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Forord
Løsdriftstalde vinder stadig større udbredelse i dansk kvægbrug. For øje-

blikket regnes der med at være ca. 600 løsdriftstalde under den ene eller anden
form her i landet. Forholdene i de fleste løsdriftstalde adskiller sig fundamentalt
fra forholdene i bindestalden. Dyrene færdes frit mellem hinanden, og den
individuelle tildeling af foder er afløst af gruppefodring. Der foreligger indtil nu
kun meget sparsomme oplysninger om dyrenes adfærd under disse betingelser;
endnu mindre er vor viden om adfærdsmønstrets betydning for dyrenes vel-
færd, foderoptagelse og produktionsevne.

Nærværende beretning er den første af en serie med fællestitlen »Undersø-
gelser over foderoptagelse og social adfærd hos gruppefodrede køer i løsdrift«.

Undersøgelserne fra 1973 er udført i forbindelse med licentiatarbejde af Chr.
Krohn, der også i 1974 har forestået undersøgelserne vedrørende køernes
adfærd omkring roeoptageisen.

Udover beretningens forfattere har forsøgsassistenterne Arne Andersen,
Vagn Jespersen, Stig Thomsen og Flemming Andersen et stort arbejde i
forbindelse med forsøgenes gennemførelse. Den engelske oversættelse er ud-
ført af forsøgsassistent James Grass, og manuskriptet er renskrevet af fru
Birgitte Hansen. Alle beregninger er gennemført på NEUCC, Lyngby.

November 1974.
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I. Indledning
Eet af de oftest anførte argumenter mod løsdriftsystemet er, at der ikke gives

mulighed for individuel tildeling af grovfoder. Denne situation medfører, at
køer med ringe foderbehov får mulighed for at optage større fodermængder,
end deres ydelse betinger. Kun i de tilfælde, hvor løsdriftbesætningerne er af en
sådan størrelse, at en underinddeling af køerne kan praktiseres, kan man sikre
sig, at grupper af køer med forskelligt foderbehov får varieret fodermængde og
fodersammensætning. I de fleste løsdriftbesætninger, hvor køerne går i een stor
gruppe, vil det derfor være gruppens gennemsnitlige foderoptagelse af et givet
foderemne, der skal danne grundlag for foderplanlægningen og dermed for
kraftfodertildelingen. Kendskabet til de faktorer, der øver indflydelse på den
enkelte kos foderoptagelse, dels af restriktive foderemner dels af fodermidler,
der er frit tilgængelige, må imidlertid antages at være stort set ukendt for
gruppefodrede køer.

Malkekøernes foderoptagelse under løsdriftforhold vil være påvirket af flere
forskellige faktorer. F.eks. vil der være forskel på, om køerne har fri adgang til
foder hele døgnet (ad libitum fodring), som det ofte er tilfældet ved en ensidig
ensilagefodring, eller om der tildeles flere forskellige fodermidler i begrænsede
mængder (restriktiv fodring), som f. eks. kraftfoder, roer eller forskelligt fabriks-
affald. I sidstnævnte tilfælde må pladsforholdene ved foderbordet antages at
øve en væsentlig indflydelse på det enkelte individs foderoptagelse. Når foderet
tildeles i begrænsede mængder, vil der opstå en konkurrencetilstand mellem
køerne, og pladsforholdene udtrykt i cm foderbordsbredde pr. ko samt æde-
pladsernes antal i forhold til antallet af køer vil spille en væsentlig rolle for
variationen i foderoptagelsen mellem gruppens individer.

Foderbordets udformning vil ligeledes spille en rolle for variationerne i
foderoptagelse køerne imellem. I de tilfælde, hvor afgrænsningen mod foder-
bordet kun består af en øvre og nedre begrænsning, vil der være rig mulighed
for, at stærke køer i flokken kan holde svagere køer borte fra foderbordet, fordi
der ingen hindringer er for, at stærke køer kan jage svagere væk. Hvis derimod
foderbordet er udformet således, at køerne skal løfte eller dreje hovedet fri af
foderbordsbegræsningen for at genere omkringstående køer, bliver der bety-
deligt mere ro i flokken under foderoptagelsen. Dette sidste eksempel er således
tilfældet med forskellige former for foderstakit som f.eks. kirkestole. I mange
nyere løsdriftstalde er der ved foderbordet opsat et fanggitter, der gør det
muligt at fastholde køerne under foderoptagelsen. Nogen egentlig individuel
tildeling af fodermidlerne vil der dog næppe være tale om, såfremt pladsforhol-
dene ved foderbordet ikke overstiger 60-70 cm pr. ko, og der ikke er nogen form
for krybbeskillerum, men svagere køer sikres samme mulighed for foderopta-
gelse som de dominerende køer i flokken. Det enkelte individs optagelsesha-
stighed vil således være den afgørende faktor forfoderoptagelsen.



Formålet med den foreliggende undersøgelse har været at klarlægge, hvilke
andre faktorer, end de foran nævnte, der kunne tænkes at øve indflydelse på
den individuelle roeoptagelse, når roerne tildeles restriktivt og i forskellig
mængde til en besætning af løsdriftkøer, der fodres i én og samme gruppe. De
faktorer, der omtales i det følgende, vil være: laktationsstadium, ydelsesni-
veau, rangorden, alder og vægt.

Tidligere undersøgelser
Forfatterne er ikke bekendt med, at der i litteraturen foreligger undersøgelser

til belysning af hvilke faktorer, der øver indflydelse på de individuelle variati-
oner i foderoptagelsen^for restriktive foderemner hos gruppefodrede køer
under løsdriftforhold.

