsintervallen på en rimlig nivå (Santos, 2008).
Brunstsynkronisering och s.k. ”timed insemination”, är metoder som används i andra länder
för att nå en bra fruktsamhetseffektivitet men som vi i Sverige sagt nej till att använda
(Tenhagen, 2004, Thatcher et al., 2006). Konsumentens önskan är att skötsel av kor
(innefattande bl.a. brunstkontroll) inte får ersättas med hormoner. Nästan all brunstforskning
är gjord på Holsteinkor i andra länder och den visar att brustens längd och styrka förändrats
till det sämre och att det finns en negativ association till avkastningen (Lopez et al., 2004).
Hos kvigor däremot tycks inte brunstens längd förändrats (Rodriguez et al., 2008).
Högrunstens längd hos Holsteinkorna har halverats från 16-18 timmar till 8-10 timmar och
bara ca hälften visar klassiska brunstbeteenden såsom ståbrunst medan andra mera subtila och
svårupptäckta beteenden såsom kindvilande blivit vanligare (Van Vliet & Van Eerdenburg,
1996, Roelofs et al., 2005, Sveberg et al., 2011). De få rasjämförande studier som gjorts visar
att Jerseykon har tydligare brunster än Holsteinkon vilket visar att det finns rasskillnader
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(Fonseca et al.1983). Det är därför möjligt att SRB-kon har en bättre brunstvisningsförmåga
och att detta kan vara en orsak till det mera gynnsamma fruktsamhetsresultatet som vi ser hos
den rasen jämfört med Holstein i Sverige.
En generellt sämre brunstvisningsförmåga leder självklart till att färre brunster blir föremål
för insemination (förlängda inseminationsintervall), och svårigheter vid val av
inseminationstidpunkt dvs. en försämrad dräktighetsprocent. I en sådan situation är olika
tekniska hjälpmedel för brunstkontroll ett sätt att förbättra situationen. Dessa hjälpmedel kan
indelas i trycksensorer som reagerar för upphopp av annan ko (EstrusAlert®, AccuBreed®),
rörelsemätare (deLavalAlpro®, IceRobotics®, Heattime®) samt det senaste; in-line mätning
av progesteron (HerdNavigator®). Samtliga dessa hjälpmedel har både förtjänster och brister
och inget hjälpmedel enbart kan anses helt ersätta en visuell brunstkontroll. Även hjälpmedlen
kräver att kon visar de beteendeförändringar som respektive hjälpmedel är avsett att
registrera. Visar inte korna beteendena upphopp respektive ståbrunst är trycksensorerna inte
användbara. Det är därför nödvändigt att korna i framtiden kan visa de brunstsymtom som kan
uppfattas både av automatiken och av det mänskliga ögat. Det är därför också viktigt att
definiera fenotypen för ”bra brunst”, och utveckla registrering för dessa egenskaper som kan
användas i en framtida avelsvärdering. Detta bör bidra till att den successiva
fruktsamhetsförsämringen kan stoppas och därmed en ökad lönsamhet för mjölkbonden.
Registreringar från aktivitetsmätare har hittills enbart använts som skötselverktyg för
brunstkontroll på besättningsnivå. Lövendahl & Chagunda (2006) föreslog att aktivitetsdata
skulle kunna användas i den genetiska utvärderingen av fruktsamhet. Avståndet från kalvning
till kraftigt förhöjd aktivitet användes som en approximering av dagar till första brunst. En
arvbarhet på 17 % erhölls för detta mått (Lövendahl & Chagunda, 2009). Liknande nivåer
erhölls även i våra egna studier av fruktsamhetsmått baserade på progesteronprofiler
(Petersson et al., 2007). Detta är betydligt högre än de traditionella måtten på fruktsamhet
som har en arvbarhet på under 5 % (t.ex. Roxström et al, 2001). Aktivitetsmätare har fördelen
att vara oberoende av bondens subjektiva bedömning och klassificering av brunsten på ett
begränsat antal klasser. Detta kan vara en av förklaringarna till den högre arvbarheten.
