
En sikker vej til højere mælkeydelse:

Optimal kalvepasning

Klientmøde
Kalvslund, d. 28. februar 2013



Program

1. Råmælk Jette

2. Smitteforebyggelse Anne Marie

3. Diarre Ninna

4. Fodring & tilvækst Ole



God kalvesundhed – hvad betyder noget?



Råmælk – Hvorfor så vigtigt?

Antistoffer

�Kalven fødes UDEN antistoffer
� IgG � blodet (første fodring)� IgG � blodet (første fodring)
� IgA � virker lokalt i tarmen (øvrige fodringer)

Så tidligt som muligt

�Helst inden 6 timer fra fødslen 
� IgG absorberes fra tarmen til blodet



Råmælk – Hurtigst muligt!

Helst inden 6 timer



Kalve fødes UDEN antistoffer



Indsamling af råmælk

KØL eller KALV

20 minutter ved 2020 minutter ved 20 ooC C 
��fordoblingfordobling i antallet af bakterieri antallet af bakterier



Indsamling af råmælk

Direkte fra koen
�ParaTB?
�Hygiejne

- Kontrol: Kimtalsmålinger- Kontrol: Kimtalsmålinger

�Antistofkvantitet
- Kontrol: Refraktometer /(Kolostrometer)

Råmælksbank



Råmælksbank

God hygiejne!!! 

� Både under udmalkning, nedkøling og opbevaring

Brug frisk råmælk

� Udmalket 4-6 timer efter kælvning

Brug råmælk af god kvalitet

� Tjek med refraktometer (>20%)



Råmælksbank
Optimalt: engangsemballage 

�Eks. fryseposer 
- Nemme at varme mælken op i



Råmælksbank

Hurtig nedkøling

Malkerum

Køl

Frost



Råmælksbank
Opbevaring bedst i fryser

�Mindst bakterieudvikling

� 12 måneders holdbarhed ved -18oC (7 døgn ved 1-2oC)

Malkerum

Køl

Frost



Opvarmning af råmælk
Microbølgeovn
� Halv effekt (350 W) i 17 min.
� Forlænges med max 1 min af gangen

VandbadVandbad
� Tager ca. 20-30 minutter
� Brug aldrig vand over 45oC
� Skal skifte vand og måle temperatur undervejs

Pasteuriseringsanlæg
� Dyr!
� Nem at styre



Opvarmning af råmælk

Mælken skal være omkring 40-42oC i skålen 
- Obs kolde skåle ”stjæler” varmen 



Råmælk

Hvor meget?

�10 % af kalvens kropsvægt indenfor 6 timer 
efter fødselefter fødsel

�Dvs. nyfødt kalv på 40 kg 
skal have 4 liter 



Betydning af mængde…



Råmælk

Hvordan?

� Rene skåle (opvarmede)

� Hjælp kalven med ren hånd, hvis den ikke drikker selv� Hjælp kalven med ren hånd, hvis den ikke drikker selv

� Ikke drikke indenfor 5 min. � sutteflaske eller sonde 

� Temperatur: 40-42oC i skålen



Råmælk
Får kalven nok antistoffer?
� Blodprøve: måling af IgG-niveau i blodet

MÅL: Minimum 10 g/L



Spædkalvens største fjende - Diarré

Colibacillose 
Toxinproducerende E. coli, K99
Rotavirus
Coronavirus

Primære 
smittevej:
IndtagelseCoronavirus

Cryptosporidier
Salmonella

Fodringsbetinget diarré

Indtagelse
af gødning



Smitte – hvor er risikoen?

KælvningsboksKalveboks/-hytte

Mælk

Råmælk

Andre 

kalve
Personale



Hvor kommer smitten fra?

Diarré hos kalve < 2 dage gamle

� Kælvningsboks
� Råmælkshygiejne

Diarré hos kalve < 7 dage gamle

� Mælkehygiejne
� Skåle, sutteflaske, sonde
� Boksen
� Foder



Smitteforebyggelse – Kælvningsboks

Kalven skal fjernes hurtigst muligt !!

Optimalt: muge ud, vaske og 

desinficere ml. hver kælvningdesinficere ml. hver kælvning
� Pas på med højtryksrens!

Næstbedste: fjerne synligt 
gødning, strø godt og smør 
hydratkalk på vægge og inventar

Opdeling – kun 1 kælvning ad gangen. 



Smitteforebyggelse – Kalveboks/hytte

Skal være rene og tørre ved indflytning

Optimalt: muge ud, vaske, desinficere og tørre 
helt ud mellem hver kalv/gruppe af kalvehelt ud mellem hver kalv/gruppe af kalve

� Brug kun højtryksrens udenfor stalden

Strø efter behov
� 1-2 gange dagligt
�Oftere ved diarré



Smitteforebyggelse – Kalveboks/hytte

Fjern forurenet foder / hø dagligt

Undgå træk

Isolere syge kalve



Isolering af syge kalve

Hytter Vogne/tremmebokse



Smitteforebyggelse  – Mælk

Hygiejne, hygiejne, hygiejne!!!