II. Materialer og metoder
Forsøgsfaciliteter

Forsøgene blev gennemført på Statens Forsøgsgård Trollesminde i de to
løsdriftstalde, hvor der samtidig gennemføres forsøg med forskellige staldtyper

Fig. la. Grundskitse afforsøgsstaldene.
Diagram of the experimental barns.

A. Stald 400 - bindestald
Barn 400 - stanchion barn

B. Stand 600 - sengestald
Barn 600 - free stall (cubicle) barn

C. Stald 800 - dybstrøelsesstald
Barn 800 - loafing barn with manure pack

D. Løbe gårde
Exercise lots

E. Lufttætte siloer
Airtight silos

F. Sygestald
Treatment area

G. F oder rum
Feed Storage

H. Opsamlingsplads
Holding pen

/ . Malkestald
Milking parlour

K. Malkerum
Milk room

L. Lager
Utility rooms

M. Kontor
Office
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Fig. Ib. Køerne under roeoptagelsen.

The cows during beet consumption.

til malkekøer. En grundplan over staldtypeprojektet, der ud over de to løs-
driftstalde tillige indeholder en staldenhed med opbundne køer, der fungerer
som kontrolenhed, er vist i fig. la. I fig. Ib ses køerne ved foderbordet un-
der roeoptagelsen.

De to løsdriftstalde er:

Stald 600. En isoleret løsdriftstald indrettet med sengebåse
og med spaltegulve i hele gangarealet.

Stald 800. En uisoleret løsdriftstald med gødningsmåtte.

Forholdene ved foderbordet var ens i de to stalde. Foderbordet var adskilt fra
gangarealet med et foderstakit (kirkestole), og der var en foderbordsbredde på
mindst 70 cm pr. ko. Dette forhold er af væsentlig interesse ved vurderingen af
de opnåede resultater. Forholdene ved foderbordet må således betragtes at
være optimale, når der ikke er tale om en egentlig fiksering af de enkelte køer
under foderoptagelsen.

Forsøgsdyr
Forsøgene strakte sig over to vinterperioder, 1973 og 1974. I efterfølgende

tabel 1 er vist en oversigt over forsøgskøernes antal og aldersfordeling i de to
perioder fra de to forsøgs stalde.

I første forsøg indgik 16 tilfældigt udvalgte køer fra hvert staldafsnit i under-
søgelserne, og i vinterperioden 1974 indgik samtlige køer fra de to stalde,
henholdsvis 22 og 27 i sengestalden og dybstrøelsesstalden. Første kalvs køer-
ne blev lukket sammen med de øvrige køer ca. 1. måned før forventet kælvning.



Tabel 1. Forsøgskøernes antal og fordeling.
Table I. Numbers and grouping of the experimental cows

Staid 600 Staid 800
Barn 600 Barn 800

År
Year 1973 1974 1973 1974

Antal I. kalvs køer 8 3 6 5
Number of cows in first lactation
Antal 2. kalvs køer - 9 - 12
Number of cows in second lactation
Antal 3. kalvs køer 3 - 5
Number of cows in third lactation
Antal 4. kalvs køer 5 3 5 5
Number of cows in fourth lactation
Antal 5. kalvs køer - 7 - 5
Number of cows in fifth lactation

Ialt 16 22 16 27
Total

Antal registreringsperioder à 3 dage 1 3 1 3
Number of 3 day observation periods
Ialt registreringer 48 198 48 243
Total observations

Fodring
I 1973 fik køerne tildelt 11,0 kg fodersukkerroer i gennemsnit pr. ko ved

morgenfodringen, medens roemængdeni 1974 var 16,7kgpr. ko daglig ligeledes
tildelt ved een daglig fodring. Roeoptagelsen blev for hver ko bestemt i tre på
hinanden følgende dage. I 1974 blev optagelsesforsøgene gentaget tre gange i
løbet af vinterperioden med ca. 2 måneders mellemrum, således at det samlede
antal registreringer pr. ko beløb sig til 9 gange i løbet af vinteren. De anvendte
fodersukkerroer var af stammen Hvid Øtofte. Før opfodringen var roerne
vådvaskede og skårne. Det gennemsnitlige tørstofindhold var 18,2%, og der
medgik 6,0 kg roer til 1 f.e. Den øvrige foderration bestod af fortørret kløver-
græsensilage, der blev givet efter ædelyst, samt af en A-blanding tildelt indivi-
duelt i malkestald efter ydelse.

Bestemmelse af roeoptagelsen
Roeoptagelsen blev beregnet som differencen mellem den enkelte kos vægt

bestemt umiddelbart før og efter fodringen. Hertil kommer, at køerne blev
holdt under konstant observation imellem vejningerne, så differensvejningerne
kunne korrigeres for evt. afgivelse af gødning og/eller urin. En forundersøgelse
til bestemmelse af den gennemsnitlige vægtmængde af gødning og urin afsat pr.
gang er vist i tabel 2.



Tabel 2. Vægtmængde af gødning og urin afsat pr. gang.
Table 2. Weight of faeces and urine per discharge

Ko nr. Total/gns.
Cow number 256 149 262 Totallave.