Förhöjd aktivitet och fruktsamhet är dock inte samma sak, och det saknas för närvarande
skattningar på det genetiska sambandet mellan dessa.

Avsteg från ursprunglig plan
Ett av de i ansökan planerade nya systemen för att registrera brunst, det s.k. Heatwatch®
systemet (numera AccuBreed®), kunde tyvärr inte användas i studien trots långvarigt och
ihärdigt arbete från vår sida. AccuBreed® är ett telemetriskt system för att registrera upphopp
på annan ko som säljs kommersiellt i USA och man har länge utlovat att en ny version av
detta system ska lanseras på europamarknaden. Vi hade hopp om att vi skulle kunna installera
systemet i god tid före försöksstart. Det visade sig dock att systemet sänder på en frekvens
som kolliderar med det europeiska GSM-nätet, och detta är ännu inte löst. För att ersätta
registreringarna som skulle gjorts med detta system vidtogs en rad åtgärder:
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För att förstärka brunstobservationerna infördes en extra visuell brunstkontrollrunda på sen
kvällstid.
En beteendestudie av mjölkkornas brunstvisningsförmåga utarbetades i samarbete med
professor Lena Lidfors, etologiexpert från Skara. I studien registrerades en rad
brunstsymptom bl.a. upphopp, men också brunsttecken som blivit allt vanligare (Kerbrat &
Disenhaus, 2004) såsom kindvilande, nosande och slickande av urogenitala områden. I en
relativt ny studie (Palmer et al., 2010) konstaterade man att dagens högmjölkande kor inte
visar upphopp vid brunst lika ofta som tidigare. Vår beteendestudie över brunstsymptom
omfattar även andra symptom än upphopp varför den kunde förväntas vara en god ersättning
för Accubreed-systemet som bara registrerar upphopp. Cirka 25 högmjölkande kor som
förväntades komma i brunst intensivstuderades under tvåtimmarsperioder dygnet runt under
en vecka i januari 2011. En veterinärstudent, Klara Smedberg, deltog i den praktiska studien
och analyserade och använde detta material i sitt examensarbete. Korna videofilmades även
under två månader. Sex färgkameror installerades i detta syfte. På 20 kor placerades också
IceRobotic pedometrar, utöver de Alpro-akivitetsmätare som alla kor är försedda med, med
syfte att kunna jämföra system som mäter kornas aktivitet vid brunst då utrustningen är fäst på
benet respektive halsen.
I delstudie tre om kvigornas brunster fördubblades antalet kvigor samt utökades de
ursprungligt planerade registreringarna med Estrus Alert® systemet för registrering av
brunster.
I våra tidigare studier (Petersson et al., 2006) har vi sett att kor med avvikande
progesteronprofiler har lägre chans att bli dräktiga än kor med normala profiler. Om detta kan
ha en koppling till försämrade brunstsymtom är inte studerat men planeras undersökas i den
sista tvåårsperioden av detta projekt (V1130050). Samma material som i delstudie att kommer
att användas.
Registreringarna från DeLavals Alpro aktivitetsmätare för brunstregistrering avslutades
sommaren 2009 efter att planenligt pågått under två år i Jällaskolans nya lösdrift för 100 korEtt SAS program togs fram för att göra de första editeringarna av materialet. Vi planerar lägga
ihop vårt svenska material med danskt material från KFC och såväl skattningar av fenotypiska
effekter såsom genetisk parameterskattning kan komma att göras på det sammanslagna
materialet.

