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Høj produktion udfordrer 
reproduktionen

• God reproduktion er et nøje samspil mellem 
forskellige hormoner i rette mængder på de 
rette tidspunkter

• Udfordringen er at

– Jo højere ydelse…

• ….jo flere køer uden synlige brunsttegn

• ….jo flere køer holder ikke på drægtigheden

• ….jo større er risikoen for tvillinger, osv

– Energimangel og højt stofskifte påvirker negativt



50.000 liter blod!



Progesteron

• Et kønshormon der dannes i det gule legeme 
(corpus luteum)

• Et tilstrækkeligt højt niveau er en betingelse 
for normal cyklus, ægløsning og drægtighed

– Højt niveau de sidste dage af ægmodningen er 
essentielt for at få et æg der kan befrugtes og give 
grobund for et embryom der kan overleve 



Progesteron

• Et tilstrækkeligt højt niveau af progesteron er 
en betingelse for:

– Normal funktion af æggestokkene 

• Ellers bliver æggestokke inaktive

– Brunstsymptomer 

• Ellers vil der bare være en ”stille brunst”

– Follikelbristning

• Ellers kan der udvikles cyster

– Opretholdelse af drægtighed efter inseminering

• Ellers tilbagedannes det gule legeme og foster afstødes



Medicinsk progesteron

• Et værktøj til optimering af reproduktionen

• Vaginalindlæg/”spiral”

• Løbende frigivelse og optagelse af progesteron 
over slimhinden i skeden



Progesteronspiral (vaginalindlæg)

To modeller på markedet



Procedure

Progesteronspiral – 7 dage

56 timer 16 timer

(48-96 timer – AI på brunsttegn)

GnRH GnRHPG AI

Spiral



Spiral på besætningsdiagnose

• Hvorfor?

– For at sætte gang i køer uden synlig brunst og for 
at mindske antallet af tomdage

– For at kunne tilpasse behandling og 
besøgsfrekvens



Spiral på besætningsdiagnose

Udgangspunkt:

• Reproduktion over middel

• Besætninger med besøg hver 14. dag

• Reproduktion som fast element ved besøg

• Vurdering af om tingene vil blive gjort som 
aftalt….



Protokol:

– OSR-besøg: aktuelle køer udpeges (journal)
• Cykliske uden gult legeme

– 1 uge før næste besøg ilægges spiral af landmand og ko 
sprøjtes med GnRH (Busol/Receptal)

– OSR-besøg: 
• Ko gives PG og spiral fjernes

• (Ko gives PG og spiral fjernes af landmand efter 1 døgn)

– (GnRH 56 timer efter PG (landmand) og fast AI efter 16 timer)



Spiral på besætningsdiagnose
Besætning A

• 354 årskøer

• Jersey

• Årsydelse: 10.300 kg EKM

• Reproduktionseffektivitet 
på 0,34 (mål 0,38)

• Forundersøgelse af alle 
åbne køer >60 dek

• Ingen insemineringer >200 
dek

• Maks 4-5 insemineringer

Besætning B

• 315 årskøer

• Holstein

• Årsydelse: 13.300 kg EKM

• Reproduktionseffektivitet 
på 0,25 (mål 0,28)

• Udgangspunkt 
forundersøgelse af åbne 
køer >60 dek, men….

• Ydelse bestemmer
– En del køer >200 dek

– En del køer med mange 
behandlinger/insemineringer



Besætning A

(Jersey)



Besætning A

• Periode: 19.02.2016 til 03.10.2017

• Antal spiraler: 40 (2 køer 2x spiral)

• 36 køer og 2 kvier

Antal Andel i %

AI 2-4 dage efter spiral 40 100%

Drægtighed ifm spiral 16 45,7%

AI 5-25 dage efter spiral - -

Andet forløb - -

Død/slagtet/kode 60 12 31,6%

Antal drægtige 26 68,4%



Besætning B

(Holstein)



Besætning B

• Periode: 01.11.2016 til 09.08.2017

• Antal køer: 43 

• Antal spiraler lagt: 49 (1 ko 3x spiral og 5 køer 2x spiral)

Antal Andel i %

AI 2-4 dage efter spiral 27 55,1%

Drægtighed ifm spiral 15 30,6%

AI 5-25 dage efter spiral 11 22,4%

Andet forløb 12 24,5%

Død/slagtet/kode 60 7 16,3%

Antal drægtige 35 81,4%



Besætning C

• Har ikke besætningsdiagnose

• Spiral brugt til køer obs cyster

• Periode: 23.11.2016 til 28.08.2017

• 10 spiraler lagt i 9 køer

Antal Andel i %

AI 2-4 dage efter spiral 6 60%

Drægtighed ifm spiral 2 20%

AI 5-25 dage efter spiral 2 20%

Andet forløb 1 10%

Død/slagtet/kode 60 5 55,5%

Antal drægtige 4 44,4%



Afsluttende bemærkninger

• Faste rammer for 
reproduktionen

– Systematik

– Grænser og mål

– Brunstobservation

• Kan det betale sig

– Omkostning vs benefit
• Knap 180,- kr alt incl.