Antal defækationer 13 14 12 38
Number of defecations ,
Kg gødning pr. gang 1.63 1.63 1.67 1.64
Kg faeces per discharge
s, kg 0.34 0.24 0.24 0.27
Standard deviation, kg

Antal urineringer 11 5 10 26
Number of urinations
Kg urin pr. gang 2.44 2.40 2.30 2.38
Kg urine per discharge
s, kg 0.39 0.50 0.32 0.38
Standard deviation, kg

Ud fra disse resultater er der som korrektionsfaktor for henholdsvis afgivelse
af gødning og urin anvendt vægtmængderne 1.6 kg gødning og 2.4 kg urin pr.
afgivelse. Køerne blev vejet på en blokpendulvægt med 0.5 kg nøjagtighed. Den
teoretiske vejefejl på køerne udgjorde således V0.52 + 0.52 = 0.7 kg roer.
Mellem differens vejningerne blev der gennemsnitligt afgivet en portion gød-
ning eller urin pr. ko med en spredning på ca. 0.3 kg.

I vinterperioden 1974, hvor alle køer i staldene indgik i undersøgelserne, var
det muligt at efterkontrollere den anvendte teknik. Summen af differens vejnin-
gerne samt summen af afgivet gødning og urin kan sammenholdes med den
totalt udvejede fodermængde til hele flokken af køer. I gennemsnit indgik
24.8 køer pr. observation, og disse fik tildelt 16.82 kg roer. Ved differensvej-
ningerne af køerne noteredes en roeoptagelse på 14.42 kg. Afgivelse af gød-
ning og urin udgjorde i gennemsnit 2.24 kg pr. ko. Den totale indirekte bereg-
nede roeoptagelse udgjorde således 16.66 kg (14.42 + 2.24) eller 99.05% af
den udvejede mængde roer. Dette er en underestimering på 0.95% svarende
til 0.16 kg roer pr. fodring. Disse beregninger viser, at den anvendte
teknik har en helt tilfredsstillende sikkerhed.

Bestemmelse af rangordenen
I enhver gruppe af malkekøer eller af større ungdyr eksisterer der et hierarki -

en rangorden - hovedsageligt styret af alder, anciennitet, størrelse og tempera-
ment. Denne rangorden er meget stabil med en korrelation på over 0.90 fra dag
til dag inden for samme måned, hvilket bl.a. er vist af Dickson et al. (1965) og
Beilharz et al. (1966).
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Rangordenen bestemmes på grundlag af et større antal observerede konfron-
tationer (sammenstød) mellem de enkelte køer 2 og 2.

I begge forsøgsår er rangordenen bestemt lineært efter følgende princip,
tidligere beskrevet af Schein og Fohrman (1955).

Til bestemmelse af rangordenen anvendes et såkaldt »Master cart«. På dette
kort, hvor samtlige køer står opført i tilfældig rækkefølge, indføres et mærke (en
prik) for hvert sammenstød, der observeres mellem to køer (fig. 2a). Efter et
passende større antal observerede konfrontationer bestemmes den bedste li-
neære rangorden som den rækkefølge - ved omrokering af de enkelte køer på
»Master cart'et« - der giver de færreste mærker over diagonalen (fig. 2b).
Herved placeres køerne i en lineær rækkefølge med aftagende rang fra venstre
mod højre.
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Figur 2a. Eksempel på et »Master cart« før omrokering af køerne.
Figure 2a. Example of a »Master chart« before arranging the cows.



11

G:

5?-°

\
607
622

631

627

6 1 7 •

6 2 8

6 2 6

6 3 6

6 3 0

6 0 2

6 0 3

6 0 8

6 1 1

6 0 1

6 1 8

629
638
637

63,5
634

K 645

E 641
K 642,

tNo
iX>

* \

.

•

ë *

0

•

•

•

•

229|

\

•

•

•

•

\

#

•

•

•

CM
UD

.

\

•

•

•

•

*

•

•

\

•

•

•

•

|6
28

V
».

•

•

•

DOMINERER
dominates

|6
26

~ 
'

\

•

•

•

•

UD

•

•

•

•
» t

\ *

•

•

•

•

*

\

•

t

•

|6
08

\

•

OVER
over

\

•

m
0

s#

•

\
•• # \

0

•

•

•

•

KO

•

M

•

*

M

g S

\
Figur 2b. Eksempel på et »Master cart« efter omrokering af køerne i lineær rangorden.
Hver prik henfører til et sammenstød mellem de pågældende 2 køer. De med K mærkede

ko numre er 1. kalvs køer.
Figure 2b. Example of a »Master Chart« after the cows have been arranged in a linear
rank order. Each dot represents a confrontation between the 2 respective cows. The

cows marked with a K are those in their first lactation.

En fuldstændig registrering af det totale antal mulige konfrontationer mellem
n • (n-1)

samtlige køer ( ) er meget vanskelig at opnå, eftersom mange

mulige konfrontationer så godt som aldrig forekommer i et stabilt hierarki.
Derfor benyttes normalt følgende regel ved rangplaceringen: Hvis ko A domi-
nerer ko B, og ko B dominerer ko C, så må ko A også dominere ko C. I
tilknytning til denne fremstilling bør nævnes, at der også findes andre indbyrdes
rangsystemer, hvor 3 eller flere køer indgår, f.eks. et cirkulært system.
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cirkulært system

Det har imidlertid vist sig, at disse systemer er relativt sjældne i mindre
grupper (McPhee et al. 1964, Wagon et al. 1966), og da forekomsten af sådanne
systemer ikke vil få betydning for tolkningen af resultaterne i nærværende for-
søg, indgår disse ikke i rangplaceringen.

I begge forsøgsår blev der registreret 40-50% af samtlige mulige konfrontati-
oner. Hovedparten af alle konfrontationerne er registreret i forbindelse med
fodringen.

III. Resultater
I begge forsøgsår blev der fundet en betydelig individuel variation i roeopta-

gelsen (tabel 3).