Material och metoder
Delstudie 1
Tio olika yttre brunsttecken samt totalpoängen för brunststyrka i en skala från 1=osäker
brunst till 5=mycket stark brunst, registrerades på 1241 SRB- och 670 SLB-kor vid
mjölkkobesättningen på Jälla under åren 1992-2008. För att på bästa sätt kunna beskriva
brunststyrkan hos korna utvärderades alla brunstsymptom var för sig men sattes även samman
till en skala som bygger på att olika brunstsymptom väger olika starkt. Denna skala kallar vi
Brunsttrappan, och den avspeglar de råd för kodsättning som djurägaren fick i samband med
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införandet av den 5-gradiga skalan i semin och bygger på att de lägre poängen grundas på
visuella yttre tecken medan de högre poängen bygger på att man registrerat upphopp/står för
upphopp/svankning. Vad gäller brunstlängden så studerade vi den totala brunstlängden i antal
dagar från första till sista registrerade brunsttecken i samband med seminering. Brunsttecken
tre dagar före och tre dagar efter seminering har tillåtits.
Delstudie 2
Visuella brunstrundor utförs normalt bara vid enstaka tillfällen under dygnet och normalt sett
inte alls under natten. I Klara Smedbergs examensarbete observerades yttre brunsttecken
dygnet runt under en vecka hos 28 nykalvade SRB- och Holsteinkor i Jällabesättningens
lösdrift. Detta i syfte att få en mer säker registrering av vilka brunsttecken som förekommer
hos dagens högproducerande mjölkkor och under vilken tid på dygnet de visar dessa.
Delstudie 3
I ett examensarbete av Camilla Mattsson studerades kvigors brunststyrka och brunstlängd i
syfte att kunna jämföra dessa uppgifter med studien på mjölkkor. Materialet samlades in
under perioden 2010-10-11 till 2010-12-13 från besättningen på Jälla Naturbruksgymnasium.
Det bestod av observationer av 20 kvigor, 9 SRB och 11 Holstein. Alla brunster verifierades
genom ett lågt progesteronvärde (< 8.0 nmol/L). Brunstlängden definierades som tiden från
första brunsttecken till sista brunsttecken i samband med seminering. Brunstyrkan
registrerades i en skala från 1=osäker brunst till 5=mycket stark brunst.

Resultat och diskussion
Delstudie 1 (preliminära resultat)
Dräktighetsresultatet hos kor med brunstpoäng 1 var 36,0%, medan kor med poäng 5 hade
46,2% dräktighet, vilket tyder på att brunststyrkan är en mycket viktig faktor för fertiliteten.
Preliminära resultat tyder på att brunsttecknen förstärktes/ökade från laktation ett till tre.
Flytningar, oro, blygdsvullnad samt en sammanfattande poäng för brunststyrka fanns
registrerade i relativt hög frekvens i förhållande till andra tecken och med högre intensitet för
SRB. Detta tyder på att SRB-rasen har tydligare brunsttecken än Holsteinrasen.
Preliminära resultat från de statistiska analyserna visar att SRB hade något högre poäng för
brunststyrka jämfört med Holstein (p<0,01). Figur 1 och 2 illustrerar fördelningen av
brunststyrkepoäng per laktationsnummer i lösdrift resp. uppbundet system. I de preliminära
statistiska analyserna av materialet visade korna något starkare brunst i lösdrift jämfört med
uppbundet system (p<0,001) och brunststyrkan minskade över de studerade åren (p<0,001).
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Fiugur 1 & 2. I figuren till vänster ser vi skalan för brunststyrka i lösdrift och till höger ser vi skalan för
brunststyrka i uppbundet.

Den totala brunstlängden från första- till sista brunsttecknet var i genomsnitt 70 dagar med en
standardavvikelse på 35 dagar. Högbrunstens längd har vi inte studerat ännu. Vad gäller
resultat för brunstlängden så har vi fokuserat delvis på hur utvecklingen ser ut över tid, hur det
ser ut för SRB resp. Holstein, samt hur skillnaderna ser ut mellan uppbundet och i lösdrift och
även mellan laktationer. Ingen signifikant effekt på brunstens längd kunde påvisas av någon
av dessa effekter i de preliminära statistiska analyserna av materialet.
