Hvad nu hvis goldperioden forkortes eller forlænges?
I SimHerd er den minimale længde af goldperioden som standard på 49 dage. Hvis man ønsker at
køre et scenarie hvori perioden er lavere skal nedenstående parametre justeres.
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Simulering af kortere goldperiode
Scenarie 1) Øvelse: Simuler i et scenarie (i din egen eller øvelsesbesætning), at køerne minimalt
behøver at have 28 golddage (se herned).

Hvis man kun tilpasser længden af goldperioden (se herned)) så har det ingen effekt på køernes
ydelse, sundhed eller reproduktion. Man skal selv specificere i scenarie 2, at en længere (kortere)
goldperiode øger (nedsætter) ydelsen.

Figur 1.

Scenarie 2) Simuler at køernes ydelse i de første 24 uger efter kælvning er 10% lavere hvis den
minimale længde af goldperioden er 28 dage isf. 49 dage.

Figur 2.
Videnskabeligt fundament
Den 10% lavere ydelse (-0,10) er baseret på videnskabelig litteratur (Sørensen and
Enevoldsen, 1991). I forsøget er den daglig ydelse i de første 168 dage 23,9 og 21,2 for køer
med en goldperiode på henholdsvis 7 og 4 uger. Ydelsen er dermed 2,7 kg = cirka 10% lavere
ved 4 ugers goldning i forhold til 7. Ved simulering af en goldperiode mellem 28 og 49 dage
(35 feks.) anbefales at nedjustere 0,10-tallet proportionelt: [(49-35)/(49-28)]*0,10 = 0,067
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Simulerede resultater af en kortere goldperiode: et udklip af det 2. scenarie
Ydelsen udtrykt i malkedage (ydelsen af de køer som malkes på hver dag af året (=ydelse pr. årsko
korrigeret for golde køer)) er meget lavere. Men på grund af at der er færre golde køer i stalden
(figur 4), er ydelsen pr. årsko faktisk ikke meget lavere. DB falder dog i scenariet.

Figur 3.

Figur 4.
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Scenarie 3) simuler yderligere (udover en 28 dage og 10% nedgang i ydelse, dvs. at du skal
kopiere scenarie 2, se herned)….

Figur 5.
…at risikoen for yverbetændelse stiger med 20% (se herned)

Figur 6.
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Resultaterne samlet i 1 rapport

Figur 7

Simulering af en længere goldperiode
Ligesom en forkortelse af goldperioden, kan man også simulere en længer goldperiode (70 dage
feks.). Samme parametre skal justeres. En længere goldperiode øger ydelsen i næste laktation
med cirka 1,7%; udfyld +0,017 for parameter 135 og 136.
Videnskabeligt fundament
Den højere ydelse på 0,5 kg er baseret på videnskabelig litteratur (Sørensen and Enevoldsen,
1991). I forsøget er den daglige ydelse i de første 168 dage 23,9 og 24,3 for køer med en
goldperiode på henholdsvis 7 og 10 uger. Ydelsen er dermed 0,4 kg = cirka 1,7% højere ved
10 ugers goldning i forhold til 7.
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Effekten af goldperioden på sundhed
I analysen har Sørensen og Enevoldsen (1991) korrigeret for forekomsten af sygdomme. Med
andre ord, ændringen af ydelsen er fundet hos både raske og sygdomsramte køer. Et andet forsøg
har set på effekten af goldperioden på sundhed (Kjeldsen, 2003). Resultaterne viste blandt andet
at celletallet falder, når længden af goldperioden stiger. Køer med korte goldperioder har få
tilfælde af mælkefeber. Andelen af køer der bliver behandlet for ketose, stiger med stigende
goldperiodelængde. Andelen af køer, der dør stiger med stigende goldperiode. Andelen af køer,
der slagtes er højest ved korte og lange goldperioder.
Da goldperiodens effekt på sundhed afhænger meget af køernes fodring i slutning af laktationen
og goldperioden antages at effekterne på sundhed er meget besætningsspecifikke.

Det anbefales derfor at man i et scenarie med en kortere goldperiode,
selv justerer celletallet og risikoen for ovennævnte sygdomme ud fra sit
eget bedste bud.
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