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Frisk luft giver sundhed
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Du forbedrer indtjeningen i din besætning
Sunde dyr der trives og giver større tilvækst på kortere tid,
giver et væsentligt større udbytte.

Fordele

Små kalve har et meget stort behov for frisk luft, og et lunt trækfrit leje. Det får de
i CN Agro kalvehytter. Kalvene er sunde og trives når du reducerer sygdomme og
omkostninger til medicin og dyrlæge. Når eksempelvis kun få kviekalve dør, får du
mange flere egnede kælvekvier på sigt, og gør udskiftning af ældre køer i rette tid
optimal.

Kalve Express - Egenskaber

Kalvehyttens bund/leje er hævet 30-50 cm. over terræn. Det giver en god isolering
og en bekvem arbejdshøjde. En traktor med frontlæsser kan flytte hytterne, og
hytternes front kan åbnes, så det er nemt at skrifte strøelse og rengøre hytterne. CN
Agro kalvehytter opfylder lovgivningens krav til kalveopdræt.

Kalveopdræt

Vore erfaringer med at passe små kalve, vil vi gerne dele med andre. Erfaringerne
har vi fra egne erfaringer som landmand med malkebesætning og opdræt. Hertil
kommer forskelligt faglitteratur.

Sammenlignet med at investere i en stald,
er CN AGRO kalvehytter meget attraktive

I fællesbokse, med strøelse i hele boksen, anbefales følgende størrelser:
- 1,5 m² pr. kalv for
kalve under 60 kg.
- 1,8 m² pr. kalv for
kalve fra 60 – 100
kg.
- 2,2m² pr. kalv for
kalve fra 100 – 150
kg.

Kraftfoder:

Indenfor den første leveuge skal kalven tilbydes en god kraftfoderblanding til
kalve.

Hø: Indenfor den første leveuge skal kalven tilbydes hø af en god kvalitet.
Grovfoder: Når kalven er et par måneder gamle, kan høet suppleres med lidt

af det grovfoder, kvierne får. Først når kalven er ca. 4 mdr., kan den optage
grovfoder af betydning. Kalven bør ikke komme på græs, før den er over et halvt
år gammel. Dog skal økologiske kalve på græs fra de er 4 mdr.

Væske: Kalvens behov for væske er ca. 10 % af legemsvægten. Med mindre

kalven får store mængder mælk, er dens væskebehov ikke dækket. Tilbydes
kalven vand i skål, skal der først ske en halv time efter kalven har drukket
mælken. Ellers bliver mælken fortyndet meget i løbet/maven og har svært ved at
koagulere, hvilket øger risikoen for diarré.

Suttebehov: Som pattedyr har kalve et medfødt suttebehov, som naturligvis

ikke kan opfyldes, når kalven tages fra koen. Der er mange muligheder for at
opfylde suttebehovet, men når kalvene går sammen skal man være opmærksom
på, at smitte kan overføres, via dette suttebehov.

Kalvens leje: Lejet og bunden skal være så tør, så kalvepasseren kan sætte sig
på knæene uden det virker fugtigt. Derfor skal der strøs efter behov, og altid til
den ”gode” side!

Kalve er flokdyr, og derfor skal de have selskab. Når de går i enkeltbokse, skal de
kunne se og røre hinanden. Efter ca. 8 uger skal de gå i fællesbokse.

Kalve Express er at foretrække de
første 0-4 uger og
minimumskravene er:
- Mindst 1,7 m² pr. kalv.
- For kalve over 60 kg
mindst 2,0 m² pr. kalv.
Ved ”Dansk Kalv” og ved økologisk opdræt er kravene 2 m² pr. kalv.
CN Kalve Express har alle et mål på 2m² pr. kalv.

