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Skift af foderration ved  
afgoldning kan gøre koen syg
Lad være med at skifte foderration lige før afgoldnin-
gen, lyder rådet fra en dyrlæge fra Ceva på baggrund 
af en ny undersøgelse.

AF MORTEN IPSEN

Måske får danske køer unød-
vendigt mange sygdomme på 

grund af for meget stress/for mange 
ændringer omkring goldning, der 
kan øge risikoen for et for lavt calci-
umindhold i blodet. Det peger nye 
studier fra den store leverandør af 
produkter til kvæglandbruget, Ceva, 
i retning af.

Man kan løse problemet ved at put-
te ekstra kalk i foderet efter den sidste 
malkning, men studierne viser også, 
at man kan forebygge ved – blandt 
andet – at undlade at ændre i foder-
rationen 1-7 dage før afgoldningen.

Resultater fra studierne blev præ-
senteret af kvægfagdyrlæge i Ceva, 
Kaspar Krogh, på en stor konferen-
ce, som Landbrugets Veterinære 
Konsulenttjeneste, LVK, afholdt på 
Bygholm Landbrugsskole i tors-
dags.

- Et lavere calciumindhold i blo-
det kan øge risikoen for en række 
sygdomme, lige fra fødselsbesvær, 
børfremfald, tilbageholdt efterbyrd, 
børbetændelse, yverbetændelse, lø-
bedrejning og ketose. Og det er også 
noget, man diskuterer i forhold til 
atypisk mælkefeber, fastslog kvæg-
fagdyrlæge i Ceva, Kaspar Krogh, som 
LVK havde inviteret til at tale om fod-
ring og management ved afgoldning. 

Han tilføjede:
- Så hvis man kan gøre noget for at 

mindske risikoen for lavt calcium-
indhold i koens blod, så har man 
også en bedre sandsynlighed for at 
kontrollere disse sygdomme.

Mange ændrer foder
Cevas studier peger på, at koen har 
en langt større risiko for at få et fald i 
calciumindholdet i blodet, hvis land-
manden ændrer på foderet inden for 
mellem 1 og 7 dage før den sidste 
malkning. Og det med at ændre på 
foderet er der mange mælkeprodu-
center, der gør, lød det fra Kaspar 
Krogh.

- De ændrer måske 3-4-5-6-7 dage 
før, og giver køerne halm og fortynder 
rationen. Og det er faktisk det, der 
øger risikoen, sagde kvægfagdyrlæ-
gen.

Kaspar Krogh tilføjede, at studiet 
viser, at hvis mælkeproducenten i 
stedet laver foderændringen i god tid 
før afgoldningen, så ses den stigende 
risiko for fald i calciumindholdet i 
blodet ikke.

- Så hvis man skal lave en ændring 
i rationens sammensætning før af-
goldning, så gør det i god tid. Lad 

være med at gøre det lige op til, fordi 
koen er ikke i stand til at reagere på 
det så hurtigt, så den undgår den her 
udfordring (lavere calciumindhold i 
blodet, red.), sagde Kaspar Krogh.

Danske køer rammes
Ifølge studiet, som er foretaget på 
345 danske køer, falder calciumni-
veauet i blodet – tilsyneladende som 
noget helt særligt for danske køer – 
umiddelbart 6-12 timer efter sidste 
malkning. 

- Det er en interessant observati-
on, fordi vi normalt forventer, at det 
skulle være fuldstændig fast og lig-
ge på samme niveau, sagde Kaspar 
Krogh. Han oplyste, at 75 procent 
af besætningerne i undersøgelsen 
havde et calcium-gennemsnit under 
den normale værdi 8-12 timer efter 
malkningen. 

- Så det er helt sikkert, at der er en 
relativ stor andel af køerne, der efter 
malkningen ligger lavt i calciumni-
veauet, og særligt i nogle besætnin-
ger, sagde Kaspar Krogh. 