ALT hvad der kommer i forbindelse med kalvenes 
mælk SKAL vaskes grundigt HVER dagmælk SKAL vaskes grundigt HVER dag
1. Skyl med koldt vand
2. Vask med varmt vand og sæbe. Brug særskilt børste 
3. Evt. desinfektion med fx kloropløsning
4. Sæt til tørre

Ligeledes god hygiejne ved 
indsamling/opblanding



Smitteforebyggelse – Vaccination

Vaccination af goldkøer

� Sikrer råmælk med større indhold af antistoffer

- E. coli, K99- E. coli, K99

- Rotavirus

- Coronavirus



Smitteforebyggelse – Vaccination

Passiv immunisering af kalve
�Alle nyfødte kalve fodres indenfor 6 timer med 

råmælk fra 1. udmalkning fra vaccinerede køer 
(IgG � blodet)(IgG � blodet)

�Rester fra 1. udmalkning + 2. og 3. udmalkning
gemmes (frost/køl)

�Alle kalve suppleres med 100-500 ml råmælk pr. 
dag de første 10 levedøgn (IgA � lokalt i tarm)



Diarré hos kalve

uger

Rotavirus
Coronavirus

0 3 61 2 4 5 uger
E. coli

Cryptosporidier



Diarre hos kalve
Årsag/agens Aldersgruppe Gødning Bemærkninger
E. Coli < 1 uge Gulligt, vandigt/ 

smørrelsesagtig
Feber, nedstemt, dehydrering, 
Colibacillose -
toxinproducerende→ død. 

Rotavirus 1-3 uger Hvidlig/bleggul,
smørrelsesagtig

Ødelægger tyndtarmen → 
diarre. 
Evt. sek. coli-infektionEvt. sek. coli-infektion

Coronavirus 1-6 uger Grå/gul, vandig Nedstemt, feber, anorexi.
Ødelægger tynd- og tyktarmen 
→ vandig diarre. 
Evt. sek. coli-infektion

Cryptosporidier 1-3 uger Grå/gul, evt.
blodig

Hygiejne! Ingen feber, anorexi, 
vægttab. 

Fodringsbetinget 
diarré

mælkefodrede Overfodring, dårlig kvalitet 
(erstatning), mangelfuld 
koageldannelse→ forrådnelse i 
tyktarm.



Diarré hos kalve  – Diagnostik

Gødningsprøve

� FØR behandling

� Direkte fra kalvens endetarm

�Minimum 10 gram

� Udtaget med ren handske

�Opsamles eks. i rent mælkeprøveglas eller frysepose



Diarré hos kalve – Diagnostik

Vi kan teste for:

� E. coli, K99
� Rotavirus
� Coronavirus
� Cryptosporidier
� Coccidier

� Resistensundersøgelser
� Kimtalsmålinger



Diarré hos kalve  – Symptomer

Temperatur > 39,5oC eller < 37oC

� Diarre kan dog også ses ved normal temperatur

Nedstemthed, vil kalven stå op?Nedstemthed, vil kalven stå op?

Hudelasticitet (dehydreringsgrad) 

Nedsat æde-/drikkelyst, svag/manglende sutterefleks

Unormal afføring



Dehydrering

Dehydreringsgrad 
(%)

Indsunkne 
øjne

Hudelasticitet
(hudfold, sek.)

Væskebehov
(L/50 kg. Kalv)

4-6 Knapt synligt - 1-1,5 L

6-8 ++ 2-4 1,5-2,5 L6-8 ++ 2-4 1,5-2,5 L

8-10 +++ 6-10 2,5-4 L

10-12 ++++ 20-45 4-6 L



Kalve med diarré  – Pasning

Tilse kalven ofte

Temperatur 

Kalvedækken/varmelampeKalvedækken/varmelampe

Evt. gødningsprøve

Evt. behandling 

� HUSK smertestillende!!



Kalve med diarré  – Pasning

Fortsæt med samme mængde mælk 2-3 gange dagligt

- Hvis mælken ikke er ’smittekilden’!

Derefter lunkent vand + elektrolytter i skål

energitildeling + erstatning af mistede ioner

Hjælp kalven eller brug sutteflaske/sonde, hvis 
den ikke vil drikke



Kalve med diarré  – Pasning

Vigtigt at kalven får rigeligt med væske 
og elektrolytter!

�Diarre-kalve dør oftest af DEHYDRERING!
� 8-12 liter/døgn (vedligehold + erstatning af tab)
�Korrekt blandingsforhold af elektrolytter
�Helst små portioner flere gange i løbet af dagen

Fortsæt til kalven igen drikker selv

Hvis kalven ligger slapt – tilkald dyrlægen for
væskebehandling i blodet



Pasning af kalve  – Kulde

Kalven bruger mere energi til vedligehold,
når det er koldt

� Behøver 0,5 liter mere hvis vejrtemperaturen falder 
fra +5o til 0oC fra +5o til 0oC 

� Kalvedækken (svarer til ca. 2 liter mælk til vedligehold)

� Kalvekuvøse til nyfødte kalve

� Flyt udendørs hytter/vogne ind i lade



Fodring af kalve 0 -8 uger

Økonomi i sunde kalveØkonomi i sunde kalve



Pris for en død kalv?

