Primo-utfodringsprogram
– från kalv till hundratonnare
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Målet är en hållbar och produktiv ko

En frisk kalv är pigg och nyfiken

Det har länge varit känt att kvigor som kalvar i 24 – 25
månaders ålder enligt statistiken blir hållbara kor. Deras
avkastning som förstakalvare och deras livstidsavkastning är
högre än hos djur som kalvat in senare och de kalvar fler
gånger.

När kalven föds är den helt utan immunämnen. De allra
första stunderna gäller det, att renlighet går framför allt.
Tarmväggen hos den nyfödda kalven har förmågan att
släppa igenom stora proteinmolekyler, såväl antikroppar
som sjukdomsalstrare. Genomsläppligheten börjar avta

Varje extra månad i en kvigas uppfödningstid ökar uppfödningskostnaden med i snitt 250 €/månad eftersom mjölkproduktionen senareläggs. En effektiv kviguppfödning
minskar vid sidan av foderkostnaden också veterinär- och
semineringskostnaden samt behovet av köpta djur.

Kalvens första månader är avgörande för hela livet. När kalven
är frisk och vikten fördubblas under de två första månaderna
har den bäst förutsättningar att blir en högavkastande ko.

Råmjölkens kvalitet i
nyckelställning
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Målsättning för kvigornas viktutveckling
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En låg halt av immunämnen i kalvens blod ökar
kalvdödligheten. (Källa: Moran 2005)

100

0
3

6

9

12

15

18

21

24

genast efter födelsen. Därför är råmjölken livsviktig för kalven: kalven ska genast efter födelsen ges 1,5-2 liter ren
råmjölk och en annan lika stor portion råmjölk inom 8 timmar. Genom att låta kalvningen ske på en ren plats säkerställer man att kalven inte i stället för råmjölkens antikroppar
får sitt första ”spillningsmål”.
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Den mängd antikroppar kalven får från råmjölken inverkar
direkt på kalvdödligheten, den genomsnittliga dagstillväxten
och den blivande kons livstidsproduktion. Kalvens behov av
antikroppar är 100 g Ig G. Råmjölk av god kvalitet har en Ig
G-halt på över 50 Ig G g/liter. Det rekommenderas att
råmjölkens immunoglobinhalt mäts, eftersom halten vanligen är lägre hos förstakalvare, hos kor med hög avkastning,
kor som läcker mjölk och kor som haft en kort sinperiod.
Det lönar sig att alltid ha prima råmjölk i frysen (endast 6
månaders hållbarhet). När det gäller råmjölk kan inte mängden kompensera kvaliteten. Råmjölk av sämre kvalitet kan
vid behov förbättras genom att tillsätta råmjölksstimulans i
mjölken.

Tillväxthastigheten i snitt 720 g/dag för Ayrshire och 790 g/dag för Holstein
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Fungerande utfodring för kalven under de första
månaderna

Snabb utveckling till idisslare
Kalvens utveckling till idisslare börjar, när de första våmmikroberna får tillgång till stärkelsehaltigt förstafoder, exempelvis Primo Starter. Våmpapillerna börjar växa till sig när mikroberna börjar omvandla eteriska fettsyror som ska
absorberas. Förmågan att äta grovfoder utvecklas i jämn
och långsam takt oberoende av dricksutfodringsmetoden.
Grovfoder ska ändå redan från den första dagen hela tiden
finnas tillgängligt för kalven, för att musklerna i våmväggen
ska växa sig starka och kalven i framtiden ska kunna utnyttja
ensilage effektivt.

Kalvens viktigaste foder under de första veckorna består av
flytande foder, vars kvalitet och mängd påverkar kalvens
starttillväxt. Mjölknäring med jämn kvalitet och i rätta doser
tryggar en god fodersmältning och effektiv tillväxt.
Kalvens förmåga att äta torrt foder börjar utvecklas från och med
två veckors ålder. Samtidigt börjar den utvecklas till en idisslare.
Utvecklingen till idisslare kan påskyndas med hjälp av smakliga
och högklassiga förstafoder och genom att undvika att kalven får
in mjölk i våmmen eller får andra matsmältningsbesvär. Kalvens
löpmage motsvarar bara ca 5 % av djurets vikt. För att undvika
matsmältningsbesvär bör engångsportionen av dricka för en kalv
inte vara större än 2,0 liter. Finska Foders Primo-mjölknäringsprogram har tagits fram för att stödja en balanserad utveckling från
kalv till idisslare. Rätt portionsstorlek och ett torrfoder som är
optimalt för kalven stödjer en snabb utveckling av dess förmåga
att äta torrt foder och en effektiv tillväxt.

