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Frågeställningar

• Hur utfodras och sköts sinkorna på din gård?

• Förekommer hälsostörningar i samband med kalvning? När på 
året?

• Planerar du passande fodermedel för sintiden?

• Sinkofoderstat?

• Förebygga störningar?

– Praktiska lösningar på din gård

• Preparat o tillskott

– Vilka gör mest nytta?



Sinkon – skötsel o utfodring

• Viktigt inför sinläggning

• Sinläggning och sintidens längd 

• Hull

• Gruppindelning o gruppbyten

• Foder och utfodring

• Kokomfort

• Begränsningar i praktiken. Vad göra?



Tre områden som ska säkras 
inför sinläggning

• Hull i senlaktation och vid sinläggning

– Mjölkavkastning

– Fruktsamhet

– Sjukdomar

• Juverhälsa

– Ev sintidsbehandling

• Klövhälsa

– Rutinmässig kontroll och vid behov verkning av klövar före eller vid 
sinläggning



• Utfodring:
– Styr utfodringen så att dagsproduktionen ligger mellan 15-25 kg ECM

–Utfodra med halm, mineraler och vatten samt 4 kg ts ensilage för att 
undvika vomstillestånd

• Flytta djuret i samband med avsining

• En urmjölkning per dag är för ofta om man vill att juvret skall 
sina av (24 timmar intervall)

• Gruppvis avsining måndag – fredag fungerar



Sintidens längd

• Optimal sintid 6-7 veckor

– Att förlänga sintiden över 7 veckor medför inte högre avkastning

– Lägre avkastning med <6 veckor och >10 veckor

+ Frekvensen av mastit sjunker med ökad sintid

– Fler dödfödda kalvar med kort eller lång sintid än vid rek. sintid

– Högre frekvens förhöjda ketonkroppar hos kor med längre sintid

– Större andel kor som går till slakt 1-100 dagar efter kalvning vid kort 
och lång sintid



Betydelsen av sintidens längd för avkastningen

(Goldperiodelaengdens betydelse for ydelse og sundhet, O.Aaes & A.M.Kjeldsen, 2012)

De första 100 dagarna i laktationen uppdelat på andra 
kalvare och äldre kor samt för olika raser.



Idealhull vid avsining: 3,0-3,5

• Hullet ska korrigeras under mitt- och senlaktation
– En överfet ko äter mindre och drabbas lättare av 

störningar

• Om kon ändå är > 3,75 vid sining
– Banta inte under sintiden

• Kon kommer i negativ energibalans redan under sintiden 
med ketonkroppar i blodet

• Ansätter fett i levern
• Negativt för fruktsamheten och mjölkavkastning i 

kommande laktation

• Om kon är under hullpoäng 2,5 vid avsining:
– Placera kon i tillvänjningsgruppen i förtid



Hull vid avsining

• För lågt hull
– Enstaka djur 

• Kolla upp djurets sjukdomshistorik
• Flytta till tillvänjningsgrupp

– Grupp av djur
• Se över foderstat. För dålig energikoncentration?

• För högt hull
– Enstaka djur

• Banta inte. Förebyggande åtgärder mot Pares

– Grupp av djur
• Se över foderstaten i låglaktation och kontrollera 

fruktsamheten (kalvningsintervallet)



• Sinläggning – Avsining (max 1 vecka)

• Tidig sintid (60-21 dagar före kalvning)

• Tillvänjningsperiod ( 21-0 dagar före kalvning)



Gruppbyten

• Viktigt att minska antalet gruppbyten

– Gruppbyten skapar social oro

• Flytta djur endast en gång i veckan



Olika skolor

• En sinkofoderstat hela perioden

– En halmrik sinkomix under hela sintiden

– Vanligt i fullfodersystem

• 2 sinperioder

– Sinläggning till 3 v före kalvning

• Sinkofoderstat med låg energikoncentration

– 3v före fram till kalvning

• Tillvänjning till foder som ska utfodras efter kalvning



En sinkofoderstat hela sintiden eller 
två olika?

• En sinkofoderstat hela perioden

+Enkelt

+Kräver bara en grupp

- Risk för överutfodring i början 

- Eller risk för underutfodring i slutet av sintiden och därmed dålig 
råmjölksproduktion och låg avkastning

• 2 perioder 

+ Bättre foderstyrning

- Kräver två grupper

- Mer djurflytt, stress?



Foderstat

• Utfodring med grovfoder som ger hög mättnad men 
inte för mycket energi
– Grovfoder med låg energi, mycket fiber o måttligt protein

• Sent skördat rundbalsensilage, helsäd
• Mix med halm, majs- och vallensilage

• Vommen ska vara väl fylld
– Hungergropen (vänster sida) ska vara väl utfylld 

• Undvik foder med hög halt av Ca, K och Na
– Lågt CAB-värde (Na+K)-(Cl+S)

• Mg, spårelement (Se m.fl.) och vitamin D och E 
– Stimulera immunförsvaret
– Motverka kvarbliven efterbörd
– Sintidsmineraler



Fodermedel till sinkor?