Tabel 3. Gennemsnitlig roeoptagelse og variationsbredde.
Table 3. Average beet intake and range

Variationsbredde
s V.C. Range

kg roer
kg beets

1973 11.0 2.6 23.6 6.0-18.0
1974 16.7 2.5 14.9 10.9-22.0

11973 udgjorde spredningen 23.6% af den gennemsnitlige tildelte roemængde
mod 14.9% i 1974. Den individuelle variation var således størst i det år, hvor
den tildelte roemængde var mindst.

I bindestalden, der fungerer som kontrolenhed ved staldtypeforsøgene, og
hvor alle køer individuelt fik tildelt henholdsvis 11.0 kg og 17.0 kg roer,
fortærede alle køer disse mængder fuldstændigt inden for ca. V2 time, hvilket
viser, at den fundne variation ved gruppefodring ikke kan tilskrives en for stor
roemæmgde eller for ringe ædelyst.

De følgende afsnit er derfor en nærmere undersøgelse af forskellige faktorers
indflydelse på den individuelle variation i roeoptagelsen.

Laktationsstadiets og ydelsesniveauets indflydelse på roeoptagelsen
I det første forsøgsår (1973), hvor roeoptagelsen blev registreret på et tilfæl-

digt tidspunkt i laktationsperioden (18-190 dage efter kælvning) hos 32 malke-
køer, viste en multipel regressionsanalyse, at hverken laktations stadiet (xi)
eller ydelsesniveauet (X2) havde nogen statistisk sikker indflydelse på roeopta-
gelsen (tabel 4).

Forsøgsår
Year

Gns
Ave. t

• roeopt.
leet intake
kg
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Tabel 4. Laktationsstadiets og ydelsesniveauets indflydelse på roeoptagelsen
(1973, n = 32).

Table 4. Influence of stage of lactation and level of milk production on beet intake
(1973, n=32)

b-værdi F-værdi (partiel) sign.
b-value F-value (partial) level of R

significance

Laktationsstaaium, dg. (xi) 0.009 1.52 P<0.40
Stage of lactation,
days post partum 0.22NS
Ydelse, kg 4% mælk/dg. (x2) 0.16 0.71 P<0.20
Production, kg FCM/day

I det andet forsøgsår (1974), hvor roeoptagelsen blev registreret 3 gange med
gns. 64 dages interval hos alle køer, var det muligt at foretage en gruppering af
køerne efter laktationsstadiet ved 1. observationsperiode, således at de samme
grupper af køer kunne følges på forskellig laktations stadium og med forskellig
daglig ydelse (tabel 5).

En variansanalyse af roeoptagelsen mellem de 3 perioder inden for hver
gruppe viste ingen statistisk sikker forskel i roeoptagelsen. Sammenholdes
roeoptagelsen med laktationsstadiet og den daglige ydelse i de enkelte perioder,
fremgår det tydeligt, at ingen af disse to faktorer har nogen indflydelse på
roeoptagelsen. En tilsvarende undersøgelse med 3 grupper à 4 malkekøer viste
heller ingen sammenhæng mellem roeoptagelsen og laktationsstadiet/ydelses-
niveauet (Krohn og Konggaard, 1973).

Roeoptagelsen må således betragtes som uafhængig af laktationsstadiet og
ydelsesniveauet ved gruppefodring af malkekøer, når roerne tildeles restriktivt
(11-17 kg pr. dag).

Den eneste grund til at disse to faktorer skulle kunne påvirke optagelsen af et
restriktivt tildelt foderemne ville være, at den enkelte kos grådighed (optagel-
seshastighed) påvirkes af laktationsstadiet og ydelsesniveauet, hvilket altså
ikke synes at være tilfældet. Sådanne forhold er da heller ikke tidligere beskre-
vet.

Alderen, vægten og rangordenens indflydelse på roeoptagelsen
Da det drejer sig om optagelse af et foderemne tildelt i en mere eller mindre

begrænset mængde - under frie konkurrenceforhold - vil det være nærliggende
at undersøge, om de mere fysisk betonede faktorer som alder, vægt og rangor-
den skulle øve indflydelse på roeoptagelsen.

I det følgende er roeoptagelsen i 2. forsøgsår (1974) beregnet som gennem-
snittet af de 3 observationsperioder som følge af optagelsens uafhængighed af
laktationsstadiet og ydelsesniveauet. Inden alderen, vægten og rangordenens
indflydelse på roeoptagelsen omtales, skal kort nævnes nogle af de faktorer, der
påvirker rangordenen. Tabel 6 viser alderens og vægtens indflydelse på rang-
ordenen i de to forsøgsår.
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Tabel 5. Laktationsstadiets og ydelsesniveauets indflydelse på roeoptagelsen (1974).
Table 5. Influence of stage of lactation and level of milk production on beet intake (1974)

Observationsperiode1)
Observation period

Periode I Periode II Periode III F-værdi
Period I Period II Period III F-value

Gruppe A2)
Group A

laktationsst., dg 43 107 172
days post partum
ydelse, kg 4% mælk 24.2 21.8 19.2
production kg FCM
kg roer pr. dag 16.0 17.1 17.3 0.61NS

kg beets per day
s 3.4 3.2 2.6

Gruppe B3)
Group B

laktationsst., dg 87 156 216
days post partum
ydelse, kg 4% mælk 17.8 16.1 16.0
production kg FCM
kg roer pr. dag 18.1 17.9 17.1 0.59NS

kg beets per day
s 3.0 2.4 2.1

Gruppe C4)
Group C

laktationsst., dg 305 370 39
days post partum
ydelse, kg 4% mælk 9.2 gold 28.4
production kg FCM
kg roer pr. dag 15.6 14.8 15.5 0.18NS

kg beets per day
s 3.7 3.0 2.7

Gruppe Ds)
Group D

laktationsst., dg 383 39 100
days post partum
ydelse, kg 4% mælk gold 25.7 23.5
production, kg FCM
kg roer pr. dag 16.9 17.0 16.3 0 . 1 6 N S

kg beets per day
s 3.0 3.4 2.6

') Gns. 64 dage mellem hver observationsperiode og gns. af 3 på hinanden følgende
dage.
There elapsed an average of 64 days between the three periods, and each period
consisted of 3 consecutive days.