Optimal foderblandning för kalvar
Det bästa sättet att ge kalven torrfoder är att blanda hackad
halm eller hö motsvarande 15 procent av torrsubstansen i
kalvarnas kraftfoder. Det motsvarar volymmässigt en blandning av lika stor del halm som kraftfoder. Halmen och höet
ska vara av hög hygienisk kvalitet och hackets längd 2-5 cm.
Då blir blandningen aptitretande för kalvarna, och en jämn
blandning aktiverar våmmens utveckling.

Optimal miljö för kalven:
Bekväm liggplats - dragfritt, torrt, rent och mjukt.

Primo-mjölknäringsprogram
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10 Kalvens ålder veckor

Program med fri dricksutfodring
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Kalvens ålder veckor

Det tryggaste sättet är att börja minska mängden mjölknäring från 6 veckors ålder. Målet är att kalven vid det här
laget äter ca 1 kilo torrt foder per dag. En kalv är i medeltal
färdig för avvänjning vid 8-9 veckors ålder: rätt avvänjningstid är när kalven äter över 2,0 kilo torrt foder per
dag. Vid utfodring med mjölknäring i portioner över 6 liter
eller vid fri dricksutfodring ska avvänjningen göras långsammare och vid senare ålder. Det finns annars risk för att kalvens tillväxt svackar kraftigt efter avvänjningen. Vid
utfodring med stora mängder mjölknäring behöver kalven
mera tid att anpassa sig till att äta torrfoder.

Kalvens första goda mål
• Primo Starter eller Primo Mysli
•G
 e hö eller halm i en jämn blandning (10-15 %
provfoder) tillsammans med startfodret.
• F riskt vatten g ökar intaget av torrfoder och
främjar utvecklingen till idisslare
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Primo - högklassig mjölknäring
Fördelen med mjölknäring är att den har jämnt hög kvalitet
under hela året, både i fråga om näring och hygien. Mjölknäring innehåller jämfört med mjölk precis optimal mängd
viktiga mikronäringsämnen, mineral- och spårämnen och
vitaminer med tanke på kalvens behov, som stöd för dess
hälsa och tillväxt.
Mjölkproteinet har hög smältbarhet hos kalven, men redan
från några dagars ålder kan den tillgodogöra sig högklassigt
vassleprotein och stegvis också högklassigt växtprotein för
effektiv tillväxt Vassleproteinet smälter i tunntarmen, vilket
gör att risken för matsmältningsstörningar är mindre än
med kaseinhaltig mjölk eller mjölkpulver, som måste ystas
ordentligt i löpmagen för att smältbarheten ska säkerställas.
Eftersom mjölknäringens mångsidiga råvaror är rätt processerade gör de att kalvens matsmältningsorgan utvecklas,
och kalven bibehåller en god tarmhälsa samtidigt som den
växer bra.

P ro g u t
?
läimäke

Primo-mjölknäring:
Primo
Expert

Primo-mjölknäring mera än mjölk!
+ N
 oggrann kvalitetskontroll av råvarorna,
tillverkningsprocessen och slutprodukten
+ De
 smakligaste och bäst smältbara råvarorna
balanserad sammansättning enligt kalvens
behov
+ P rogut tarmstimulans: Forskning visar att det
förbättrar utvecklingen av kalvens mot
ståndskraft, försnabbar dess utveckling till
idisslare och minskar fastläggningen av E. coli
i tarmen med åtföljande diarre
+ D
 en unika tillverkningsmetoden säkerställer
mjölknäringens goda smältbarhet och
utmärkta tillväxtresultat
• homogeniserad högklassig växtoljeblandning
som efterhärmar mjölkfettets sammansättning
• v äxtoljan är inkapslad i ett proteinhölje,
vilket effektiverar fettets och proteinets
smältning och upptagning
•p
 roteinkällorna är varsamt processerade

