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Planer för kalven?
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Vilken ras ska jag välja?



Gårdens förutsättningar

• Bete

• Övrigt foder

• Byggnader

• Kalvarna

– Avel

– Tjur el. stut

• Intresse och erfarenhet

Vilka raser?



Ras val
Generella rekommendationer

Intensiv tjur -stall Tjur - stall
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Ras val
Generella rekommendationer

Betesdjur -stut Betesdjur - kviga
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Tjur vs Stut/Kviga
Tjur                                                                Stut/kviga

• Lägre foderförbrukning/kg kött *  Högre foderförbrukning/kg kött

• Effektiv foderomvandlare *  Ca 30% sämre foderomvandlare

• Sen fettansättning *  Tidig fettansättning

• Kortare uppfödningstid *  Längre uppfödningstid

• Lägre kostnader för foder, byggnader *  Högre kostnader för foder, byggnader

och arbete och arbete

• Högre klass vid slakt *  Lägre klass vid slakt

• Lägre marmoreringsgrad *  Högre marmoreringsgrad



Vikter i KAP 2017 
Ang Bld Cha Her Lim Sim

Föd vikt, kg 40, 
38

49, 
47

49, 
46

44, 
41

44, 
41

49, 
46

200 d vikt, 
kg

289, 268 330, 297 317, 281 286, 259 293, 264 351, 313

365 d vikt, 
kg

505, 407 599, 455 603, 452 501, 404 529, 409 620, 484



Kalvningsresultat KAP 2017

Ang Bld Cha Her Lim Sim

Kor
% dödfödda

1,9 1,3 3,2 3,2 2,0 3,1

Kvigor
% dödfödda

2,9 0 4,6 4,3 4,6 4,6

Tvillingar
% av  
födsl
ar

3,7 1,8 5,7 3,2 0,7 4,2







Att tänka på vid korsning med mjölkras 

risker…
• Korsa inte in alla möjliga olika 

raser i en besättning, blir svårare 
att styra utfodring

• Tar lång tid innan det nya 
materialet är i produktion

• Stor mastitrisk på kor med >/= 
50% mjölkras

• Kan vara svåra att dia



Val av tjur.

Stamboksförd - AIX

Många avelsvärden – vilka är viktigast?



Avelsvärden
- vad betyder de?

• FIX – beskriver kalvens förmåga att födas

• MIX – beskriver kons förmåga att kalva och ge   

kalvar med  god tillväxt

• PIX – beskriver djurets förmåga för tillväxt och 

slaktkroppskvalitet

• AIX - beskriver djurets förmåga för lönsamhet



Best practise

• Byt ut besättningen till köttdjur, gärna stambokförda.
• Glöm inte korsningseffekten
• Köp från få besättningar
• Korsa på ett planerat sätt – utifrån förutsättningar på 

gården
• Nyttja könssorterat, kvigor, om det finns förutsättningar 

för det 
• Planera för omläggning – (och fortsätt mjölka 

moderdjuren)
• Gärna gårdsråd med växtodlare, avelsrådgivare och 

produktionsrådgivare



Uppföljning?

• VÄG kalven.
• Födelsevikt

• 200 dagars vikt. (avvänjning)

• 365 dagars vikt.

• KAP



Några råd på vägen……

Från mjölk till kött

• Analysera nuläget/Förutsättningar

• Sätt mål för den produktion du vill ha

• Håll koll på kassaflödet

• Satsa rationellt



Allra viktigast i en 

dikobesättning är…

En avvand kalv!



Tack för mig!

Monica Olsson 0708-933 909 monica.olsson@vxa.se


