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Fruktsamhet
Reproduktionseffektivitet kan räknas fram
genom att ta inseminationsprocent multiplicerat
med dräktighetsprocent och ska helst vara 20
% eller högre.

Mjölkproduktion drivs med ständigt krav på
lönsamhet. I strukturutvecklingen ser vi större
besättningar
och
krav
på
förbättrad
arbetseffektivitet, samtidigt som avkastningen
per ko ökar. Vad får detta för inverkan på
besättningens fruktsamhetsresultat?
Högre
avkastning
leder
till
större
näringsmässiga utmaningar i tidig laktation och
kan påverka fruktsamheten. Det är också
välkänt att högavkastande kor har kortare och
mindre intensiva brunster som är svårare att
upptäcka med traditionell brunstpassning.
Brunsterna inträffar också ofta under natten.
Traditionellt har det gjorts två till tre
brunstrundor i stallet per dag. Vid tidspress
kortas ofta tiden ner, och rundor görs sällan vid
den för brunstpassning optimala tidpunkten –
på natten.
Traditionellt så har besättningens fruktsamhet
mätts med kalvningsintervall. Eftersom detta är
ett historiskt tal och inte ger information om vad
som händer just nu så är trenden i många
länder
att
man
använder
sig
av
reproduktionseffektivitet istället. Det definieras
som procent kor som blir dräktiga av
kvalificerade kor under en given tidsperiod.
Gruppen kvalificerade kor består av ej dräktiga
kor som har passerat den frivilliga väntetiden
och som inte är på utslagslistan.

Reproduktionseffektivitet =
Inseminationsprocent × Dräktighetsprocent
Fruktsamhetsindex (fertility index) är ett annat
sammanfattande nyckeltal för fruktsamhet. I
Fruktsamhetsindex vägs 56 dagar non-return
(NR), antal semineringar per serie, kalvning
sista seminering (KSI) och utslag på grund av
fruktsamhetsproblem in.
Mer information om nyckeltal för fruktsamhet
är tillgängligt (på engelska) i “Glossary of
Dairy Fertility KPIs” på 4D4Fs hemsida.
Tabell 1: 2015/2016 Fruktsamhetsstatistik i Sverige
Medel

Topp 25 %

Topp 5 %

Kalvningsintervall

13,1

12,7

12,1

Dräktighetsprocent

41,5

51,7

65,7

Fruktsamhetsindex

45

66

*

* Ingen tillgänglig data
Källa Växa Sverige
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Tabell 2: Trender i fruktsamhetsstatistik i Sverige
Medel

Medel

Topp
25 %

Topp
25 %

År

2010

2016

2010

2016

Kalvningsintervall

13,4

13,1

12,9

12,7

Dräktighetsprocent

45,1

41,5

*

51,7

Fruktsamhetsindex

40

45

59

66

* Ingen tillgänglig data
Källa Växa Sverige








Minskad ofrivillig utslagning
Minskad kostnad för arbetskraft




Minskade veterinärkostnader
Minskad användning av hormoner




Säkrare tajming vid seminering
Ökad dräktighetsprocent per
seminering
Minskad användning av semindoser



Ökad användning av teknologi så som
aktivitetsmätare eller mjölkanalys
Ökad användning av färgdynor osv




Förbättrad dräktighet vid könsbestämd
sperma
Möjliggör automatisk separation av djur
Bättre livskvalitet för mjölkföretagaren



Ökade genetiska framsteg

Den senaste tekniken gör mer än att hitta
brunstiga kor. Sensorer som mäter idissling,
beteende, temperatur eller djurets position kan
vara ett värdefullt redskap för att tidigt
identifiera hälsoproblem, mäta djurvälfärd,
optimera foderstater eller att hitta var djuret är.
Frågan är inte om du ska använda teknik för att
förbättra reproduktionen. På de flesta gårdar är
återbetalningstiden mindre än två år. Frågan är
vilken teknik du ska använda dig av för
brunstövervakning, och vilka ytterligare
funktioner den tekniken kan erbjuda för att öka
djurvälfärden, stödja driftsledningen och
förbättra lönsamheten i mjölkproduktionen.
Det
finns
framförallt
två
typer
av
brunstsensorer:

Genetisk förbättring av fruktsamhet
Ökad användning av hormoner (i vissa
länder)

