
Kalvedødelighed reduceret  
med 60 % 

Team Vækstjysk kalv 



Højere kalvedødelighed i økologiske 
besætninger 
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Sammensætning af hold 

• Økologiske bedrifter med en kalvedødelighed på 
7-9 procent og derover. 

  
• Der deltager fem hold i konkurrencen fra hhv. 

Syddansk Økologi, Jysk Økologi, Vestjysk, 
Heden og Fjorden og AgriNord. 
 
 



ØkoKalvekampen 2015/2016  
  Samlet pr. dec. 2015 

TEAM Reference- 
periode  

Opnået i 
Øko-Kalvekampen  

Reduktions- 
procent  

Jysk Elite Kalv  10,6%  9,3%  12,2%  
Hedekalvene  13,1%  8,6%  34,2%  
Syddansk Go'e 
Økokalve  10,8%  5,5%  48,8%  

Vækstjysk kalv  12,0%  4,7%  60,5%  
Bomstærke Ø-Kalve 
Nord  12,3%  6,1%  50,8%  

Alle Samlet  11,8%  6,9%  41,7%  



42 % færre døde i januar 2016 



Der, hvor guldet ligger…   



Hvad fungerer for Vækstjysk kalv? 

• Fokus på udfordringen 
• Egne mål og ”svesken på disken”  
• Faste rutiner 
• ”Syn for sagn”:  

•  blod- og mælkeprøver 
•  gødningsprøver 
•  brixværdier 
•  energi og protein 
•  tilvækstkontrol 

 





Grundlaget skal være i orden 



Hygiejnen skal være i orden 





Kalvestarterfoder: Korrekt balance 
mellem energi og protein! 





Kalve skal vokse og måles eller vejes! 



…Og det skal de blive ved med! 



Konceptet 
med 

kosignaler  



Bedre i dag 
end i sidste 
måned?? 



Når enden er god er alting godt… 
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