EXPERT

• Vasslebaserad
mjölknäring
till alla dricksutfodringssystem
• Hög
proteinhalt
• Balanserat
näringssammansättning som stödjer
en god tillväxt och tarmhälsa
Råprotein

23 %

Råfett

19 %

Kalvens första foder:
Primo
Milk

Primo
Starter

• Mjölkbaserad
mjölknäring för
effektiv tillväxt
• Hög proteinoch energihalt

Råprotein

25 %

Råfett

18 %

• Lockande och
lättsmälta
stärkelsekällor:
vete och majs
• Högklassigt
protein för
kalven: soja, rybs och lysin
• Extra fett ger tillväxten en energikick
• Innehåller organiska spårämnen och
biotin
Energi

13,0 MJ/kg ts

AAT

115 g/kg ts

Råprotein

21 % ts

Primo
Standard

Primo
Acid
• Vasslebaserad
kostnads
effektiv
mjölknäring
• Passar alla
utfodringssystem, håller sig länge jämnt och
fräscht

• Vassle- och
växtproteinbaserad mjölknäring
• Energi- och
proteinhalten
optimerad för uppfödning i kalla
utrymmen

Råprotein

21,5 %

Råprotein

20 %

Råfett

17,5 %

Råfett

18 %

Primo
Mysli
• Lockande förstafoder för kalven
• Innehåller värmebehandlade
majsfingor och lättsmälta kolhydrater ➝ stödjer en snabb utveckling
från kalv till idisslare
• Ges fritt under den första levnads
månaden

Omsorg i särskilda
situationer:

Primo-mjölknäring
= Rätt dos av rätta näringsämnen för kalven
= Snabb tillväxt
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Primo
Electrolyte
• Kompenserar brist
på vatten, salt och
energi i samband
med transporter eller vid risksituationer med matsmältningsstörningar

Tillräckligt protein till unga kvigor
Kvigans goda tillväxtpotential fortsätter ända till ett års ålder
(800 – 900 g/dag). När förhållandet mellan protein och
energi i foderstaten är rätt blir kvigan inte fet, utan bara
stor. Risken för fettansättning är störst i 6-12 månaders
ålder, men fettansättning sker inte om fodrets proteinhalt är
tillräcklig. ca 18% ts. Då begränsas tillväxten av tillgången
på energi och inte av brist på protein. Om ensilaget har
mycket hög smältbarhet ska man vara beredd att späda ut
grovfodret med halm för över 6 månader gamla kvigor, för
att foderstaten ska vara tillräckligt mättande och kvigornas
konditionsklass inte stiger över 3. Det bästa sättet att få en
stor våmvolym är ändå att ge djuren riklig och fri tillgång till
grovfoder. Bete är ett annat lämpligt grovfoder för ungdjur,
men om betet är magert kan det lätt gå så att tillväxtmålen
inte uppnås.

Under dräktigheten utvecklas kvigans
förmåga att äta grovfoder

neringsskedet med t.ex. Acetona Energi. På det sättet stödjer vi kvigans dräktighet. Fertiliteten stöds också genom tillräcklig belysning. Kvigorna ska hela tiden ha tillgång till ett
balanserat mineraltillskott, exempelvis Kasvu Namino, så att
inte dräktigheten försämras på grund av spårämnesbrist.

Svaga kvigor utmönstras
Om en kviga växer betydligt sämre än sina årskamrater lönar
det sig att skicka den till slakt redan före semineringen. Det
är sannolikt fråga om en kviga som haft kraftig diarré eller
luftvägsinflammation. Den kommer alltid att mjölka sämre
och ha sämre fertilitet än sina ålderskamrater.

