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Arrangementskalender
Dyrskuer 2016
Oversigt over dyrskuerne i Danmark findes på Landbrugsinfo. Her kan de gældende sundhedsregler også
findes: http://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/Sider/Dyrskueliste-danmark.aspx
Kødkvægsskuet 2016
Holdes 1. og 2. december i forbindelse med Agromek, som holdes 29. november til 2. december i Herning.

Udlæg af kløvergræs i sensommeren

skal ske indenfor ganske få timer for at bevare
fugtigheden i jorden så optimal som muligt.
Hurtig fremspiring giver altid bedste resultat.

Af Knud R. Jensen, kvægrådgiver, LandboNord
Det er meget vigtigt, at udlæg af kløvergræs bliver etableret rettidigt korrekt for at sikre grundlaget for stort udnytte i marken.
Fremgangsmåde ved etablering
1. Sørg for kvikfri mark (nedvisning af afgrøden
før med glyphofat)
2. Ved pløjning – sørg for jordpakning (jordpakker efter ploven eller tromling)
3. Jævne marker
4. Etablering inden 10. august (efter denne dato
koster det udbytte)
5. Brug den korrekte græsblanding (anbefaling
bl. 35 til slæt og afgræsning)
6. Udsædmængde 30-33 kg pr. ha
7. Sådybde max 1 til 2 cm (meget vigtigt).
Etablering efter pløjning
Pløjning, harvning, pakning og såning af græsfrø

Etablering uden pløjning
Altid efter nedvisning med glyphofat og efterfølgende harvning i 10-12 cm dybde. Hurtig pakning
af jorden med såbedsharve og efterfølgende såning af græsfrø.
Etablering med eller uden dæksæd
Har man arealer, hvor sandflugt kan være et problem, bør man så 40-50 kg hvede pr. ha som
dæksæd.
Derfor gør man det gode forarbejde med rettidighed osv., og man vil altid få et godt resultat.
Kommer man for sent (ca. 1. september), koster
det på udbyttet – nemlig ca. 1.000-1.300 fen pr.
ha.
Husk – etablering af en græsmark er et håndværk.

Fordele ved at bruge kalveskjul
Af Niels Chr. Tram, kødkvægskonsulent, Gefion
Fordele og ulemper ved at bruge kalveskjul har
været diskuteret i mange år, og rigtig mange har
prøvet det. Det er min vurdering, at det er godt
halvdelen af kødkvægproducenterne, som i dag
anvender kalveskjul, hvilket efter min mening er
den bedste indikator på, at fordelene de fleste
steder er større end ulemperne.
Fordelene ved at bruge kalveskjul er især:
 Kalvene er inden fravænning vant til at få koncentreret foder efter ædelyst, hvilket gør
overgangen til ædelyst fodring efter fravænning meget lettere.
 Højere tilvækst hos kalvene i ammeperioden.
Især ved racer med moderat mælkeydelse
og/eller ved afgræsning af arealer med ringere
græskvalitet (naturarealer).
 Lavere foderforbrug pr. kg tilvækst.
Det ønskelige er at bruge et fodermiddel i kalveskjulet, der minder så meget som muligt om det,
de skal fodres med efter fravænning. Så hvis fod-

Optimer din slagtepræmie
Af Jens Borup, medlem af redaktionsudvalget
Som reglerne er nu, ydes der kun slagtepræmie,
hvis man har slagtet mindst 5 dyr. Det skal forstås
således, at hvis man har slagtet 4 præmieberettigede dyr, får man ingen præmie, og hvis man har
slagtet min. 5 præmieberettigede dyr, får man
slagtepræmie for de 5 dyr.
Det kan ikke med sikkerhed siges, hvad slagtepræmien for 2016 bliver, men i 2015 var den 801
kr. pr. dyr.
Det vil med andre ord sige, at slagter man 4
præmieberettigede dyr, får man ingen præmie,
men slagter man 5 præmieberettigede dyr, fås en
slagtepræmie på 4.000 kr.

ringen efter fravænning især er eget korn, så vil
valset byg være et godt valg til kalveskjulet – evt.
med iblanding af 10 % proteinfoder. Dette er
absolut ikke et must, men mange har erfaring for,
at iblanding af proteinfoder øger ædelysten. Skal
kalvene efter fravænning fodres med en 15 %
slagtekalveblanding, vil det være oplagt at bruge
den samme blanding i kalveskjulet.
Det er nu også tilladt at fodre kalve under 6 mdr. i
kalveskjul på arealer med plejetilsagn, hvis plejetilsagnet er indgået inden for de sidste 2 år. Ældre
tilsagn tillader typisk ikke tilskudsfodring – heller
ikke i kalveskjul.
Jeg anbefaler, at man starter med fodring i kalveskjul tidligt i kalvens liv, da man herved udgår
udfordringerne med at få startet op uden, at kalvene foræder sig med risiko for sur vom, trommesyge og diarre.
På store naturarealer kan det være en udfordring
at få en høj og jævn foderoptagelse i kalveskjulet,
da der kan gå mange dage imellem, at koflokken
opholder sig i nærheden af kalveskjulet. Kunsten
er at finde et sted, hvor køerne tit holder hvil
(f.eks. tæt på vandingsstedet).

