Rådgivernes anbefalinger
6 rådgivere inden for økologisk mælkeproduktion giver følgende råd:
Afgræsning af goldkøer:
•
•
•
•

Undgå kløver i marken til goldkøer. Specielt de sidste 3 uger.
Undgå for meget græs i hele perioden, - så de bliver for fede.
Gerne mark tæt på gården, - specielt de sidste 3 uger.
Fodring sommer på samme måde som om vinteren, suppleret med afgræsning.

Fodring af goldkøer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Undgå 4.slæt og stæk proteinholdigt ensilage.
Lav afstemt goldko blanding, bør blandes i mixervogn, så det ikke kan separeres.
Afbalanceret og fyldende goldko ration.
Analyse af alle stakke efter ensilering.
Brug gode goldkomineraler.
Goldko blanding med så lidt græsensilage i som muligt.
Gerne halv majsensilage i rationen.
Brug gule foderemner.
At lave foder planer til goldkøer, hver gang der skiftes foderemne.
Undgå bælgplanter.
Afstem ud fodringsrationen efter antal goldkøer i holdet.

Flytning af goldkøer:
•
•
•
•
•

Flyt goldkøerne væk fra ”malkemiljøet”, når de skal afgoldes.
Undgå stress, flyt minimum 2 køer af gangen.
Skal de flyttes inden kælvning, så bedst så tæt på som muligt - ”hoved i begge ender”.
Ellers flytning 7-10 dage før kælvning.
Undgå så vidt muligt flytninger i goldperioden.

Afgoldningsprocedurer:
•
•
•

Samme huld ved kælvning som ved afgoldning
Hvis muligt så nedtrapning af energi de sidste 14 dage før afgoldning. Flyttes væk og afgoldes brat.
På goldkofoder.
Længde af goldperiode bør styres.

•

Klovbeskæring inden afgoldning.

Management procedurer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styring af kælvninger, sæsonkælvninger, kælvninger i april – maj. Tilpas den enkelte besætning.
Kig på dyrene, hold øje med at de æder og drikker.
Brug din rådgiver og omsæt rådgivningen i din besætning.
Goldkøer inde om natten for at lette opsynet med dem.
Tage stilling til en evt. udsætning på et tidligt tidspunkt.
Undgå varmstress, byg skyggeforhold/skyggestalde til goldkøerne, evt. overbrusning.
Sørg for rigelig vand ude på markerne, så de ikke skal gå langt for at få slukket deres tørst.
20-30 l lunkent vand lige efter kælvning, enten drikke selv eller pumpes i lige efter kælvning.
Køer insemineret med kødkvæg, går ofte en uge længere, ryk derfor goldperioden en uge. Så de
ikke får for lang goldperiode og bliver for fede. Øger risiko for mælkefeber.

Forebyggende kalciumbehandling:
•
•

Kalciumprodukter er kun forebyggende.
Strategi med at behandle alle 3.kalvs og ældre med kalciumprodukter i vand.

Opstaldning af goldkøer:
•
•
•
•
•

God plads i goldko boksen, gerne med mulighed for at ”gå væk og kælve”.
Mindst en æde plads per goldko, - god plads ved foderbordet. Køer vil æde samtidigt.
Helst køer og kvier for sig ved kælvning, specielt hvis der er stor størrelsesforskel på dyrene.
8 ugers hold på 4-8 stk., hvor køerne går i hele perioden og hvor de kælver i. Undgå nye køer sættes
ind.
Sikre stabil foderoptagelse og undgå stress.

Efter kælvning:
•
•
•
•
•
•
•

Efter kælvning og de efterfølgende 24 timer, bør ko og kalv gå for sig selv i egen boks.
Lade være med at malke 3.kalvs og ældre køer de første 24 timer, tag evt. kun 4 l fra til kalven.
Tjek koen for yverbetændelse.
Hvis der malkes 3 gange, så vent med at gøre det til 4 dage efter kælvning.
Et opstartshold.
Lad gerne ældre køer gå to dage i boksen.
Efterbyrden kommer nemmere, hvis koen malkes lidt

