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Arrangementskalender
Kødkvægsskuet 2016
1. og 2. december i forbindelse med Agromek, som holdes 29. november til 2. december i Herning.
Kødkvægsskuet i Herning – nye rammer
Skuet holdes i år i helt nye rammer i de nyindrettede stalde, som ligger lige ved siden af Hal Q.
Det betyder, at en hel række praktiske forhold – for eksempel afstanden mellem bedømmelsespladsen og
staldene, publikumsadgang til staldene og forhold omkring vaskepladsen bliver markant forbedret.
Derimod bliver programmet, som det plejer at være. Det vil
sige, indledende bedømmelser torsdag den 1. december,
mens besætningskonkurrencer, udvælgelse af ærespræmiedyr og mønstringskonkurrencerne afvikles fredag den 2.
december.
Også tilmeldingsgebyret er uændret: 395 kr. for enkeltdyr
og 595 kr. for ko m/kalv.
Se mere på www.danskkoedkvaeg.dk

Eget korn kontra indkøbt kraftfoder

Kræver, man har en kornvalse
Man skal supplere med indkøbt proteinkilde.

Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord
Fordele
Supergodt fodermiddel
God ædelyst til valset korn
Øger selvforsyningen på ejendommen.
Ulemper
Kræver plads til oplagring

Brugen af eget korn er rigtig god, hvis man har
mulighed for oplagring og håndtering i det daglige. Hvis man bruger eget korn, skal man sørge for
at indkøbe den proteinkilde, der passer bedst.
Man skal overveje brug af eget korn, når kornprisen er lav, og bytteprisen er mere end 40-45 kr.
pr. 100 kg. I sådan et tilfælde vil der være god
økonomi i at bruge eget korn.

Pleje af græsmarken
Af Betty Schmidt, produktchef, DSV Frø Danmark
Græsmarken er en meget vigtig del af kreaturernes fødegrundlag. Pleje af græsmarken begyndende med valg af frøblanding, omhyggelig etablering i et godt såbed med korrekt sådybde er en
forudsætning for succes med græsmarken.
Græsmarken skal gerne holde i flere år med en
høj produktion, så ud over en god opstart er flere
tiltag gennem sæsonen nødvendige. Der skal bl.a.
tilføres en passende mængde NPK gødning, gerne med makro- og mikronæringsstoffer.

Gerne flere afpudsninger pr. sæson
Ved kontinuerlig afgræsning kommer der mere
og mere buskgræs ved gødningsklatter og områder med ukrudt, som dyrene ikke vil æde. Her
kommer afpudsning ind i billedet. Afpudsning af
det ”gamle” materiale giver nye friske skud, som
dyrene gerne æder. Det samme gælder, hvis
græsmarken, f.eks. efter en tørkeperiode, er fyldt
med stængler. En afpudsning i ca. 5 cm højde
sikrer en genvækst fra nye skud, og dyrene får
attraktivt græs. Desuden kan flere afpudsninger
have en positiv effekt på ukrudt som f.eks. tidsler
og skræpper.

Rigtig frøblanding
Ved valg af frøblanding skal man bl.a. tage hensyn til jordtype og græsmarkens anvendelse –
primært til afgræsning eller til slæt/wrap eller en
kombination heraf?

Jævne
marker uden
spor

Der er mange muligheder for valg af frøblanding.
Ofte vil valget falde på en blanding indeholdende
hvidkløver, og her er det meget vigtigt med korrekt sådybde. Hvidkløverfrø er meget små, så
optimal sådybde er 1-1½ cm. Hvidkløver i blandingen er et godt valg, da den øger foderoptagelsen hos dyrene, lukker huller i græsmarken og
selv samler kvælstof.

Stubhøjde

Huldvurdering
Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord
Anbefalede huldkarakterer for ammekøer
Løbning
Efterårskælvere
Forårskælvere

2,5
2,0 – 2,5

Midtdrægtighed
2,0
3,0

Kælvning
3,0
2,5

Omkring huldvurdering af ammekøer er det vigtigt, i forhold til årstid, kælvningstidspunkt osv.,
at der er meget fokus på ammekoens fodringstilstand.
Forårskælvere: Det er meget vigtigt, at ammekoen ikke bliver for fed over vinteren.