Grovfodret har en central roll i kvigans utfodring under
dräktigheten. Utfodringen av dräktiga kvigor kan bestå av
t.ex. helsädsensilage eller en blandning av halm och vallensilage. Fodrets energistyrka borde vara högst 10 MJ/kg ts.
Utfodring med ensilage utblandad med halm kräver nästan
alltid ett proteintillskott: råproteinhalten i foderstaten för
dräktiga kvigor borde vara ca 150-160 g/kg. Spannmål och
andra stärkelsekällor bör helst tas in i foderstaten i större
mängd först i slutet av dräktigheten. Med en fyllande foderblandning ökar storleken på kvigans våm och härigenom
förbättras den blivande kons ätförmåga.

Mål för kvigans konditionsklass:

Extra energi för semineringsskedet
Kvigans könsmognad beror mera på storleken än på åldern.
Ett bra gränsvärde för semineringsstorleken är att mankhöjden är över 130 cm. Både för feta och alltför magra djur blir
dåligt dräktiga. Minskad energi och proteintillgång försvagar brunsttecknen och dräktighetsresultatet. Det lönar sig
därför att öka energiinnehållet i kvigornas utfodring i semi-

Kvigans ålder, mån

Lämplig konditionsklass
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Kvigorna har
känsliga klövar
Kvigornas klövar är mer känsliga för skador än kornas klövar. Dessutom utvecklas deras klövar fortfarande, så det går
att betydligt påverka hållbarheten på den blivande kons klövar genom utfodringen. Kvigan har inte ännu lika tjockt
fettlager i klövarna som korna har. Fettlagret är stötdämpande och skyddar klöven mot skador. Det tunna fettlagret
i kvigornas klövar gör dem känsligare för skador på grund
av exempelvis stenar eller fuktigt underlag. Dessutom läks
klövskador långsammare hos kvigor.

Den hårda sulan
på en vanlig sko

Luft- eller geldynor
på en bra löpsko

Forskning visar att klövarnas uppbyggnad kan förstärkas
genom att djuren ges tillräckligt mycket kalcium, spårämnen
och biotin. Enligt undersökningar förbättras klövhälsan av
ett biotintillskott på 20 mg/dag.
Av spårämnena i foderstaten har mängden zink, koppar och
mangan visat sig förbättra klövarnas hälsa. Zink och koppar
påverkar klövarnas uppbyggnad genom att reglera klövens
keratinisering dvs. klövämnesbildningen och klövämnets
elasticitet. Mangan inverkar på ledernas och broskets kondition, liksom också kalcium, och inverkar härigenom på klövarnas ställning.

Nyckeltal för en lyckad
kviguppfödning:

kviga
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• Kvigornas kalvningsålder 23 – 25 mån
• I semineringsskedet (ålder 14 –16 mån) är kvigans
konditionsklass 3, och bröstomfånget är 160 cm
för Ayrshire och 165 cm för Holstein
• 1 seminering/dräktighet
• F örstakalvarnas produktion högst 1000 kg/år
mindre än kornas produktion
• Kalvdödligheten under 5 %

ko
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Helkraftfoder för unga
kvigor:

Proteinfoder för
kvigor:

Primo 1

Tiiviste-Krono

• T ryggar en god
tillväxt för
kvigan
• Hög proteinhalt
• Kontrollerad
stärkelsehalt
• Biotintillskott
• Innehåller tillsatta organiska
spårämnen som zink, koppar,
selen och mangan, som stödjer
klövhälsan och fertiliteten
Energi

12,4 MJ/kg ts

AAT

124 g/kg ts

Råprotein

23 % ts

Mineralfoder för
kvigor:
Kasvu
Namino

FÖDELSE:
0 – 2 DYGN

• Melassbehandlat, rybs, NDF-fiber
Energi

11,6 MJ/kg ts

AAT

154 g/kg ts

Råprotein

32,5 %

Rypsi-Krono

• Granulerat,
lättrinnande i
automater
• Bruksmängd
100–200 g/
kviga/dag
Ca

146 g/kg

P

10 g/kg

Biotin

50 mg/kg

• Ett starkt, rybsdominerat foder
• Smakligt och dammfritt
Energi

11,6 MJ/kg ts

AAT

165 -170 g/kg ts*

Råprotein

36-40 % ts*

*Beroende på rybspartiets kvalitet

Primo I
innehåller
organiska
spårämnen
!

