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Kan du gøre mere for højere ydelse ved 1.kalvs ? 

Er dine unge køer ”ringe” eller dine ældre køer gode ? 



Er du tilfreds med din yversundhed ? 
Hvor stort er potentialet i kr ?  
Hvad vil en ændring koste i tid og penge? 

Ældre 
Fra 
200.000=>100.000 
1,5-2 kg mælk 

Yngre 
Fra 
200.000=>100.000 
0,8-1 kg kg mælk 

Jeg vil 
Pattedyppes, 
LARS  



Ligner noget teknisk- malkeanlæg eller malkerutine 



Fra en besætning: 
Omkoblingsniveau fra 600 g til nu 800 g 
Malketid, yversundhed, ydelse 

Jo højere ydelse, desto høj omkoblingsniveau 
3 gange malkning => forberedelse 90 sek 
Husk forskellighed af malkeanlæg 



Coli:  
Halmen i dybstrøelse – pris ? 
 
Energi/Fodring: Mættet fedt: 2,7 kr/FE 
160 køer x 365 dage x 1,2 kr/ko/dag 
70.000 kr/år 
 

Døde, syge køer pga. Uberis og Coli ? 



Hvorfor udsving i daglig ydelse ? 
Malkeinterval ? Forskellige malkere ? Fodring ? 

Forkert malkning = ”golde” køer 
12:12 giver 5-10% mere mælk 
 



Salg ? 
• Hvad koster dine forpagtninger ? 
• Hvad koster det at lave en kælvekvie hos dig  ? 

 
• Hvor mange kvier kan du have ?  
• Hvor mange kvier skal du bruge ? 

 

Alle de kvier – kan det betale sig  
Vi har ingen pektin i Jylland 
Men mange dyre 
forpagtninger…….. 

 



Indgå i besætningen ? Når nu de kun har 77% mælk …. 
Kvier – kan det betale sig ? 

Juli 14 stk  
1.kalvs kælvninger 



Repro-effektivitet 0,35 !  
Hvorfor ikke udnytte det bedre ?  
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Dage efter kælvning  
1.inseminering 



Laktationskurverne viser vejen 
Flade kurver kalder på forlængende laktationer 

Lars’ køer  
1.Kalvs:  0 %  (10 %)  
2.Kalvs: 21 % (20 %) 

Øvrige: 23 %    (30 %) 



Betaler koen for at være hér ? 
Hvornår/hvorfor sætter du hende ud ?  



År 2015 2014 2015 2014
Landbrugsareal, ha 177 169 177 169
Årskøer 277 275 277 275
Kg EKM 8.733 8.509 8733 8509
Bruttoudbytte ialt          3,36            3,91 29320 33307
Stykomkostninger Mark       -0,17         -0,17 -1497 -1431
Korn       -0,02         -0,02 -142 -178
Færdigblanding mv.       -0,82         -0,87 -7168 -7384
Eget grovfoder       -0,53         -0,51 -4605 -4379
Øvrige stykomkostninger husdyr       -0,23         -0,23 -1982 -1929
Stykomkostninger ialt        -1,76          -1,80 -15394 -15301

          -               -   0 0
Dækningsbidrag          1,59            2,12 13926 18006
Energi og brændstof       -0,11         -0,13 -985 -1125
Maskinstation       -0,15         -0,18 -1310 -1528
Vedligeholdelse       -0,18         -0,20 -1604 -1709
Investeringer over driften       -0,01         -0,02 -117 -153
Lønomkostninger       -0,38         -0,37 -3347 -3131
Ejendomsskat og forsikringer       -0,05         -0,05 -430 -412
Diverse omkostninger       -0,09         -0,09 -793 -740
Kontante 
kapacitetsomkostninger

       -0,98          -1,03 -8586 -8798

          -               -   0 0
Afskrivninger       -0,33         -0,34 -2906 -2931
Kapacitetsomkostninger i alt        -1,31          -1,38 -11450 -11731

          -               -   0 0
Resultat af primær drift          0,28            0,74 2477 6275

          -               -   0 0
Anden indtjening/virksomhed         0,01          0,02 53 140
Afkoblet EU-støtte mv.         0,23          0,23 2019 1963

          -               -   0 0
Resultat før finansiering          0,52            0,98 4548 8378
Realiseret gevinst/tab 
finansaktiver

      -0,06         -0,05 -559 -443

Finansiering i alt        -0,53          -0,52 -4600 -4444

Resultat efter finansiering        -0,01            0,46 -52 3934

Alle - pr. årskoAlle - pr. kg EKM

12 første jersey regnskaber 
 

2014 og 2015 
 

Hhv. pr kg EKM og pr ko 
 

Løn 2015 v/10.700 kg EKM) 
38 øre/kg EKM  (Lars 28 øre/ko) 
3.347 kr/ko      (Lars 3000 kr/ko) 
 
Kapacitets omkostninger 

Energi og brændstof
Maskinstation
Vedligeholdelse
Investeringer over driften
Lønomkostninger
Ejendomsskat og forsikringer
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