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Embryo- och fosterperioderna 
Juvret börjar bildas tidigt i fostrets liv oavsett kön. Redan i andra dräktighetsmånaden finns rudimentära 
spenar och utvecklingen av juvret pågår till och med sjätte dräktighetsmånaden. När hanliga fosters egen 
testosteronproduktion startar avstannar utvecklingen av juvervävnad hos dem och detta kan även störa 
utvecklingen hos en honlig tvilling. Hos kvigfoster har juvret fyra separata juverdelar bestående av spene, 
rudimentärt gångsystem, kärl, bindväv och ligament redan i sjätte laktationsmånaden. Det finns också en 
fettkudde överst i juvret som har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av den mjölkproducerande 
vävnaden.  

Från födsel till kalvning 
Utvecklingen från födsel till kalvning kan delas in i fyra faser: 

1) Första isometriska fasen: Hos den unga kalven växer och utvecklas juvret i samma hastighet som 
resten av kroppen. Under den här fasen skadas juverutvecklingen inte av en hög tillväxttakt hos 
kalven. 

2) Första allometriska fasen: Denna fas startar vid 3-4 månaders ålder och pågår fram till puberteten. 
Under denna fas ses en plötslig ökning av juvrets tillväxt (mjölkgångar förlängs och växer in i 
fettkudden) relativt resten av kroppen som reaktion på hormonfrisläppning i samband med att 
kvigan brunstar. Överutfodring under denna fas kan innebära onödig fettinlagring i juvret och en 
högre tillväxttakt med tidigare första brunst som följd vilket kan leda till lägre mjölkproduktion i 
första laktationen.   

3) Andra isometriska fasen: Denna fas pågår från början av puberteten till början av dräktigheten och 
under denna period växer juvret med samma hastighet som andra kroppsorgan. 

4) Andra allometriska fasen: Efter befruktning ökar juvrets tillväxttakt igen med högst tillväxthastighet 
från mitten av dräktigheten och framåt under påverkan av olika hormoner (bl a östrogen, 
progesteron, kortison, prolaktin och placentalaktogen). Bland annat utvecklas alveolcellerna och 
ändras till en vävnadstyp som kan utsöndra mjölk. Under sista dräktighetsmånaden ökar den 
sekretoriska aktiviteten genom en snabb ökning i antal mjölkproducerande celler och en ökad 
sekretionshastighet. 
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