Primo-utfodringsprogram

Kasvu
Hertta

BÄSTA
TILLVÄXTEN:
2 DYGN –
3 MÅN
RP-målsättning
20-22 %

Råmjölk 1,5 – 2 liter 3 – 4 gånger/dygn

ALTERNATIV 1:

ALTERNATIV 2:

Primo -mjölknäring

Helmjölk

2 liter 3 gånger/dygn

2 liter 3–4 gånger/dygn

Fritt:

Fritt:

Primo Starter /
Primo Mysli (➝ till 1 mån)
+ Hö/Halm

Primo Starter/
Primo Mysli (➝ till 1 mån)
+ Hö/Halm
Avvänjning

SNABB
TILLVÄXT:
3 – 6 MÅN
RP-målsättning 18 %

• Grynform,
dammar ej
• Bruksmängd
100–200 g/
kviga/dag

Ca

225 g/kg

P

10 g/kg

Mg

60 g/kg

Kasvukivennäinen

UNG
KVIGAS
UTFODRING:
6 –12 MÅN
RPmålsättning
16 –17%

• E tt rejält helmineral för kvigornas
behov
• Bruksmängd 100-160 g/kviga/dag
Ca

250 g/kg

Na

90 g/kg

E-vitamin

1200 mg/kg

Primo I 2,0–2,5 kg/dygn
Fritt:

Lättsmält ensilage

Primo I 1–2 kg/dygn
ELLER Tiiviste-Krono 0,5 –1 kg/dygn
+ Spannmål 0,5–1 kg/dygn
Kasvu Namino 50 –120 g/dygn
Fritt:

Vallensilage
Helsädsensilage
Seminering

DRÄKTIG
KVIGAS
UTFODRING:
12 – 24 MÅN
RPmålsättning
15 –16 %

Primo I 0,5–1 kg/dygn ELLER Tiiviste-Krono 0,5–0,8 kg/dygn
Spannmål 0–0,5 kg kg/dygn

+

Kasvu Namino 100 –150 g/dygn
Fritt:

Helsädsensilage
Halm-ensilageblandning
Kalvning
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Vi finns till för Dig
Finska Foder hör hemma hos Hankkija. Våra sakkunniga experter kan
erbjuda de effektivaste och mångsidigaste av Finska Foders utfodringsmodeller för just Din gårds behov. Grundbulten för vår fortsatta utveckling är det långsiktiga utvecklingsarbete vi gjort i decennier. Du har alltid tillgång till de nyaste och effektivaste modellerna.
Finska Foders utfodringslösningar och andra produktionskoncept för
din gård får du från Hankkija
Produktinformation och info om utfodring: suomenrehu.fi
Hankkijas hela urval och näthandel: hankkija.fi

Hankkija betjänar Dig mångsidigt

Våra kundansvariga expertförsäljare betjänar lantbrukskunderna vid köp av produktionsinsatser. Försäljarna har sina
arbetsrum i butikerna, men deras verksamhetsområden är
större, och kunderna betjänas med kunskap om produktionsinriktningens behov. Säljarna besöker gårdarna och betjänar
även sina kunder per telefon eller e-post.
Hankkijas Maskincentraler är maskinhandelns forum, där
man visar upp ett mångsidigt urval av Hankkijas maskiner.
Också butikerna står till buds med maskinhandelstjänster,

arbetsmaskiner, anläggningar, förnödenheter och de större
butikerna även med reservdelar.
Hankkijas Kundtjänst är tillgänglig för alla kunder. Kund
tjänsten är öppen måndag-fredag mellan klockan 8 och 16 på
nummer 0104022020. Vi betjänar även på svenska 010 402
2021. E-postadressen är asiakaspalvelu@hankkija.fi.
Hankkijas Nätbutik har öppet 24 timmar om dygnet med
ett sortiment som innehåller nära 5000 olika produkter. Via
nätbutiken kan du också lätt kontrollera om en produkt finns
att få i butiken.
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Hankkijas butiker betjänar de kunder som vill uträtta sina
ärenden i butiken personligen. Butikerna står också till buds
med trädgårds- och hobbydjursprodukter.