Per kg ts Energi, NEL Protein, g Ca, g Mg, g K, g CAB, mekv 

Spätt gräs, 

exempel 

6,61 159 5,1 1,7 23,5 404 

Grovt gräs, 

exempel 

5,69 133 4,9 1,6 19 319 

Majsens. 6,17 90 1,8 1,2 9 146 

Kornhelsäd 4,92 104 4,5 1,5 15 151 

Halm 2,67 51 4,6 0,9 20 25 

Sintidsmineral 0 0 5-70 150-160 0 -600–(-4300) 

 



Sinkomineral



Foderstatskontroller

Tidig sintid Tillvänjning Upptrappning efter 
kalvning

Foder, Kg ts 10 > 9 15 - 18

Energikonc, MJ/kg ts Ca 5,5 Ca 6,0 Ca 6,5

Råprotein, g/kg ts 120-130 140-160 170-190

NDF, g/kg ts > 500 350 320-360

FV-balans 75-100 75-100 95-100

Mineraler o vitaminer:

CAB -150 - 0 -150 - 0 +200 – 450

E-vitamin 1800-2000 1800-2000 600



Sinkofoderstat

• Foderstat med helsäd eller sinkogräs (sent 
skördat gräsensilage med lågt innehåll av K)

• Mjölkkornas vallensilage + halm + sinkomineral

• Komix + halm+ sinkomineral 

• Gul sinfoderstat med majs (3-5 kg halm)

– Vanlig i Danmark



Sinkofoderstat Helsäd

Fodermedel Kg ts

Kornhelsäd 9,0

Sinkomineral 0,11

Råprot NEL/kg ts CAB Ca-diff, 
g

Mg, 
g/kg ts

125 5,72 225 11,1 3,2



Sinkomix, exempel från gård

Foder

Fullfodermix 
Hög

6,0 kg ts

Halm (hackad) 3,8 kg ts

Sinko mineral 0,15 kg

Vatten 6 kg

Foderstat, äldre ko 625 kg

Energi-
balans, %

Råprot NEL, MJ/kg ts CAB Ca-balans, g E-vitamin

101 130 5,6 45 17 2650



Gul sinkofoderstat, exempel

Fodermedel Kg ts

Halm 2,9  (3,4 kg)

Majsensilage 4,9

Rapsmjöl 1,8   (2 kg)

Korn 0,3   (0,35 kg)

Salt 0,04

Sinkomineral 0,12

Ts, % Råprot NEL/kg ts CAB Ca, g Mg

49 127 5,72 52 3,7 3,6

Vatteninblandning krävs för att undvika sortering



Kalkbrist –en kaskad av effekter



Kalvningsförlamning

• Starten av mjölkproduktionen är en stor omställning av Ca-
metabolismen för mjölkkon
– Under sintiden är Ca-behovet lågt. Ca i fodret överstiger behovet
– Vid kalvning börjar råmjölk och mjölk produceras och Ca-behovet 

överstiger vad kon kan konsumera

• Kon måste börja mobilisera Ca från skelettet
– Pares beror på en fördröjning av mekanismen som startar Ca-

mobiliseringen från skelettet



Förebyggande av Pares

• Låg Ca under sintiden
– För att träna upp Ca-mobiliseringen redan under sintiden

• I viss mån gäller detta även för P

• Vitamin D (viktig för Ca-mobiliseringen)
• CAB – (Na+K)-(Cl+S)

– Lågt CAB-värde, -150-0 vilket är svårt att uppnå
– Ger lågt pH och får liknande effekt som låg Ca

• Ca-bindande natriumaluminiumsilikat (X-zelit)
– Binder Ca i fodret

• Undvika feta sinkor
– Feta kor har lägre kalkfrisättning
– Feta kor har sämre aptit efter kalvning



Surgörande salter 

• Ammonium-, kalcium- och magnesiumsulfat samt ammonium-, 
kalcium- och magnesiumklorid

• Syfte att sänka CAB-värdet

• Osmakliga och kan sänka foderintaget, särskilt 
ammoniumsalter

• Dyra

• Ingår i en del sinkomineraler

• Kan ges 2-3 veckor innan kalvning

• Kolla pH i urinen, skall ner till 6-6,5 (normalt pH 8 )

• Aldrig pH under 5,5 risk för att kon dör



X-Zelit-Hur fungerar det?

• Våra vanliga fodermedel har ofta högt innehåll av Ca – Svårt att 
få till en Ca-fattig sinkofoderstat

• X-Zelit består av kalciumbindande natriumaluminiumsilikat 
som gör Ca från fodret mindre tillgänglig för absorption

• Samma effekt som att fodra en kalciumfattig foderstat under 
sintiden 

– Syftet är att förmå kon att få igång sin Ca-mobiliserande förmåga från 
skelettet inför kalvningen

• Begränsad smaklighet – Behöver mixas



Begränsningar

• Går inte att gruppindela sinkorna

• Sinkorna går bland mjölkande kor

• Går inte att blanda foder

• Sinkorna har inte en ätplats var

• Tillvänjning i mjölkkogruppen?

• Har inte lämpliga fodermedel för sinkor

• Kan inte tillsätta vatten i sinkomixen

• ….



Strategi

• Ta fram en strategi för sinkorna!

• Fodermedel

• Finns stora problem? 

• Vad går att göra?

• Kompromisser när allt inte går att åtgärda