Valg af rigtig
frøblanding
Etablering,
såbed,
sådybde
Den gode
græsmark

Skiftevis
afgræsning og slæt

Gødskning

Afpudsninger

Udvalgte fokusområder omkring græsmarken

Man skal vurdere huldet på ammekoen lige inden
indbinding for at se, om fodringen skal ændres
igennem vinteren for at ”fede” ammekoen lidt,
eller om hun kan klare sig på alm. vedligeholdelse
fodring.
Med et passende huld ved indbinding (huld 2,53,0) vil ammekoen kunne fodres relativt billigt
gennem vinteren.
Efterårskælvere: Det er meget vigtigt at styre
græstildelingen over sommeren således, at disse
ammekøer ikke bare går på den bedste græsmark
og dermed bliver for godt i stand. Passende huld
over sommeren (huld 2,5-3,0) vil give de færreste
problemer omkring kælvning.

Vinterklargøring af græsmarken
Af Betty Schmidt, produktchef, DSV Frø Danmark
Her i oktober nærmer vi os afslutningen på årets
græsmarksproduktion – og hvad er det så, vi skal
tænke på med hensyn til vinterklargøring af
græsmarkerne?
Afgræsningsmarken
I slutningen af oktober skal græsmarken gerne
have en stubhøjde på ca. 6 cm. Dyrene kan fint
afgræsse, men pas på de ikke træder marken op,
hvis forholdene er våde. En afsluttende afpudsning vil ofte være god og nødvendig, da der altid
er buskgræs ved gødningsklatter og måske rodukrudt som skræppe og tidsler. Afpudsningen
foretages, når græsset er tørt, så det kan spredes
godt og ikke ligger som våde klatter, der kan
skygge planterne ihjel.
Slætmarken
Sidste slæt skal gerne tages i første halvdel af
oktober. Hvis blandingen primært består af hvidkløver og alm. rajgræs, skal den planlagte stubhøjde være 6-7 cm, mens i slætblandinger med
rødkløver og rajsvingel skal stubhøjden være 7-8
cm. Ved et evt. sent slæt pga. umulige vejrforhold, bør stubhøjden hæves yderligere 1 cm, så

Udtagning af prøver af ensilagen
Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord
Du får:
• Analysen er analyseret og beregnet til NorFor
• Muligheder for mineral-analyse, pH, sporer
osv.

planterne kan nå at gro lidt til og være robuste
inden vinteren.
Spist op
Græsmarken skal gerne ved vækstens afslutning
have ”spist op” af kvælstof. Derfor bør græsmarker generelt ikke være gødet for nylig. Hvis der er
kvælstof til rådighed, bliver græsset ved med at
gro, så længe temperaturen tillader det. Og så
risikerer man – alt efter vejrforholdene – bl.a. at
græsset bliver angrebet af sneskimmel. En passende græshøjde er et godt udgangspunkt for en
næste års opstart og produktion.
Kalium fungerer som en slags kølervæske i planterne, så gennem sæsonen bør der tilføres passende mængder kalium – både af hensyn til ydeevne og overvintring.

Afpudsning af buskgræs og rodukrudt bør foretages
sidst i oktober

• Seriøs opmåling og gode kommentarer
• Beregninger af FE’er pr. ha
• Alle analyser ligger nemt og tilgængeligt for
din rådgiver.
Grovfoderanalysen kan kombineres med analyse
af fremstillingsomkostninger - til gavn for økonomisk overblik.

Efterårsovervejelser - vinterforberedelser
Af Tobias Volhøj, Bindslev dyrehospital
Nu har vi nået tiden, hvor det igen er højaktuelt
at være opmærksom på emnerne berørt i Dansk
Kødkvægs nyhedsbrev nr. 2, nemlig dyrenes huld
samt mineraltildelingen. Hold øje med dyrenes
huld for at vurdere, hvornår det er tid til indbinding. Dyrene må ikke tabe sig for meget i perioden umiddelbart inden kælvning, ellers er der
øget risiko for bl.a. tilbageholdt efterbyrd. Det er
også nu, man skal have foderplanen klar for vinteren, så den er tilpasset de dyr, som kommer
ind. Hvis man er kommet bagud med mineraltildelingen eller ikke ved, om alle dyr har fået tilstrækkeligt med mineraler, skal man især være
opmærksom på dyr, som ikke kan følge med flokken pga. stiv gang, hvilket kan være tegn på græstetani. Risikoen for græstetani er især til stede
ved dyr, som går på marker, der har fået meget
gødning.
Hvis dyrene starter kælvningssæsonen, inden de
når at gå på stald i en periode med tilskud af
goldko/vintermineraler med ekstra selen, kan det
anbefales at give en selenbolus i vommen, så er
man sikker på, at dyrene har fået en tilstrækkelig
mængde inden kælvning. Dermed reducerer man