Över hela världen finns det goda exempel på
stora (1000+) besättningar med hög
avkastning (12000kg +) som använder
aktivitetsmätare
för
att
uppnå
en
reproduktionseffektivitet överstigande 20 %.
Det är svårt att exakt utvärdera det ekonomiska
värdet av förbättrad fruktsamhet. Olika studier
har visat att värdet av ett kortare
kalvningsintervall motsvarar mellan 20-60 SEK
per dag, vilket motsvarar 20 000 – 60 000 SEK
i en 100 kosbesättning om kalvningsintervallet
sänks med 10 dagar!
Fördelarna att använda hjälpmedel för att
detektera brunst kan vara:


Ökad intäkt för kalv
Längre tid i produktion



Fruktsamheten hos mjölkkor har överlag
förbättrats i Europa sedan 2010. Detta främst
tack vare en förbättrad semineringsprocent, fler
hittade och seminerade brunster.
Det finns fyra anledningar till denna förbättring:








Aktivitetsmätare
System för mjölkanalys

Aktivitetsmätare är den vanligaste tekniken
och bygger på accelerometrar som mäter

Ökad mjölkintäkt
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hastighet och rörelseriktning. Detta är en
utveckling av den ursprungliga stegräknaren.
Aktivitetsmätarna lagrar tillfälligt rörelsedata i
bestämda tidsintervall, och skickar sedan
dessa data för bearbetning när korna kommer i
närheten av aktivitetsmottagare. Dessa system
kan användas både på betesdrift och inomhus.

Benmonterade sensorer ansågs initialt vara de
mest exakta att påvisa brunst. Dock har
möjligheten hos öron- och halsbandssensorer
att mäta idissling och förhållandet mellan lägre
idisslingsnivå vid brunst, flyttat balansen åt mer
tillförlitliga data från öron- och halssensorer.
Oavsett placering är noggrannheten av
brunstlarmen beroende av programvaran som
används för att tolka den data som kommer
från sensorerna.

System för mjölkanalys är den mest
tillförlitliga tekniken som finns tillgänglig för
brunstupptäckt. Herd Navigator från DeLaval
mäter automatiskt progesteronnivån i mjölk och
kan installeras i DeLavals mjölkgropar och
VMS. Programmet kan förutom brunst också
ge information om dräktighet, kastning och
reproduktionsstörningar.
Vilken teknik ska jag köpa?
Innan
du
köper
ett
system
för
brunstdetektering, bör du ta en titt på de andra
4D4F Rekommenderad tillämpning och se till
att
tekniken
är
lämplig
för
dina
driftledningsrutiner. Vägledning från din
veterinär och andra professionella rådgivare
rekommenderas.
Några saker att ta i beaktande:

Bild 1: Nedap Smarttag

Batteriets livslängd;
Batteriet bestämmer ofta livslängden hos
helgjutna sensorer. Nyare sensorer har ofta en
livslängd på upp till åtta år enligt tillverkarna.
Kontrollera att detta påstående är återspeglat i
leverantörens garantiprogram.

Dataöverföring;
Tidigare kunde data bara överföras när
transpondern kom nära en antenn eller
mottagare, t.ex. vid mjölkning. I dag kan de
flesta system skicka data på längre avstånd
och därför är data kontinuerligt uppdaterad och
användaren får information i realtid. Ofta
kombineras detta med fjärråtkomst av data via
molnet.

Lätt att flytta sensorer mellan kor;
Särskilt viktigt i system som har utbytbara
batterier eller om det av kostnadsskäl flyttas
sensorer från kor efter att dräktighet bekräftats.
Programvara och användargränssnitt;
Skillnad i noggrannhet av brunstdetektering
mellan olika system beror i stor utsträckning på
de algoritmer som används i mjukvaran och

Placering av sensorer;
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möjligheten att anpassa inställningar i systemet
till varje enskild gårds förutsättningar.













Kan systemet gruppera kor så att
larmen kan ta hänsyn till gruppens
aktivitetsförändringar? Det kommer
reducera antalet falsklarm.
Sänker systemet automatiskt larmnivåer
när nästa brunst förväntas? T.ex. mellan
19 till 22 dagar efter föregående brunst.
Var lagras data? Om data inte lagras
och bearbetas lokalt på gårdens dator
finns det en ökad risk för driftsstopp i
systemet.
Kan du identifiera tidpunkt för högbrunst
i användargränssnittet?
Kan du lätt hitta sensorer som inte
fungerar?
Hur stor andel av brunster identifierar
systemet och hur stor andel falsklarm får
du?





