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Nedtrapning af sødmælk hos leverandøren og høj mængde skummetmælk hos slagtekalvsprodu-
centen kan give bedre resultater. Fotos: Christian Carus

Lene Jensen, LVK-dyrlægerne, fremlagde resultaterne fra forsøget med mælkefodring.

Nedtrap mælkemængden inden  
flytning til slagtebesætning
På DLBR Slagtekalves sommermøde fortalte dyrlæge 
Lene Jensen om gode resultater ved nedtrapning af 
mælkemængden hos leverandøren efterfulgt af høj 
tildeling hos slagtekalveproducenten.

SLAGTEKALVE

AF CHRISTIAN CARUS

Der er noget at hente, hvis slag-
tekalveproducenter kan få le-

verandørerne til at trappe tildelingen 
af sødmælk til kalvene ned den sidste 
uge inden flytning fra mælkeprodu-
centen og selv lægge ud med en høj 
tildeling af skummetmælk.

- Og hvis det ikke er muligt at få 
mælkeproducenten med på at ned-

trappe, så er der i hvert fald en idé i, 
at I selv giver en høj mælkemæng-
de, når I modtager kalvene, lød det 
fra dyrlæge Lene Jensen fra LVK, da 
DLBR Slagtekalve i sidste uge holdt 
sommermøde hos Rasmus Alstrup 
ved Videbæk.

Med sig havde hun resultater fra 
Seges-projektet, »Fra Kalv til Krog«, 
hvor man havde forsøgt sig med for-
skellige mælkefodringsstrategier hos 
Rasmus Alstrup og et udpluk af hans 
leverandører.

Halvdelen af kalvene i forsøget 
fortsatte med en konstant høj mæl-
ketildeling hos leverandøren inden 
flytningen, mens den anden halvdel 
blev nedtrappet. Hver af disse grup-
per blev så igen delt i to, hvor den ene 
blev tildelt en høj andel af skummet-
mælk – syv liter eller mere – mens den 
anden fik en lav andel af skummet-
mælk – fem liter eller mindre.

I en tabel kunne Lene Jensen vise, 
at de kalve, der var blevet nedtrap-
pet og efterfølgende havde fået en 
høj mælkemængde, havde den la-
veste slagtealder af de fire grupper. 
295 dage mod et gennemsnit på 298. 
Slagtevægten var ligeledes højere end 
gennemsnittet med 203 kilo mod 201 
i gennemsnit. Mens tilvækstværdien 
også var højere end gennemsnittet.

Samtidig lå kalvene i gruppen med 
nedtrapning – og efterfølgende høj 
tildeling – lavere end de andre ved 
slagtefund af både leverbylder, lun-
gear og bughindear.

Råd til at betale 
leverandøren mere
Økonomisk kommer nedtrapningen 
dog til at koste for mælkeproducen-
ten inden salget til slagtekalvsbesæt-
ningen. Ifølge Seges-udregningerne 
kommer management og tabt til-
vækst til at trække ned, så mælkepro-
ducenten mister 69,62 kroner pr. kalv.

- Men for jer slagtekalveprodu-
center vil nedtrapning og efterføl-
gende høj mælketildeling give en 
ekstra værdi, som også burde give 
plads til at betale mælkeproducen-

ten lidt mere, hvis han går med til 
at trappe kalvene ned, fastslog Lene 
Jensen, der kunne se forsøget give et 
dækningsbidrag på 1.422 kroner pr. 
produceret kalv og 1.982 kroner pr. 
årskalv. Ved konstant mælketildeling 
hos mælkeproducenten og høj tilde-
ling hos slagtekalveproducenten lød 
dækningsbidraget på 1.292 kroner 
pr. produceret kalv og 1.767 kroner 
pr. årskalv.

- Forsøget tyder i hvert fald på, at 
der er noget at hente både i forhold 
til sundhed og tilvækst, hvis mæl-
kemængden bliver nedtrappet in-
den salg, og slagtekalveproducenten 
starter op med høj mælkemængde i 
besætningen, fastslog hun.
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Bedre resultater med  
krydsningskalve og stordrift

- Selvom der selvfølgelig er en 
øvre grænse for, hvor mange 

krydsninger man kan have i sin slagte-
kalvebesætning, da det er nødvendigt 
at have et homogent hold, viser opgø-
relserne, at der er penge i at have man-
ge krydsningskalve, fortalte Sagros 
slagtekalverådgiver Henrik H. Bonde 
på DLBR Slagtekalves sommermøde 
hos Rasmus Alstrup ved Videbæk.

