
Data fra besætningen 

 
v/ John Jensen, Kvægkonsulent 



Foderplan køer i kg ts. 

Majsensilage 8,0 
Græsensilage 2,6 
HP-pulp 3,1 
Mask 1,0 
Rapskager 5,3 
Natriumbicarbonat 90 g 
Urea 125 g 
Type 1 mineraler kridt og salt 
I alt 
Fedtsyrer  
MJ 
Energiudnyttelse 

270 g 
20,6 kg ts/ko/dag 
35 pr kg ts 
6,40 pr kg ts og 131 MJ i alt 
Ca. 105 % ved 34 kg EKM 



Foderplan kvier/golde i kg ts. 

Majsensilage 2,5 
Pektin 1,5 
Frøgræshalm  1,0 
Krybbeaffald mm 0,5 
Urea 75 g 
Type 2 mineraler plus std. 
goldmin 
 
Store kvier på vedv. afgræsning 

75 g 
 
 



Tal fra Kvægnøglen 

Mælkeindtægt 25.249  kr. ( 2,36 kr. pr kg EKM ) 
Salg af dyr inkl. forskydning/konjunktur   4.495  kr. 
Foderudgift 11.182  kr. 
Dyrlæge og diverse   2.519  kr. 
Udbytte pr ko 16.043  kr. 
Kg EKM leveret/yktr. 10.709/11.109 kg EKM 
Grovfoder pris pr fe std. 1,10 kr. 
DB pr kg EKM leveret 1,49 kr. 
Foderudgift pr kg EKM yktr. 1,00 kr. 
Foderudgift og diverse pr kg EKM 1,29 kr. 
Foderudgift og diverse minus salg dyr 0,87 kr. pr kg EKM leveret 



Tekniske nøgletal 

Årskøer 160,9 
Udsætter % 30,5 
Reproeffektivitet køer og kvier 0,35 
Alder ved første kælvning mdr. 25,2 
Pct. døde køer 3,1 
Dødfødte kalve % 4,3 
Døde kalve 1-180 dage % 4,3 



Beregnede grovfoderpriser 

• Majsavl 2014 ca. 13.000 fe pr ha 
• Græsavl 2014 ca. 9.000 fe pr ha 
• Beregnet pris pr FeN majs ca. 85 øre pr FeN 
• Beregnet pris pr FeN græs ca. 120 øre pr FeN 

 
• Hvis disse priser bliver indregnet i foderudgiften, er 

foderudgiften 638 kr. lavere = 10.544 kr. pr ko 
• Obs på hvad man får ud af marken! 



Baggrund for resultaterne 

• Godt håndværk 
• Målsætninger har givet motivation 
• Hyppige opfølgninger 
• Livsydelse på mælkeprod.opgør : 32.245 kg EKM 
• Dybstrøelse = alle i skånehold 
• Mange solgte kvier til levebrug 
• To kalvestalde og syrnet mælk 
• Vaccination mod coliyverbetændelser 
• Lave foderomkostninger, ingen hellige køer 
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