Vilken är er policy för att uppgradera till
nya versioner?
Vilken tillförlitlighet har brunstlarmen?
Kan informationen nås på distans?
Kan min rådgivare få tillgång till
informationen?
Kan jag få kontaktuppgifter till
nuvarande användare av systemet?
Vem äger den data som genereras av
sensorerna?

Rekommenderad tillämpning
När du köper ett system för brunstdetektering
se över eventuella andra funktioner som bäst
passar din besättnings behov (djurets position
– speciellt för automatiska mjölkningssystem,
idissling osv).
Vissa tillverkare använder en kombination av
data från t.ex. aktivitet, idissling, liggtid, antal
steg,
och
ättid
för
att
förbättra
brunstdetekteringsresultatet jämfört med att
använda enskilda parametrar.

Figur 1: Aktivitetsgraf i MooMonitor från DairyMaster visar
högbrunst (rödmarkerat)

Innan du slutligen förbinder dig till att köpa ett
system, ställ följande frågor till leverantören:


Hur lätt är det att använda systemet?




Vilken livslängd har systemet?
Hur stor andel av sensorerna går sönder
per år?
Vilken garanti gäller?
Vilken support och service finns
tillgänglig?




Figur 2: Användargränssnitt för Heatime från SCR som visar
hur idisslingsnivån kan minska vid brunst.
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Integrera systemet med automatiska
separationsgrindar – och se till att det
finns
foder
tillgängligt
i
separationsfållan.
Om möjligt, ha låga nivåer för
brunstlarm och undersök osäkra
brunster för bekräftelse. Detta kommer
leda till större andel falska larm men
också att kor med svaga brunsttecken
upptäcks. Alternativt ha som rutin att
dagligen leta efter hög aktivitet hos kor
mellan 19 till 22 dagar från föregående
brunst.
I
samarbete
med
din
veterinär/rådgivare, analysera data och
grafer för enskilda djur för att korrekt
behandla kor som inte har en cyklisk
aktivitet
(anöstrus).
Schemalägg
frekventa besök för att arbeta med
fruktsamheten.
Sätt reproduktionsmål som är lämpliga
för din besättnings avkastningsnivå,
kalvningsmönster och drift.
Mät ditt resultat mot tidigare perioder
och mot andra besättningar med
liknande förutsättningar.
Tänk på att hala golv reducerar kornas
möjlighet att röra sig fritt och kommer
därför att leda till mindre tydliga
brunstbeteenden.
Varmt
väder,
överbeläggning,
foderstörningar, foderförändringar och
andra stressmoment i miljön ger också
svagare brunstbeteenden.
Integrera brunstdetekteringssystemet
med
ditt
driftledningssystem.
Molnbaserade system ger tillgång till





data på distans både för gårdens
personal och (om önskat) rådgivare.
Optimal semineringstidspunkt är mellan
12-16 timmar efter att högbrunsten
startar (då kon står för upphopp). En
högre
aktivitetsnivå
ses
innan
högbrunsten startar, så se till att inte
seminera
för
tidigt.
Används
könssorterad sperma är tidpunkten för
seminering ännu mer kritisk.
Om du använder öronsensorer i
kombination
med
självlåsande
foderfronter, se till att inredningen är
anpassad till att minska risken för att
sensorer fastnar.

Det är viktigt att tekniken ses som ett
hjälpmedel för lantbrukaren att nå sina mål och
inte som en ersättare för kunnig personal.

Bild 2: CowManager öronsensorer i ett system med
självlåsande foderfronter. Foderfronterna har anpassats till att
minimera förlusten av sensorer.
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Disclaimer: Whilst all reasonable efforts have been taken to
ensure the validity of this Best Practice Guide, 4D4F accepts
no liability for any loss or damage stemming from the reliance
upon this document. Use this document at your own risk, and
please consult your veterinarian or advisor to ensure that the
actions suit your farm.
This project has received funding from the European Union’s
Horizon 2020 research and innovation programme under grant
agreement No 696367
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