Her gennemgik Henrik H. Bonde 
resultaterne i DLBR Slagtekalve ben-
chmarking for 2018.

Resultaterne, der er lavet på bag-
grund af 42 slagtekalveproducen-
ter, viser et dækningsbidrag på hele 
1.909 kroner pr. kalv for besætninger 
med mere end 30 procent krydsnin-
ger, mens det for besætninger med 
under 10 procent krydsninger blot 
var 1.405 pr. kalv.

Henrik H. Bonde viste også en 
tabel, der forklarede, at det er slag-
tekalveproducenter med en bedrift 
med mere end 1.000 årsdyr, der kla-

rer sig bedst, når man kigger på pro-
duktionsøkonomien. Besætninger 
med 400 årsdyr eller mere klarer sig 
næstbedst, mens besætningerne på 
401-1.000 årsdyr halter efter.

- Der er nogle stordriftsfordele ved 
en stor besætning, som er svære at 
trumfe, mens man på de små bedrif-
ter har et bedre overblik, der kan løfte 
produktionen. Det er to fordele, som 
de mellemstore bedrifter ikke får, 
konstaterede slagtekalverådgiveren.

Probiotika gav højere tilvækst
En afprøvning hos Aar-
hus Universitet viser, at 
gær og Zoolac til kalve 
kan give højere tilvækst.

Med syv procent højere til-
vækst – 949 gram pr. dag mod 

885 gram pr. dag – tyder det på, at 
gær og Zoolac – en sammensætning 
af en række levende og døde bakte-
rier til stabilisering af mave-/tarm-
systemet hos dyr, som blandt andet 
forhindrer e-coli i at sætte sig fast på 
tarmvæggen – kan være en gevinst 
for slagtekalveproducenterne.

Det var i hvert fald konklusionen 
fra Mogens Vestergaard, senior-
forsker hos Aarhus Universitet, da 
han på sidste uges sommermøde 
hos DLBR Slagtekalve, fremlagde 
resultaterne fra en afprøvning af 
probiotika til nyindsatte slagtekalve. 
Afprøvningen var en del af projektet 
»Robuste kalve«.

- Man har længe vidst, at gær har 
en gavnlig effekt i forhold til omsæt-
ningen af grovfoder hos mere udvik-
lede vomsystemer hos voksne dyr, så 
vi ville gerne undersøge, hvordan det 
virker på yngre dyr, fortalte Mogens 
Vestergaard, der understregede vig-
tigheden af at kigge mod alternativer 
til antibiotika.

Afprøvningen tog udgangspunkt 
i 120 kalve, indsat ad fem omgange 
med 24 kalve i to hytter. Halvdelen 
af kalvene i hver hytte blev tildelt 
probiotika, mens resten fungerede 
som kontroldyr.

I 2-3-ugers alderen blev tildelt to 
gram gær pr. liter mælk, og i foderet 
blev tildelt 0,6 gram pr. kilo. Kalvene 
blev fulgt til tre uger efter fravæn-
ning.

- Og det viste altså en ekstra til-
vækst på syv procent i en besætning, 
der i forvejen trivedes og ikke havde 
sygdomsproblemer, konstaterede 
Mogens Vestergaard, der lægger 
an til at afprøve effekten af gær og 
Zoolac i malkekvægsbesætning i 
0-4-ugers alderen.

- Hvis det også har en effekt her 
i forhold til højere tilvækst, vil det 
bestemt også være positivt for jer, 
som slagtekalveproducenter, lød det 
fra seniorforskeren.

Mogens Vestergaard håber snart at 
kunne sætte gang i afprøvning af pro-
biotika til kalve i malkebesætninger.

Opgørelserne viser, at der er penge 
i krydsningskalve, fortalte slagtekal-
verådgiver Henrik H. Bonde


