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Bedriftsbesøg

Grædstrup Naturpleje

22. Oktober 2009

Sydjysk Kødkvæg

Dagens ret

Hvordan kommer vi til at 
tjene flere penge på

kødkvæg?
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Hvilke muligheder er der?

• Bedre priser for vores produkter

• Billigere indkøbt foder

• Billigere grovfoder

• Bedre grovfoder

• Dele viden og erfaringer

Bedre priser for vores produkter

• Afsætte til en ”ordning”

• Købe/sælge dyr til viderefedning

• Sælge avlsdyr

• Afsætte kød privat

• Gårdbutik

• ?
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Hvilke muligheder er der?

• Bedre priser for vores produkter

• Billigere indkøbt foder
• Billigere grovfoder

• Bedre grovfoder

• Dele viden og erfaringer

Fodermidler

• Affaldskartofler – nærmest gratis 
(transport)

• Kartoffelpulp – omkring 50 øre pr. FE

• Majsensilage – omkring 75-80 øre pr. FE 
(men handles ikke).

• Majs på roden, 30 – 35 øre pr. FE (4.000 kr
pr. ha)

• Korn. Salg 60 øre. Køb 85 øre

• Græsensilage ? Handles ikke p.t.
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Fodermidler

• Rapskager 250 g prot. 1,30 kr/kg

• Soja 310 g prot. 2.25 kr/kg (ca. 1,75 fra 
maj)

• Solsikke 270 g (ca. 1,30 kr/kg)

• Ærter 151g prot (pris?)

• Roepiller 59 g prot (ca. 1,00 kr/kg)

Billigere tilskudsfoder
Eksempel 35 køer+kvier

-272368Pr. ko

-9.52012.880Besparelse

Ved et forbrug på 14.000 FE i 180 dage

1,231,912,15Pris pr. FE

1,302,252,15Pris pr. kg

RapsSojaKalve T
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Hvilke muligheder er der?

• Bedre priser for vores produkter

• Billigere indkøbt foder

• Billigere grovfoder

• Bedre grovfoder

• Dele viden og erfaringer

Billigere grovfoder
Pris på grovfoder

7.500 FE pr. ha

3.501Stk. omkostninger, kr/ha

150Plastik

1.6569,20180K

1759,2019P

1.0404,50231N

4804012Udsæd 50%

Kr. i altpriskg
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Billigere grovfoder
Pris på grovfoder

7.500 FE pr. ha

• Ved 7.500 FE pr. ha er prisen     0,47 kr pr. FE

• Ved 6.000 FE 0,58 kr pr. FE

• Ved 5.000 FE 0,70 kr pr. FE

• Ved 4.000 FE 0,88 kr pr  FE

• Ved 3.000 FE 1,16 kr pr  FE

Billigere grovfoder
Pas på jeres græsmark!

• Det koster ca. 1.700 
kr. i markarbejde incl. 
frø at udlægge en 
græsmark 

• Dertil kommer 
gødnings-
omkostninger

• Dertil kommer 
høstomkostninger

Liggetid

0,060,080,110,23
Pr.F
E

4255668501.700

Afs
kriv
ning

4 år3 år2 år1 år

Forudsat udbytte 7.500 FE
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Hvilke muligheder er der?

• Bedre priser for vores produkter

• Billigere indkøbt foder

• Billigere grovfoder

• Bedre grovfoder

• Dele viden og erfaringer

Bedre grovfoder

Forudsætning:
• Høstet i godt vejr

• God ensileringsteknik anvendt

• Pakket/dækket perfekt

• Opbevaret perfekt

• God udtagningsteknik

• God fodringsteknik
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Bedre grovfoder

Hvilken kvalitet skal grovfoderet have:

Køer og kvier:

Græsensilage

1,35 kg ts pr FE

140 – 145 g prot pr. FE

Ingen tilskud ud over mineraler og lidt halm.

Helsæd er OK energifoder, men kræver 
proteintilskud. Det kan være græsensilage.

Bedre grovfoder

Hvilken kvalitet skal grovfoder have til 
tyrekalve?

Med årets priser er det ikke så afgørende

Der kan stemmes af med korn – og korn 
er billigt.

Stil dog efter en kvalitet 1,05 kg ts/FE og 
120 g prot. pr FE. Gerne mere prot. Hvis 
foderet skal bruges sammen med korn 
eller fx pulp.
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Hvilke muligheder er der?

• Bedre priser for vores produkter

• Billigere indkøbt foder

• Billigere grovfoder

• Bedre grovfoder

• Dele viden og erfaringer

Del viden og erfaringer

Deltag i en ERFA-gruppe

• Udveksling af erfaringer

• Udveksling af viden

• Udnyt det sociale netværk

• Mulighed for grupperådgivning

• Foderrådgivning

• Afgræsning

• Græsmarkspleje

• ?
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Og nu til noget helt andet !

Fodermidler

• Ludbehandlet korn.

Ja måske!
– hvis man har blander

Nej – hvis man vil tildele individuelt. 

• Kniber med ædelyst 

• Har givet vabler i munden
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Kvier

Tendens
• Gode køer med høj mælkeydelse, giver 

ringe kvier med lav mælkeydelse

• Ringe køer med lav mælkeydelse, giver 
gode kvier med høj mælkeydelse
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Opdel kvierne

Måske skal kvierne opdeles

• Dem der skal slagtes

• Dem der skal indsættes (måske ikke kalveskjul)

?

Goldkøer

• Fordring af goldkøer:

Fodre om aftenen – kælver om dagen. 
Kun fodre én gang i døgnet.
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Tilvækst/forsøg

• 2 x 2 kalvefoder + græsens. Ad. Lib

• 75% kalvbl/25% græsens og 55% 
kalvebl/45% græsens

• Kalvefoder

• Protein i alle blandinger svarer til ca. 15% 
blanding

• Indsættelse ved 3 mdr og ved 6 mdr