risikoen for bl.a. tilbageholdt efterbyrd og svagfødte kalve. Selenbolus kan købes hos de fleste
foderstoffirmaer.
Hvis man tidligere år har haft problemer med
diarré blandt kalvene vinteren over, er det nu,
man skal forberede sig på den nye sæson. Man
kan forberede sig ved at sørge for, at stald og
bokse er godt rene og evt. desinficerede med
hydrat kalk eller gasbrænder alt efter årsagen til
diarréen sidste år. Det er ligeledes nu, man skal
beslutte, om man vil vaccinere sine køer, så deres
mælk indeholder en større mængde antistoffer i
råmælken. Hvis man ikke har jod i skabet, er det
en god idé at få fat i det, så man kan joddyppe
navlerne på de nyfødte kalve for at forebygge
navlebetændelse.
Spørg dyrlægen, hvis I tidligere har haft problemer med de nye kalve, så I sammen kan lægge en
plan for lige nøjagtig din besætning.
Det er også nu, man skal have styr på faciliteterne, således at besøg af dyrlæge og inseminør kan
forgå med minimal risiko for tilskadekomst. Der
findes forskellige versioner af fikseringsbokse til
kødkvæg, som muliggør, at man kan klemme
koen og samtidig åbne i siden til kejsersnit eller
komme til bagfra for at yde fødselshjælp eller
rektalundersøge koen.

Foderbudget – grundlaget for
foderplanlægningen
Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord
Få styr på, hvor meget foder der er til rådighed,
hvilke dyregrupper, der kan udnytte de forskellige
kvaliteter optimalt, og hvordan forbrugsmønstret
over året kan planlægges.
Du får udnyttet dit eget foder optimalt, behovet
for indkøb af tilskudsfoder kan beregnes.
Overblik, der giver basis for en optimal fodringsøkonomi, når der skal købes tilskudsfoder.
I praksis:
1. Du bestiller analyse/opmåling af stakkene
2. På en given dato opsummeres den aktuelle
beholdning af foder (typisk i 4. kvartal)
3. Foderet fordeles afhængigt af kvalitet mellem
ammekøer, ungdyr og slagtekalve
4. Behov for tilskudsfoder aftales dels mht. kvalitet og mængde i planlægningsperioden.
Formål med Foderplanlægning
 Planlægning af hvilke fodermidler, der skal

indgå i foderrationen

Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange årligt, og
derudover kommer ca. 10-15 små Hot News med
aktuelle emner.
I introperioden (frem til den 1. januar 2017) er
nyhedsbrevet og Hot News gratis at modtage.
Derefter vil prisen være 250 kr. + moms om året.

 Foderforbruget tilpasses den mængde foder,

der er til rådighed
 Opnåelse af en optimal ration, der sikrer den

bedste produktionsøkonomiske løsning.
Forudsætning
Foderplaner kan beregnes til grupper af ammekøer, opdræt og slagtekalve.
Der tages udgangspunkt i de fodermidler, der er
til rådighed på ejendommen. Derudover diskuteres hvilke andre fodermidler, der skal indgå i foderplanen.
Oplysninger til besætningen
 Ammekøer (race) gns. vægt
 Foderstrategi
 Antal fodergrupper
 Analyser på grovfoder og indkøbte fodermidler
 Priser på indkøbt foder
 Oplysninger til opdræt:
o Kælvningsalder
o Kælvningsvægt
o Antal fodergrupper
 Slagtekalve:
o Afgangsvægt
o Tilvækst

Ønsker du at tilmelde dig til Dansk Kødkvægs
nyhedsbrev i introperioden, bedes du venligst
klikke her.

