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Varmestress ved køer 
Sommer er i den grad kommet til Danmark og 

mange af jer oplever tegn på varmstress ved 

køerne. De typiske tegn på varmestress er at 

køerne æder og drikker mindre, står mere op, har 

øget vejrtrækning og virker dovne. Derudover 

kan varmestress typisk ses ved at ydelsen og 

fedtprocenten falder, øget celletal og nedsat 

drægtighed. For at hjælpe køerne mod 

varmestress kan du:  
- Overbruse køerne med vand 

- Øge ventilationen ved at åbne porte eller 

sætte ventilator op. Husk at goldkøer samt 

køer på dybstrøelse er ekstra sårbare for 

varmestress 

- Tildele koldt vand til køerne, og sørg for at 

holde drikkekarrene ekstra rene  

- Øget saltindholdet i foderet 

- Udfordre både om morgenen og aftenen  

- Tilsætte ekstra vand til foderet – men pas 

dog i den forbindelse på, at foderet ikke 

tager varme 

Husk også kalvene i varmen  
Jeres kalve sveder rigtig meget i varmen og indtil 

regn og kulden kommer, så er det vigtigt at 

huske at kalvene har behov for ekstra vand og 

salt i denne varme. Varmen rammer især kalve i 

udendørshytter, der bliver virkelig varme, når 

solen bager på dem, men også kalve indendørs 

sveder i dette vejr.  

 

 

 

 

 

 

 

Vi anbefaler, at I laver jeres egen 

elektrolytopløsning, som I kan tildele kalvene 

her i varmen – det er både let og billigt.  
- 435 g salt  

- 215 g nabicarbonat  

- 4350 g druesukker 

Dette giver 5000 g elektrolyt, som i 

kan opbevare i ren spand med tætsluttende låg. 

Der skal anvendes 575 g hjemmeblandet 

elektrolytter til 10 L vand. Tildel 

elektrolytvandet efter udfodring med mælk til 

alle kalve, så deres elektrolytstatus opretholdes, 

selvom de sveder. Druesukkeret bevirker bla, at 

vandet smager dejligt – kalvene vil derfor drikke 

mere elektrolytvand end de vil drikke af 

almindeligt postevand.  

Fluer 

Varme = fluer. For at bekæmpe fluer, kan jeres 

dyrlæge ordinere et fluemiddel til at hælde henad 

på køerne. Husk dog, at fluemidlet ikke kan og 

må stå alene i bekæmpelse af fluerne, I skal 

fortsætte jeres normale fluebekæmpelse bla i 

dybstrøelsesarealer med hyppige udmugning og 

fortsat brug af de fluemidler, I benytter i dag. 

Ved denne kombination sikrer I, at der klækkes 

færrest muligt fluer og at klækkede fluer dør, når 

de sætter sig på behandlede køer.  Et lille fif er at 

overdække møddingstakken med sort plastik. Så 

bliver temperaturen i stakken nemlig så højt, at 

der ikke udklækkes fluer. 

Med venlig hilsen 
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