APRIL 2022

Kvægdyrlægerne Midt – Nyt
Kælvningsbokse
Under frie forhold vil koen søge væk fra flokken under kælvning. Adskillelse fra de øvrige køer vil også reducere smitterisikoen omkring kælvning og styrke ko-kalv samværet.
Stalde taget i brug efter 1. juli 2010 skal senest 1. juli 2022 opfylde følgende lovkrav:
• Mindst 4 pladser pr. 100 køer –
o 2 pladser kan være i en fællesforbedelsesboks
▪ Minimum 8 m2 stor race og 6,8 m2 Jersey
o 2 pladser skal kunne anvendes som enkeltkælvningsbokse
▪ 12m2 for stor race og 10m2 for Jersey
• Ko og kalv skal gå sammen i 12 timer konventionelt – 24 timer økologer
• Kælvningsbokse må kun anvendes som sygebokse, til køer som ikke har smitsom sygdom.

For ALLE stalde gælder fra 1. juli 2022 at der skal kunne maskinmalkes i kælvning-og sygebokse (fx mobilt)
Afgoldningsstrategi – anbefaling fra AU (Foulum)
For stalde taget i brug før 1. juli 2021, gælder disse lovkrav først pr. 1. juli 2024.
Restriktiv fodring/reduceret foderniveau ved afgoldning medfører at:

•
•

Køerne har højere aktivitetsniveau / er mere urolige
Køerne larmer og brøler mere

Der ses altså tegn på sult og stress ved reduceret foderniveau. Køer med normal laktationsration har ofte et
mere spændt yver, MEN alligevel lavere aktivitetsniveau og færre tegn på stress. Dernæst er forskellen på
brat og gradvis afgoldning undersøgt. Gradvis afgoldning gav mindre spændt yver og mindre mælkeløb.
Anbefalingen fra AU er derfor
1. at man ikke reducerer foderniveauet ved afgoldning – (OK at fjerne kraftfoder i automater/AMS).
2. at afgolde gradvist med malkning 1 x dagligt i ca. 3 dage.
Studiet viste også at afgoldningstrategi ikke påvirker foderoptagelse op til kælvning, råmælksydelse og kvalitet samt foderoptagelse og mælkeproduktion de første 4 uger af næste laktation.
Tips og Tricks

Månedens tip er hentet hos Henrik Rohde, som ”upcycler” brugte børster fra
fejemaskiner, til kobørster i sin Hereford besætning. Mulighed for hudpleje
giver god dyrevelfærd i alle dyregrupper. De giver dyrene rig mulighed for at
fjerne skidt og løse hår fra kroppen.