Død kalv koster 2900 kr. standard besætning
(Videncenter for Landbrug)



Hvad koster diarre?



Kalvediarre: Mælk og repro

Svensk forsøg: 

Køer, der har haft diarre som spædkalv

=> 344 kg EKM mindre i første laktation=> 344 kg EKM mindre i første laktation

Amerikansk forsøg:
1 dag med diarre => 10 dage senere kælvning



Råmælksmængde og mælkeydelse

10% af fødselsvægten!



Tilvækst og mælkeydelse

Forsøg (USA)
�800 kvier – vækst de første 5 uger

�1: ”Normal” tilvækst: 300-500 g/dag
�2: ”Høj” tilvækst 1200 g/dag �2: ”Høj” tilvækst 1200 g/dag 

�Ydelsesstigning: 
�Første laktation: 100 kg EKM pr. 100g/dag
�Anden laktation: 50 kg EKM pr. 100g/dag

Mere mælk i første og anden laktation



Mælkemængde

� 2,6 liter sødmælk til vedligehold
�Under frysepunkt: 1 liter mere til vedligehold.�Under frysepunkt: 1 liter mere til vedligehold.
�For hver 5 grader under 10 grader: ekstra halv liter

�Mange danske kalve får diarre/sygdom, fordi de 
fryser/taber sig…



Mælkefodring

Anbefaling (stor race)
�0-4 uger: 8-10 liter mælk pr. kalv pr. dag (start 2,5 liter)

�5-7 uger: 5-6 liter pr. kalv pr. dag �5-7 uger: 5-6 liter pr. kalv pr. dag 

�Gradvis skift fra høj til moderat mælkemængde, fx 
med 1 liter pr. dag

�Kun en mælkefodring pr. dag, den sidste uge før 
fravænning. 



Mælk og kraftfoder

Forsøg med to grupper
�Gruppe 1: Konstant 10% af kropsvægt til 

fravænning. 5-8 liter

�Gruppe 2: 20% af kropsvægt frem til 4 uger og 
derefter 10% frem til fravænning



Mælk og kraftfoder



Mælkemængde og tilvækst.

Parameter Konventionel  To trins strategi  

Vægt, kg: 
Fødsel 
28 dage (v. niveauskift) 
49 dage (v. fravænning) 
63 dage (2 uger e. frav.) 

42,1 
52,5 
65,0 
71,8 

44,8 
64,4 
79,1 
87,9 



Høj mælkemængde ifht moderat.

Langtidseffekt af høj mælkefodring

Udvikling af mælkekirtlen 6

Alder ved 1. inseminering 

Ydelse i 1. laktation 

+ 

+ 
+ 

Mere 
yvervæv

Yngre v. 
kælvning

Mere 
mælk



Mælkemængde 

�Fri mælketildeling: 
20% af kropsvægt = 9-10 liter (45-50 kg kalv)

�Giver høj mælkemængde diarre? 
�Både og…
�Diarre mere relateret til: 

�opstaldning, 
�management 
�og hygiejne (Canada)



Syrning af mælk

Kun Sødmælk eller 60% skummetmælkspulver!

�Myresyre pH 4,5 (konservering) holdbarhed 1-3 dage

�Citronsyre (500 g blandes i vand til 1 liter): 4 ml/liter 
mælk før udfodring

�…plus et hav af 
produkter:



Syrning af mælk

�Gammeldags metode 
– opstartes med A38

�2 liter ”syrnet mælk” hældes over 
i 140 liter frisk mælk.

Pas på 
hygiejnen



Pasteurisering af mælk

�Lav-pasteurisering: 63 oC i 30 minutter
�Høj-pasteurisering: 72 oC i 15 sekunder.



Mælkeerstatning

Pulverkrav

� Minimum 50%, men gerne 60% skummetmælkspulver

� < 8 % råaske ellers diætetisk diarre

� 23-24% råprotein

� 125g/liter mælk – evt. 140g om vinteren – husk vand!!!



Fodring af kalve – Kalveblanding

Fra 1. døgn!!

Start med en håndfuld 
� Evt. i den sidste mælke

rest

Øges efter ædelyst

Nyt hvert døgn – rester gives til ældre kalve

Hø???



Fuldfoder til kalve

�Malkekøers fuldfoder, plus 400 gram soya

eller

�Fuldfoder til kalve



Fuldfoder til kalve



Fodring af kalve 

Ønsket tilvækst:

Min.1000 g/dagMin.1000 g/dag

45 kg ved fødslen 
=> min 105 kg ved fravænning (8 uger)



”Måling af vægt”

�Mål ved fødsel og fravænning

Lige bag forben



Opsumering



Take home message



Priser

Type Pris  eks. moms

Gødningsprøve (Cryptosporidier, E. coli, Rota-
og Coronavirus), 1-4 kalve

577,00 kr

Refraktometer, 1 stk 895,00 kr

Blodprøve (IgG-niveau), pr. kalv 145,00 kr

Kimtalsmåling, pr. prøve 140,80 kr

Vægmålebånd til kalve 48,00 kr