Delstudie 2
Nio av de totalt 28 dygnet-runt studerade korna hade ägglossning bekräftade genom
progesteronmätning och bedömdes därför ha varit i brunst under den vecka djuren studerades.
Stå-reflex sågs hos sex av dessa nio kor (44 %). Det vanligaste brunsttecknet var upphopp
som var tre gånger så vanligt under brunst jämfört med icke-brunst. Näst vanligast var
kindvilande vilket är ett relativt nytt registrerat brunsttecken, och därefter slickning av vulva.
Brunstens styrka ökade med ägglossningsnummer och avståndet från kalvning.
Brunstvisningstecknen var mer frekventa under nattetid och om mer än en ko var i brunst
samtidigt. Hos korna utan ägglossning var sociala beteenden så som stångning vanligare.
Slutsatsen var att det finns en stor variation i hur korna visar brunst, som innebär att man
måste ha en mer heltäckande definition av god brunstvisningsförmåga. Detta är viktigt för att
kunna beakta brunstförmåga på bästa sätt i framtida avelsprogram.
Delstudie 3
Mjölkkornas brunst har enligt flera källor förkortats och styrkan har avtagit. En
bakomliggande orsak kan vara deras allt högre mjölkproduktion. Sannolikt har kvigornas
brunstvisningsförmåga inte påverkats i samma utsträckning. Syftet med denna studie var
därför att ta reda på hur lång brunst kvigor har. Genomsnittlig brunstcykellängd för kvigorna
var 20 dagar med en SD på 2,4 dagar, och en variation på 14-25 dagar. Medelvärdet för SRB
var 19,4 dagar med en SD på 2,5 dagar vilket överensstämmer med en tidigare undersökning
av SRB-kvigor av Båge et al. (2002). För Holstein var längden på brunstcykeln 20,5 dagar
med en SD på 2,3 dagar. vilket överensstämmer med studierna av Holsteinkvigor av Diskin &
Sreenan, (2000). Totalt 70 progesteronbekräftade brunster identifierades, 65 av dessa hade
någon notering om brunsttecken i brunstprotokollet dvs. 92,8 % upptäckta brunster. Kvigorna
uppvisade ståbrunst i 49,2 % av brunsterna. Av de totalt 65 visuellt upptäckta brunsterna
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följdes 42 av blodflytningar d.v.s. 65 %. Genomsnittslängden mellan visuell brunst och
blodflytning var 59 timmar med en SD på 27 timmar. Den genomsnittliga brunstlängden för
kvigorna var 52 timmar med en SD på 32 timmar. Variationsbredden var 24-110 timmar.
Medelvärdet för SRB var 53 ± 33 timmar och för Holstein 55 ± 32 timmar, dvs. 2 timmar
längre brunstlängd för Holstein. Våra resultat för SRB skiljer sig inte nämnvärt från Båge et
al. (2002). Högre andel SRB än Holstein bedömdes ha normal brunststyrka, medan ungefär
lika stora andelar visade stark brunststyrka. Nivåerna av det brunstframkallande hormonet
östrogen var högre hos kvigor än hos kor. Så vitt vi vet är detta den första studie som jämför
brunsterna hos kvigor av SRB- och Holsteinras i samma försök. Antalet kvigor som ingick i
studien var dock relativt lågt och det skulle vara intressant att studera om rasskillnader består i
ett större material.
Slutsatser
Sammantaget bekräftades vår hypotes att karaktären på mjölkkornas brunster har förändrats
till svagare och kortare brunster, helt i linje med resultat från andra länder. Andra
brunstsymtom såsom ridande och kindvilande har blivit vanligare än den klassiska ståreflexen
och måste tas med i bedömning av brunsten. Kvigornas brunster förefaller vara mer
opåverkade över tiden jämfört med kornas brunster.
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