Der kan derfor i nogle tilfælde være god grund til
at overveje, om man evt. skal indkøbe et eller
måske 2 dyr for at få sin slagtepræmie.
Hvis der indkøbes dyr, skal man være opmærksom på, at der er en holdeperiode, for at man kan
modtage slagtepræmie for det pågældende dyr.
Holdeperioden er defineret således, at dyret inden for de seneste 3 måneder før slagtning skal
have været på din ejendom i en sammenhængende periode på mindst 2 måneder.
Præmieberettigede dyr er tyre og stude under 30
måneder samt kvier under 16 måneder på slagtetidspunktet.
Det er en forudsætning, at du er tilmeldt ordningen. Det sker normalt i forbindelse med indsendelse af Fællesskema vedr. EU støtte.

Optimal fravænning af kalve
Af Niels Chr. Tram, kødkvægskonsulent, Gefion
Den optimale fravænningsalder afhænger meget
af forudsætningerne på bedriften. Forsøg har vist,
at der let kan opnås samme tilvækst ved tidlig
fravænning ved 5 mdr., som der opnås ved normal fravænningsalder på 6-7 mdr. Sen fravænning ved 8-10 mdr. kan ikke anbefales, da det
kræver unødigt meget energi at få omdannet
foderet til mælk i koen frem for at give foderet
direkte til den store kalv.
Både forsøg og praksis har vist, at det er mindre
stressende for både ko og kalv, hvis de kan se
hinanden efter fravænning. De brøler færre gange pr. dag og antal dage, hvor de kalder på hinanden, bliver mindre. Men det kræver solid adskillelse, da både ko og kalv vil forsøge at genetablere kontakten. 1-2 strømtråde er langt fra
nok.
I praksis er det dog langt fra altid muligt at praktisere, at ko og kalv kan se hinanden efter fravænning. Ved forårsfødte kalve er der mange fordele
ved, at kalvene fravænnes i september og tages
på stald, mens køerne får lov at græsse et par
måneder mere og kommer i godt huld, så der skal
bruges minimalt med staldfoder til køerne. Køerne vil ved denne metode lede brølende efter
deres kalve i mange dage, men hvis køernes
magnesiumforsyning er i orden via tildeling af

Kødkvægsskue i Herning
Af Henning Hansen, fmd. Dansk Kødkvæg
Som vanligt afholder Dansk Kødkvæg dyrskue for
alle kødkvægsracer i forbindelse med Agromek.
I år er det torsdag den 1. og fredag den 2. december, og vi er klar til at rykke ind i nyindrettede
stalde umiddelbart i forbindelse med hal Q.
Landsskuet har nemlig valgt at renovere de tidligere hestestalde og indrette dem til kvæg. Det er

f.eks. en udbindingsmineralblanding, så forløber
det normalt problemfrit, selv om køerne er meget stressede. Efter en hel sommer i folden har de
100 % styr på, hvor hegnet står og respekterer
dette. Kun naboernes nattesøvn kan blive væsentligt forstyrret.
Ved efterårsfødte kalve, hvor kalvene skal fravænnes ved udbinding og blive på stald, mens
køerne skal på græs, er der mange, som har erfaret, at det går galt, hvis ko og kalv går sammen
lige til køerne køres på græs. Her kender ikke alle
de stressede køerne hegnet, og meget ofte ryger
de gennem hegnet. Her er det nødvendigt med
fravænning af kalvene mindst en uge, før køerne
skal på sommergræsning. Og her vil det give god
mening at gøre en stor indsats for at praktisere
den skånsomme fravænning, hvor ko og kalv kan
se hinanden i dagene efter fravænning.
De fravænnede kalve skal hurtigst muligt tilvænnes til den foderration, de skal fodres med efter
fravænning. Her er det en kæmpe fordel, hvis alle
kalve er vant til at æde i kalveskjulet, da de herved blot forsat kan ædelyst fodres med koncentreret foder. Har kalvene derimod hidtil levet af
kun mælk og græs, vil den sikre løsning være
ædelystfodring med majs- og/eller græsensilage
og restriktiv tildeling af det koncentrerede foder
2 gange dagligt. Det restriktivt tildelte foder trappes langsomt op til mængden angivet i foderplanen, som for tyrenes vedkommende typisk vil
være ædelyst.

faldet rigtigt godt ud, og vi kan glæde os til at
opstalde i moderne forhold med heraf følgende
nemmere adgang til vask og bedømmelsesring.
Ligeledes vil det være mere ligetil end tidligere
for publikum at komme helt ud i stalden til os.
Jeg håber, at mange vil bakke op om skuet således, at vi kan vise de mange besøgende på
Agromek – heraf ofte mange fra udlandet – hvad
Danmark kan præstere inden for de enkelte racer.

Tre parter i 4 x win samarbejde
Henning Hansen, fmd. Dansk Kødkvæg

Det betyder, at også kødkvægsholdere, der ikke
får insemineret, nu kan tegne forsikring hos
Gjensidige på samme gunstige vilkår, som for
Vikings medlemmer.

Dansk Kødkvæg er nu tilsluttet den samarbejdsaftale, som VikingDanmark en tid har haft med
forsikringsselskabet Gjensidige.

Læs mere om forsikringen hos Gjensidige i næste
nyhedsbrev fra Dansk Kødkvæg.

Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange årligt, og
derudover kommer ca. 10-15 små Hot News med
aktuelle emner.

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

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.