Det samme fald i calciumniveauet 
ses ikke hos franske køer – her er ni-
veauet i gennemsnit det samme 8-12 
timer efter, viser et studie fra Ceva, 
der omfatter 300 køer af racen Prep 
Holstein, hvor ydelsesniveauet ifølge 
Kaspar Krogh ikke er meget anderle-
des end de danske køers. 

Danskere skiller sig ud
Derudover har Ceva taget foderprø-
ver i Danmark, som viser, at i forhold 
til i Europa og USA ligger calciummi-
neralforsyningen i danske rationer 
relativt lavt. 

- I en enkelt besætning var niveauet 
helt nede på omkring 2 gram kalk pr. 
kg tørstof, og det er selvfølgelig for-
di, at det er en del af vores normale 
mælkefeber-forebyggelsesstrategi, at 
man skal have et lavt calcium-niveau 
i goldfoderrationen. Men det adskil-
ler sig lidt i forhold til, hvor man lig-
ger henne andre steder i verden, lød 
det fra Kaspar Krogh.  

En anden observation, som Ceva 
har gjort sig, er, at man mange steder 
i verden går efter som absolut mini-
mum 8 gram calcium pr. kg tørstof i 
mineralsammensætningen af ratio-
nerne. Men i de – dog relativt få – fo-
derprøver, som Ceva har foretaget, er 
der en del rationer, som ligger lavere 
end det. 

- Det er helt sikkert, at mange fo-
derkonsulenter opfatter det her (8 
gram, red.) som et højt niveau. Jeg 
tror, at vi bevæger os lige på grænsen 
her, sagde Kaspar Krogh.

Konklusioner
Kaspar Kroghs budskab på LVK-kon-
ferencen var, at lavt calciumindhold 
i blodet forekommer ved afgoldning, 
og at der er større risiko i Danmark 
end i Frankrig. Der er også større ri-
siko i nogle besætninger end andre. 

- Derudover er der den sammen-
hæng, at hvis man har fodret køerne 
med et lavt calciumniveau, så er der 
en større risiko for, at man får et lavt 

calciumniveau efter afgoldning, sag-
de Kaspar Krogh.

Han råder mælkeproducenterne 
til at sørge for, at goldperioden er 
tilstrækkelig lang, og at rationen er 
tilstrækkelig velafbalanceret. 

Sørg også for at gøre det mindre 
kompliceret og mindre stressende 
for køerne ved at undlade at skifte 
vandtildelingsfrekvens før afgold-
ning, lød rådet.

Lav blødere overgang
Kaspar Krogh var også kritisk over 
for den typiske brug af afgoldnings-
boksen.

- Køerne går fra at blive behandlet 
rigtig godt, og bliver fodret og passet 
supergodt som lakterende køer, og 
så kommer de ind i en koncentrati-
onslejr for køer i form af en afgold-
ningsboks. Det synes jeg ikke, at man 
skal gøre. Man skal tilbyde staldens 
blødeste, bedste og reneste lejeareal 
til køer, der er under afgoldning eller 
efter afgoldning, lød det fra Kaspar 
Krogh.

Kenneth Krogh, der er chefdyrlæge 
i LVK, mener, at der er tale om inte-
ressante studier fra Ceva.

- Det her er ny viden, og noget, vi 
kan gøre noget ved. Vi fodrer efter 
andre normer end i andre lande, 
fastslog Kenneth Krogh over for de 
fremmødte.

Kenneth Krog oplyste, at man kan 
se frem til at høre mere om emnet på 
den kommende kvægkongres.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 33

n Danske goldkøer har ifølge nye studier ofte et for lavt calciumindhold i blodet, og det kan øge risikoen for atypisk 
mælkefeber og sygdomme, der foregår efter kælvning. Via fodringen kan man forebygge problemet, viser studierne.

n - Hvis man skal lave en ændring i foderrationens sammensætning før afgold-
ning, så gør det i god tid, lød rådet fra Kaspar Krogh på en konference arrange-
ret af LVK torsdag i sidste uge på Bygholm Landbrugsskole.  Foto: Morten Ipsen