2) Nykælvere, recently freshened cows (n = 12).
3) Tidlig laktation, cows in early lactation (n = 12).
4) Sen laktation, cows in late lactation (n = 10).
5) Goldkøer, dry cows (n =9).
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Tabel 6. Regression og korrelation mellem rangorden (y) og henholdsvis alder og vægt (x).
Table 6. Regression and correlation between social order (y) and age and weight

respectively (x)
Forsøgsår

Year

1973
1974

1973
1974

n

32
49

32
49

b: værdi
b-value

0.273
0.228

0.069
0.062

STD fejl på b
s on b

r

alder, mdr./rangorden
age, months!social order

0.04
0.04

0.74***
0.66***

vægt, kg/rangorden
weight, kgisocial order

0.012
0.010

0.71***
0.65***

r2

0.55
0.44

0.50
0.42

I begge forsøgsår blev der fundet en høj og statistisk meget sikker korrelation
(P < 0.001) mellem rangordenen og alderen respektiv vægten (aktuel vægt).
Den enkelte kos rang stiger således med 3 pladser for hver gang alderen forøges
med 12 måneder eller vægten stiger med ca. 50 kg. Sammenhængen kunne i
ingen af forsøgene beskrives signifikant bedre med en kvadratisk funktion.
Resultaterne er nært sammenfaldende med en række tidligere undersøgelser
(Guhl og Atkeson 1959, Brantas 1968, Gabr 1973).

For at undersøge om alderen og vægten tilsammen skulle have større indfly-
delse på rangordenen end hver for sig, og for at undersøge hvilken af disse to
faktorer, der havde størst betydning for rangplaceringen, blev der beregnet en
multipel regressionsanalyse (tabel 7).

Tabel 7. Multipel regression, korrelation og partiel F-værdi mellem rangorden (y)
og alder (xi)/vægt (x2).

Table 7. Multiple regression, correlation, and partial F-value between social order (y)
an age (x\)/weight (xi)

Forsøgsår
Year R R2

1973 Ligning y =-16.2 + 0.036xi + 0.175x2 0.78*** 0.61
Equation
spåb 0,016 0,062
s on b
Partiel F-værdi 4.84* 8.04*
Partial F-value

1974 Ligning y =-15.5 + O.O35xi + 0.138x2 0.71*** 0.51
Equation
s på b 0.014 0.050
s on b
Partiel F-værdi 6.48* 7.46**
Partial F-value
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Analysen viste, at alderen og vægten tilsammen kunne beskrive 50-60% af
den individuelle variation i rangordenen (R2) eller kun 5-10% mere end alderen
og vægten hver for sig, hvilket skyldes disse to uafhængige variables indbyrdes
høje korrelation (0.70-0.75).

Af de partielle F-værdier fremgår, at vægten i begge forsøgsår havde større
indflydelse på rangplaceringen end alderen.

En opdeling af materialet efter laktationsnummer (tabel 8) viste, at gruppen
af 1. kalvs køer gennemsnitligt havde den laveste rangplacering. Derefter kom
gruppen af køer i 2. laktation, hvorimod der ingen klar sammenhæng var
mellem rang og laktationsnummer hos køerne i 3.-5. laktation.

Tabel 8. Gennemsnitlig rang og vægt inden for laktationsnummer.
Table 8. Average rank and weight within different lactations

1973 1974

5. laktation
5th lactation
4. laktation
4th lactation
3. laktation
3rd lactation
2. laktation
2nd lactation
1. laktation
1st lactation

n
n

12

6

14

vægt, kg
weight, kg

607

619

497

rang
rank

18

17

6

n
n

12

8

21

8

vægt, kg
weight, kg

639

653

568

478

rang
rank

16

20

11

3

En beregning af sammenhængen mellem rang og vægt inden for gruppen af 1.
kalvs køer viste ingen statistisk sikker relation, medens en lignende undersø-
gelse inden for gruppen af ældre køer viste en statistisk sikker korrelation på
0.44-0.48.

Konklusionen må derfor være, at 1. kalvs køerne er den socialt svageste
gruppe, og at deres indbyrdes rangplacering er uafhængig af alder og vægt. Hos
de ældre køer indgår vægten og tildels alderen derimod som en ikke ubetydelig
faktor med hensyn til indbyrdes social rangfølge.

Foruden vægten og alderen har sandsynligvis andre faktorer som f.eks.
behændighed og temperament betydning for det enkelte individs indplacering i
det sociale hierarki. Disse faktorers indflydelse på rangordenen er tidligere
beskrevet af bl.a. Hafez og Schein (1962) og Wagnon (1965), men er ikke under-
søgt i nærværende forsøg.

I tabel 9 er angivet de simple relationer mellem roeoptagelsen og faktorerne
alder, vægt og rangorden.
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Tabel 9. Regression og korrelation mellem roeoptagelsen (y) og henholdsvis alder,
vægt og rangorden (x).

