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Kender I det her?

Forskning viser flere fordele ved mere plads
 Højere modstandsdygtighed og bedre kalvesundhed
 Højere daglig tilvækst og deraf tidligere slagteklar
 Øget foderoptag
 Forbedret foderudnyttelse
 Længere hvileperioder, roligere adfærd og mindre stress
 Færre konfrontationer mellem dyr

Mere plads, giver altså:
 Øget effektivitet og forbedret
sundhed
 Forringet stipladsudnyttelse
”Så, kan det nu også betale sig?”

Praksis afprøvning af belægningsgrad
- i startestald
I alt 113 Holstein tyrekalve indgik i afprøvningen, heraf:
 56 kalve på lav belægning (3,14 m2/kalv)
 57 kalve på høj belægning (2,24 m2/kalv)
Høj belægning
Tid i starterstald
Sundhed
Tilvækst
Tid i starterstald

Lav belægning

Økonomi

Effekt af belægningsgrad i starterstald

Effekt af belægningsgrad i starterstald

Øget plads i starterstalden
har vist

Bedre sundhed
Øget tilvækst
Øget værdi ved slagtning

Så, kan det nu også betale sig

*70 % udnyttelse i starterstald og 100 % udnyttelse i resterende anlæg
**70 % udnyttelse i starterstald og 90 % udnyttelse i resterende anlæg
***70 % udnyttelse i starterstald og 80 % udnyttelse i resterende anlæg

****70 % udnyttelse af hele staldanlægget

Praksis afprøvningen af belægningsgrad
Gennemført i mellemstald og i slutstald
Tilvækst i starterstald gjorde forsøgshold usammenlignelige
 Kalve indsat på forsøgshold med LAV belægning havde markant
lavere tilvækst i starterstalden end HØJ

Vi mangler fortsat en afklaring af effekt i mellem- og slutstald

 Endnu yderligere afprøvning vurderes nødvendig

Opsamling på resultater
Mere plads i starterstalden giver:
 Forbedret sundhed
 Forbedrede slagteresultater
 Forbedret økonomi ved > 90 % udnyttelse af det resterende anlæg

Vi anbefaler
Indsæt ikke flere kalve pr. boks, end at de kan gå der, til de vejer
150 kg og først flyttes herefter

Tak for Jeres
opmærksomhed
- og tak til

Slagtekalveproducent
Kresten Bjerre og Co.
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