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Ifølge Danmarks Kvægforskningcenter, AU Foulum,
foretrækker køer med lange og urolige kælvninger,
at de kan kælve uforstyrret i kælvebokse med 75
procent dække. Forsøget er et led i et større Ph.d.projekt. Foto: Maria V. Rørvang.
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Køer har behov for
maksimal isolering
Forsøg viser, at køer
med vanskelige og
lange kælvninger har
tydeligt behov for
ekstra isolation.
Af Victoria Bruun
vbr@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 84
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år køer skal kælve, foretrækker de fleste at gøre
det isoleret fra flokken, både
under naturlige forhold samt
under
produktionsforhold.
Men forsøg foretaget på Danmarks Kvægforskningscenter,
Aarhus Universitet Foulum i
Tjele, viser, at køer med langvarige og urolige kælvninger
isolerede sig mere.
Undersøgelsen gik ud på, om
højde, bredde eller begge dele
var afgørende for kælvende køers valg af typen af isolation i
en enkeltkælvningsboks. Resultaterne viste ingen generel præference hos de i alt 37
dansk sortbrogede. Dog valgte
størstedelen af køerne med
de langvarige kælvninger at
kælve i bokse med både høj
og bred afskærmning frem for
enten lav og bred eller høj og
smal afskærmning.
»Det viser, at køer med langvarig og potentiel besværlig
kælvning ikke må blive forstyrret og søger mere dække,
når de har problemer. Jeg vil
vove den påstand, at det er
et udtryk for, at vanskelig og
langvarig kælvning er mere

smertefuldt og ubehageligt
for koen. Derfor vil koen gerne
være fri for forstyrrelser,« siger Ph.d.-studerende Maria V.
Rørvang, der har gennemført
forsøget som del af hendes
Ph.d. projekt.

Selvstyrende ko
Forsøget er første del på et
større projekt ”Den selvstyrende ko”. Seniorforsker Margit Bak Jensen leder projektet
og fortæller, at tidligere forsøg
viser, at sen flytning forlænger
kælvningsforløbet.

Projektet har til formål at designe en ny
kælvningsfacilitet, hvor
køerne selv går ind i
boksen, når de er motiveret til at være alene
og få deres kalv.
»Det er svært for landmanden at flytte køer i god tid før
kælvning. Hvis de bliver flyttet for sent, kan kælvningen
kan trække ud, og det er baggrunden for, at vi gerne vil lave
et system, hvor køer selv kan
søge ind i en enkelt-kælvningsboks,« siger hun.

Arbejdsbelastning reduceres
Den nye viden fra projektet
kan danne baggrund for nyt
design af kælvningsfaciliteter
og give mulighed for at ud-

nytte køernes naturlige motivation til at isolere sig i god
tid før kælvning. Derfor kan
landmandens arbejdsbelastning blive reduceret, ligesom
køerne kan flyttes i tide uden
forstyrrelse.
»Projektet har til formål at
designe en ny kælvningsfacilitet, hvor køerne selv går ind i
en enkeltkælvningsboks, når
de er motiveret til at være
alene og få deres kalv. På den
måde behøver landmanden
ikke bruge tid på det,« siger
Maria V. Rørvang.
Derfor vil forskere ved AU
i forlængelse af tidligere forsøg nu undersøge, hvad årsagen til behovet om større isolation skyldes, og hvad der skal
til for, at koen selv søger ind i
boksene.

Om forsøget
■

■

Projektet er i samarbejde mellem inventarfirmaet Jyden Bur
og Aarhus Universitet og er
støttet af Fødevareministeriets
Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram.
Forsøget blev udført i september 2014 til marts 2015.
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Intensiv afgræsning med
mange dyr i en kort periode
kan være en del af strategien for at bekæmpe ukrudt i
græsmarker.

græsning og afpudsning, eller
er problemerne med ukrudt
uoverstigelige, kan det være
nødvendigt at udføre kemisk
ukrudtsbekæmpelse.
Her skelnes mellem græsmarker med og uden kløver,
da kløveren er en sart plante i
bekæmpelsessammenhænge.
På landbrugsinfo.dk er en
udførlig liste over bekæmpel-
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sesmidler og anvendelsesperioder, som kan bruges på græsarealer.