Table 9. Regression and correlation between beet intake (y) and age, weight,
and rank respectively (x)

Forsøgsperiode
Year

1973
1974

1973
1974

1973
1974

N

32
49

32
49

32
49

b-værdi
b-value

0.064
0.020

0.019
0.009

0.237
0.176

STD felj på b
s on b

alder, mdr./roeoptagelse
age, monthslbeet intake

0.022
0.017

vægt, kg/roeoptagelse
weight, kglbeet intake

0.006
0.004

rang/roeoptagelse
rank/beet intake

0.05
0.04

r

0.46**
0.17NS

0.54**

0.29*

0.64***
0.52***

Af disse tre variable kunne rangordenen beskrive roeoptagelsen med størst
statistisk sikkerhed. Roeoptagelsen kunne i ingen af tilfældene beskrives bedre
ved kvadratiske funktioner.

I en multipel regressionsanalyse (tabel 10) med vægt, alder og rang som
uafhængige variable viste de partielle regressioner, at rangordenen var den ene-
ste variable med signifikant indflydelse på roeoptagelsen. Af de 33-42% af den
individuelle variation i roeoptagelsen, som ligningerne kunne beskrive, ud-

Tabel 10. Multipel regression mellem roeoptagelsen (y) og vægt (xi),
alder (X2> og rang (x3>.

Table 10. Multiple regression between beet intake (y) and weight (xi),
age (x2), and rank (X3)

Forsøgsperiode
Year R*

1973 Ligning y = 4.70 + 0.008xi - 0.015x2 + 0.211x3 0.42**
equation
spåb 0.008 0.032 0.086
s on b
partiel F-værdi 0.91NS 0.23NS 6.06*

partial F-value

1974 Ligning y = 14.32 + 0.002xi - 0.042x2 + 0.239x3 0.33***
equation
s på b 0.006 0.022 ' 0.059
s on b
partiel F-værdi 0.17NS 3.61NS 16.31***

partial F-value
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gjorde rangordenen over 80%. En multipel regression med vægt og alder som
uafhængige variable kunne i ingen af forsøgsårene beskrive roeoptagelsen med
samme sikkerhed som rangordenen alene.

Rangordenen må altså i denne forbindelse indeholde en større effekt end
alder + vægt. Alder og vægt kunne da også som tidligere nævnt kun beskrive
godt 50% af variationen i rangordenen.

Adfærden omkring fodringen
I begge forsøgsår blev roerne som tidligere nævnt tildelt ad een gang ved

morgenfodringen. I 1973 var den totale ædetid 20-22 minutter og i 1974 32-33
minutter, d.v.s. at i begge forsøgsår var den gennemsnitlige optagelseshastig-
hed ens (ca. 0.5 kg roer pr. minut).

Ved tildeling af roerne kom alle køerne med det samme til foderbordet og
placerede sig i en nogenlunde bestemt rækkefølge. Denne rækkefølge var ikke
signifikant korreleret med rangordenen (r = 0.22), men derimod med roeopta-
gelsen (r - 0.36, P < 0.05).

Efter denne første placering ved foderbordet stod køerne temmelig roligt -
næsten uden omplaceringer - i de første ca. 2h af den totale ædetid, hvilket

Fig. 3. En socialt svag ko (lav rang) holdes væk fra foderbordet.
A socially weak cow (low rank) is pushed away from the feed bunk.
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Fig. 4. En social stærk ko (høj rang) jager svagere køer bort fra foderbordet.
A socially dominant cow (high rank) forces the weaker cows away from the feed bunk.

svarede til det tidsrum, det tog de hurtigtædende køer (ældre køer) at æde roerne
foran sig. Fra dette tidspunkt og indtil de sidste roer var ædt, var der derimod en
hel del omplaceringer (skub og mas), hvor de socialt stærkeste køer hurtigt
fandt hen til de pladser ved foderbordet, hvor der stadig lå roer. Det var især
ved denne situation, at rangordenen gjorde sig gældende. I fig. 3 og 4 er vist
typiske eksempler af den sociale adfærd ved foderbordet.

I en sideløbende undersøgelse, hvor der bevidst var 5 foderpladser i under-
skud, viste, at i løbet af 2-3 minutter efter tildeling af roerne, stod 5 af de socialt
svageste køer bag de andre køer uden mulighed for på noget tidspunkt at få del i
roerne. Denne iagttagelse viser således nødvendigheden af, at der mindst er en
foderplads pr. ko, når der fodres restriktivt.

Ved studier af adfærden omkring fodringen fremkom desuden den subjektive
iagttagelse, at omplaceringerne i den sidste V3 af ædetiden - kampen om de
sidste roer- var noget større, når der blev tildelt en mindre roemængde (1973),
hvilket kan være den direkte årsag til den større individuelle variation i roeopta-
gelse i dette forsøgsår.
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IV. Diskussion
Af faktorerne daglig ydelse, laktationsstadium, alder, vægt og rangorden

synes rangordenen at være den enkeltfaktor med størst indflydelse på den
individuelle optagelse af et restriktivt tildelt foderemne. Effekten synes samti-
dig at være størst, når foderet tildeles i mindre mængde.

En nærmere undersøgelse af variationerne i roeoptagelsen viste, at der mel-
lem gruppen af 1. kalvs køer og gruppen af ældre køer i begge forsøgsår var
en signifikant forskel i optagelsen (tabel 11).

