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optimal slakttidpunkt
=

slaktmognad 

???



• Främst fettansättningen som avgör slaktmognad

• Välutvecklad muskler och lagom med fett
– ~8% putsfett vid styckning

• Minskad tillväxt

• Energiinnehållet i fett är 39 MJ i muskler är 5 MJ Hög fettandel är 
ett ”dyrt” sätt att bygga en slaktkropp på

Slaktmogen, när?



Strategi

Påverkar
Lätt/tung slaktkropp

Extensiv/intensiv
Djur/stallplats

Påverkas

Strategi

Tänka i efterhand

Tänka före
Alla har en strategi…



+ Högre slaktutbyte

+ Lägre kg pris foder

+ Hög intäkt per djur

+ Lägre 
insättningskostnad/kg 
slakt

+ Förre tot. antal djur

+/-Högre fettansättning

-Högre underhåll

-Avtagande tillväxt

-Skaderisk

-Färre djur/stallplats

OBS! Räkna på kostnad

+ Hög tillväxt

+ Lägre underhåll

-Lägre intäkt per djur

-Högre kg pris foder

-Lägre slaktutbyte

-Ökat smittryck

-Hög insättnings-
kostnad el låg tillväxt 
vid avvänjning och 
sjukdom på det unga 
djuret påverkar mer

Avvänjning

Bra grovfoder-
omvandlare samt 

lägre
krav på protein

Slaktmognad?

Livslinje mjölkrastjur



Källa: Nötkött 10 2017
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Ålder

Tillväxt

Tillväxt



Källa: Nötkött 1 2018



Samband, fettansättning

Källa: Gård & Djurhälsan
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Ålder, mån 3,5 10,5 14,5 16 17,5 20
Kg slaktad 

vikt 310 350 400
Tillväxt,

g/dag 939 1429 1304 1214 1119 920
Kg levande 

vikt 114 390 552 607 664 773
Kg korn/kg

tillväxt 3,3 5,5 7,3 8,2 9,2 11,6

Foderåtgång

23 % 
protein & 

fett

57 % 
protein & 

fett

60 g fett
160 g protein

500 g fett
120 g protein
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gRp/Mj

Ålder

Proteinbehov



Vad behöver 
ungdjuren äta?

 Upp till 300 
kg levande 

Över 300 kg 
levande 

Vallfoder X X 
Spannmål X X 
Proteinfoder X (X)* 
Mineral X X 

*Om proteininnehållet i grovfodret är lågt kan det behövas 
proteinfoder under hela uppväxten 


		

		Upp till 300 kg levande

		Över 300 kg levande



		Vallfoder

		X

		X



		Spannmål

		X

		X



		Proteinfoder

		X

		(X)*



		Mineral

		X

		X





*Om proteininnehållet i grovfodret är lågt kan det behövas proteinfoder under hela uppväxten



Hur mycket koncentrat går det åt för att 
proteinförsörja ett ungnöt under hela 
dennes uppväxt och ge god tillväxt?

25 kg
200 kg
500 kg



•

Rp i vallf Konc

150 g 25 kg

115 g 200 kg

100 g 500 kg 



Enbart vallfoder Tillväxt 
mjölkrastjur 

Ålder 

8 MJ/kg ts 100-300 g/d 82 mån (7 år) 

9 MJ/kg ts 400-600 g/d 33 mån 

10 MJ/kg ts 600-1000 g/d 22 mån 

11 MJ/kg ts 800-1300 g/d 16 mån 
 

 

Hur stor betydelse 
har kvalitén?


		Enbart vallfoder

		Tillväxt mjölkrastjur

		Ålder



		8 MJ/kg ts

		100-300 g/d

		82 mån (7 år)



		9 MJ/kg ts

		400-600 g/d

		33 mån



		10 MJ/kg ts

		600-1000 g/d

		22 mån



		11 MJ/kg ts

		800-1300 g/d

		16 mån







Slutgödning tjur

• God fettansättning vid en lagom stor slaktkropp  hög 
intensitet

• Energin i fodret det viktigaste 
– Särskilt gynnsamt för fettansättningen är propionsyra vid 

nedbrytningen av stärkelse

• Tillväxten för att nå en bra fettansättning
– mjölkrastjur, 1300-1400 g/dag
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310 kg/1200g 310 kg /1000g 350 kg/1200g 350 kg/1000g
Uppfödningstid 13,6 mån 16,3 mån 15,7 mån 18,8 mån
Antal tjurar 171 st 143 st 149 st 124 st

Producerad mängd 
kött

53 ton 44 ton 52 ton 43 ton

Producerad mängd kött i stall med 200 platser 
-olika modeller



Strategi

Påverkar
Lätt/tung slaktkropp

Extensiv/intensiv
Djur/stallplats

Påverkas

Strategi

Tänka i efterhand

Tänka före
Vilken strategi har du?
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