Bekæmp før omlægning
Skal eller kan græsmarken omlægges i slutningen af juli eller
starten af august, gælder det
om at bekæmpe ukrudtet, inden det nye græs etableres.
Skræpper og andet tokimbladet ukrudt bør bekæmpes
effektivt i foråret uden hensyn
til eventuel kløverbestand, og
græsset kan nedvisnes med et
glyphosat-middel i slutningen
af juli.
Når den nye græsmark skal
sås, er det vigtigt at vælge den

rette græsblanding. Til vedvarende arealer findes der flere
græsblandinger, som tager
hensyn til arealets fugtighed.

Græsblandinger
■

■

Til afgræsning på lavbundsarealer kan vælges blanding
26.
Blanding 36 og 37 egner sig
til både slæt og afgræsning.
De har en høj holdbarhed
under såvel fugtige som tørre
forhold.

Intensiv pleje
kan rette
de fleste
græsmarker op
En kombination af
slæt og afgræsning
kan give ukrudtet
svære kår på græsmarker. Men uden mulighed for afgræsning
eller afslåning kan det
være nødvendigt at ty
til kemisk ukrudtsbekæmpelse.
Af Peter W. Mogensen
pwm@landbrugsmedierne.dk
tlf. 33 39 47 52
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elvom græssets vækst endnu
er sparsom, er det allerede
nu tiden at lægge en plan for,
hvordan eventuelt ukrudt skal
tackles på græsmarker i omdrift såvel som permanente
arealer.
På landbrugsinfo.dk har
Poul Henning Petersen fra Seges, Planteinnovation, givet en
god guide til, hvordan ukrudtet kan stækkes i græsmarkerne.
Og det er ikke altid nødvendigt at anvende kemisk
ukrudtsbekæmpelse. De fleste græsmarker kan rettes op

gennem intensiv pleje med en
kombination af slæt og afgræsning.

Kom ukrudtet i forkøbet
Overordnet set handler det
om at sætte ind, før ukrudtet
blomstrer og når at sprede frø.
Slæt eller afpudsning bør derfor ske tidligst muligt og gentages efter behov. Lysesiv og flere
andre ukrudtsarter forsvinder
ved gentagne afhugninger tæt
på jordoverfladen.
Afpudser man flere gange,
bør man anvende modsat kørselsretning ved den næste afpudsning for at komme så tæt
på bunden af siv som muligt.
Skræpper kan dog desværre
ikke bekæmpes mekanisk,
skriver Poul Henning Petersen.
Den bedste strategi er at
kombinere slæt og afgræsning. Det har større effekt mod
ukrudt og giver et højere udbytte end afgræsning alene.
Kan man kun afgræsse, bør der
tilstræbes en intensiv afgræsning med mange dyr i en kort
periode.

HVORFOR SER JEG FLEST
YVERBETÆNDELSER
LIGE EFTER KÆLVNING?
Der er en naturlig forklaring, som du ikke
altid kan styre alene ved god management
• Immunforsvaret er svækket omkring kælvning!
• Det skyldes blandt andet hormonelle forandringer,
lavt calcium og negativ energibalance!

Kløveren er sart
Har man ikke mulighed for af-

• Det resulterer i, at koen bliver mere sårbar overfor
infektioner og der er derfor en større risiko for
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Lad ikke et svækket immunforsvar styre opstarten på køernes laktation.
Tal med din dyrlæge om hvilke forebyggende tiltag der ﬁndes.

For yderligere information:

Kan man kombinere slæt og afgræsning, er det en god strategi til at bekæmpe ukrudt og opnå et godt udbytte.
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