Tabel 11. Gennemsnitlig roeoptagelse hos 1. kalvs køer og ældre køer.
Table 11. Average beet intake among 1st calf cows and older cows

Forsøgsperiode
Year

1973

1974

X

s

X
s

1. kalvs køer
1st calf cows

9.5
1.9

14.31)
1.8

ældre køer
older cows

12.0
2.6

17.2
2.3

sign.
significance

P < 0.01

P < 0.05

Med undtagelse af K 842 på grund af meget høj (unormal) roeoptagelse (+ K 842
15.2 kg roer).
This figure excludes cow K 842 on the basis of extremely high (abnormal) beet
intake (+ cow K 842 = 15.2 kg beets ave.).

Tilsvarende var der en statistisk sikker forskel (1973) i roeoptagelsen inden
for gruppen af ældre køer mellem den højest rangerende trediedel og resten
(tabel 12).

Tabel 12. Gennemsnitlig roeoptagelse hos ældre køer inddelt i ranggrupper.
Table 12. Average beet intake of the older cows when divided into groups on the basis of

social order

Forsøgsperiode
Year

1973

1974

X

s

X

s

laveste 1/3
lowest 113

10.7
1.9

17.0
1.9

Rangorden
Order of rank

mellemste 1/3
middle 113

10.5
2.3

16.5
2.0

højeste 1/3
highest 1/3

14.1
2.7

18.2
2.8

sign.
significance

P < 0.05

P < 0.20

I figur 5 er de lineære sammenhæng mellem rangordenen og roeoptagelsen
(tabel 9) sammenholdt med de i tabel 11 og 12 fundne gennemsnitlige roeopta-
gelsesmængder for fire ranggrupper ( 1. kalvs køer, lavest-, mellemste- og højest
rangerende trediedel af de ældre køer). På grundlag af disse punkter er der
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tegnet et sandsynligt teoretisk kurveforløb mellem rangorden og roeoptagelse
(kurve b). Forløbet af disse kurver (b) kunne antyde, at den ekstra optagelse
hos de højest rangerende køer fortrinsvis er sket på bekostning af de lavest
rangerende.

Lu

19

18

17

16

15

U

13

12

11

10

9

8

7

6
b

10 15

RANGORDEN
rank

20 25

Fig. 5. Sammenhæng mellem roeoptagelse og rangorden.
Relationship between beet intake and rank.
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I tilknytning til forsøget i 1973 blev der foretaget en række adfærdsundersø-
gelser over de enkelte køers totale ædetid og optagelseshastighed (tabel 13).

Tabel 13. Total ædetid (min.) og optagelseshastighed (kg roer/min.) hos forskellige
sociale kategorier af køer i 1973.

Table 13. Total eathing time (min.) and consumption rate (kg beetsImin.) among different
social groupings of cows in 1973

Rangorden Ældre køer 1. kalvs køer Ædetid Optagelseshastighed
gns. min. kg roer/min.

Ave. rank Older cows 1st calf cows Eating time Consumption rate
min. kg beetsjmin.

22
17
13
4

6
6
6
-

1
_
1

12

22.4
21.7
21.3
20.5

0.61
0.50
0.50
0.43

Disse resultater kan delvis forklare nævnte kurveforløb. For de lavest
rangerende køer - overvejende 1. kalvs køer - skyldes den mindre optagelse
dels en lavere optagelseshastighed dels en kortere ædetid som følge af konkur-
renceforholdene. Hos de højest rangerende køer skyldes den større optagelse
derimod en højere optagelseshastighed og en længere ædetid. De højest range-
rende køer synes således at være de mest grådige ved foderbordet. Hvor stor en
andel af variationen i roeoptagelsen, der skyldes forskellig optagelseshastig-
hed, og hvor stor en andel, der skyldes selve konkurrencemomentet, er der-
imod vanskeligt at afgøre ud fra de foreliggende undersøgelser.

At den totale ædetid er positivt korreleret med rangordenen er tidligere vist.
Således fandt McPhee et al. (1964) 2% længere total ædetid pr. døgn hos højt
rangerede stude, medens Friend og Polan (1973) og Gabr (1973) hos malkekø-
er fandt en forøgelse af den totale ædetid pr. døgn på 18-20% hos de højest
rangerede køer. Desuden foreligger der en række subjektive iagttagelser, der
viser, at køer med lav social rang under fodringen må tilbringe en del tid med at
finde og/eller tilkæmpe sig en plads ved foderbordet, hvilket tages som et
indirekte bevis på, at sådanne køer sandsynligvis optager mindre fodermæng-
der end deres højere rangerende medsøstre (Wagnan et al. 1966, Guhl og
Atkeson 1959, Hafez 1970).

Køer, der æder hurtigt og rangerer højt vil således når som helst kunne skifte
plads (hvor der findes foder) og på denne måde optage mere foder på bekostning
af de lavt rangerende køer. Introduktion af fanggitter ved foderbordet vil - ved
opfodring af restriktive fodermidler - således forhindre de stærkeste køer i at
skabe uro under foderoptagelsen, og køernes optagelseshastighed vil derfor
være den afgørende faktor for den individuelle foderoptagelse.
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V. Sammendrag og konklusion
I vinterperioderne 1973 og 1974 gennemførtes på Statens Forsøgsgård Trol-

lesminde undersøgelser over forskellige faktorers indflydelse på den individuel-
le optagelse af bederoer tildelt restriktivt til gruppefodrede køer i løsdrift. I
undersøgelserne indgik 81 køer fra to løsdriftstalde med ialt 537 enkeltbestem-
melser af roeoptagelsen. Roerne blev tildelt ved norgenfodringen på foderbord,
der var adskilt fra gangarealet ved et foderstakit (kirkestole). Der var mindst
een ædeplads af ca. 70 cm pr. ko ved foderbordet. Roeoptagelsen blev bestemt i
tre på hinanden følgende dage ved vejning af hver enkelt ko umiddelbart før og
efter roeoptagelsen samtidig med, at der blev korrigeret for eventuel afgivelse
af gødning og/eller urin. I 1974 blev optagelsesforsøgene gentaget 3 gange i
løbet af vinterperioden. I begge forsøgsår bestemtes rangordenen i de to løs-
driftbesætninger lineært.

Af resultaterne fremgår det, at der i begge forsøgsår forekom en betydelig
variation i roeoptagelsen. I 1973, hvor den gennemsnitligt tildelte roemængde
var 11.0 kg, forekom der variationer i optagelsen fra 6.0 til 18.0 kg. For 1974
hvor der i gennemsnit tildeltes 16.7 kg roer pr. ko, noteredes variationer fra 10.9
til 22.0 kg roer mellem køerne. Spredningen i roeoptagelsen var således størst i
1973, hvor den tildelte roemængde var mindst. Den gennemsnitlige optagelses-
hastighed var i begge forsøgsår ca. 0.5 kg roer pr. minut.

Laktationsstadiet eller ydelsesniveauet havde ingen indflydelse på roeopta-
gelsen i disse undersøgelser, hvor roerne tildeltes restriktivt. En multipel
regressionsanalyse med vægt, alder og rangorden som uafhængige variable
viste, at rangordenen var den eneste af de tre variable, der havde signifikant
indflydelse på roeoptagelsen. Af de 33-42% af den individuelle variation i
roeoptagelsen, som ligningerne kunne beskrive, udgjorde rangordenen 80%. I
begge forsøgsår blev der fundet en høj og meget statistisk sikker korrelation (P
< 0.001) mellem rangordenen og alderen respektiv vægten af køerne.

Første kalvs køerne besad gennemgående de laveste rangplaceringer, deref-
ter gruppen af 2. kalvs køer, medens der ikke var nogen sammenhæng mellem
alderen og rangordenen hos køerne i 3. til 5. laktation.

En nærmere undersøgelse af variationerne i roeoptagelsen viste, at 1. kalvs
køerne i begge forsøgsår havde signifikant lavere roeoptagelse end ældre køer.
Tilsvarende var der ligeledes statistisk sikker forskel i roeoptagelsen inden for
gruppen af ældre køer mellem den højst rangerende trediedel og resten af
køerne. Disse to resultater tyder på, at der ikke er tale om en retlineær
sammenhæng mellem roeoptagelsen og rangordenen, men derimod om en
kurve, der henholdsvis falder og stiger stærkt i yderpunkterne, således at de
højest rangerende køers ekstraoptagelse fortrinsvis sker på bekostning af de
lavest rangerende køer.

Undersøgelserne har således vist, at der selv under gode forhold ved foder-
bordet (foderstakit) og med 70 cm ædeplads pr. ko vil være betydelig forskel i
foderoptagelsen, således at de stærkeste køer optager 2-3 gange så meget foder
som de svageste køer i gruppen.
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VI. Summary
During the winter periods 1973 and 1974, investigations were carried out

concerning the influence of different factors (stage of lactation, level of milk
production, weight, age, and social order) on the individual fodder sugar beet
consumption when given on a restrictive basis to group fed cows under loose
housing conditions. Eighty-one cows from two loose housing units entered the
experiment and over the course of the experiment, a total of 537 individual
determinations of beet intake were conducted. The beets were fed at the
morning feeding in a feed bunk that was separated from the aisle area by a
feeding fence (church stool). There was at least one 70 cm feeding place per cow
at the feed bunk. Beet consumption was determined over three consecutive
days. Each cow was weighed both before and after feeding and weights were
corrected for possible discharge of faeces and urine. In 1974, these intake
experiments were conducted over 3 periods during the course of the winter. In
both years the social order in the two loose housing units was determined
lineally.

From the results of these investigations a pronounced variation was found in
beet intake during both experimental years. In 1973 when the average allotment
of beets was 11.0 kg per cow, the variation in intake ranged from 6.0 to 18.0
kg. During 1974 when an average of 16.7 kg was allotted per cow, a variation of
10.9 to 22.0 kg beets was recorded between cows. In other words, the range in
beet intake was largest in 1973 when the allotment of beets was the least. The
consumption rate in both experimental years was about 0.5 kg beets per minute.

Stage of lactation and level of milk production were found to have no influence
on beet intake when beets were fed restrictively. A multiple regression analysis
with weight, age, or rank as independent variables showed that rank was the
only one of the three parameters which had a significant effect on beet intake.
Rank accounted for 80% of the 33-42% of the individual variation in beet intake
which could be described by the equations. During both years a highly signifi-
cant correlation (P < 0.001) was found between social order (rank) and age, and
rank and weight of the cows.

The first calf cows generally occupied the lowest rank placings, followed by a
group of second calf cows, but no relationship could be found between age and
rank among cows during their 3rd to 5th lactations.

Further investigations of the variations in beet consumption showed that in
both years the 1st calf cows had a significantly lower beet intake than the older
cows. In addition, there was found a statistically significant difference in beet
intake within the group of older cows between the highest ranking lh and the
remaining 2h of the cows. These two results indicate that there is not a linear
relationship between beet intake and rank order, but instead a curve which rises
and falls strongly at the extremities in such a way that the higher ranking cows
additional intake is mainly at the expence of the lower ranking cows.
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Likewise, the investigations have shown that even with good conditions at
the feed bunk (a feeding fence) and with 70 cm eating space per cow, there will
be significant differences in feed intake in such a manner that the strongest
cows will consume 2-3 times as much food as the weakest cows in the group.
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