Special

Ved overforsynings metoden
skal der tildeles rette mængde
calcium-, magnesium- og klor
ioner kombineret med en lav
kation- anion balance.

Forebyg mælkefeber
billigt og effektivt!
Hedegaard: Hos Hedegaard er teknikken at overforsyne goldkoen med calcium og magnesium ioner i hele goldperioden, så depoterne er fyldt op.
Af Anne Sofie Hougesen
ash@landbrugsmedierne.dk

Mælkefeber medfører tab
Mælkefeber er kendt som et af de
mest tabsgivende problemer hos
malkekøer. Både den akutte mælkefeber, som i værste fald kan
ende med dødsfald, men også den
skjulte mælkefeber er bekostelig.
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Hedegaard
●●

Prisen på forebyggelse af mællkefeber med AgroMin KSM
er under 40 kr. pr. ko ved brug i hele goldperioden.

●●

Overforsyner goldkoen med calcium og magnesium ioner

●●

Malkekvægsproducenten Lars Larsen anbefaler produktet

Problemer som tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse og løbedrejning, ses også ofte som konsekvenser af en akut eller skjult
mælkefeber. Problemet afhjælpes ofte ved en strategi hvor calcium niveauet i goldkøernes foderration holdes på et minimum,
og ofte i kombination med mineralblandinger med en lav kationanion balance. Enkelte producenter ser sig nødsaget til at anvende
såkaldte calciumbinder, for at ’sulte’ koen for calcium. Endelig behandles køerne med akut mælkefeber ved direkte infusion af
calcium i blodbanen.

Overforsyn med calcium
»I Hedegaard har vi ladet os inspirere af en gammelkendt metode, som går ud på at overforsyne
goldkoen med calcium og magnesium ioner, i hele gold perioden. Mange køer som goldes med
en meget høj daglig mælkeydelse, har tømt skelettet for reserver

i løbet af malke perioden. Derfor
ses også ofte mælkefeber lignende tilstande i senlaktationen eller i forbindelse med afgoldning.
Det er derfor også mere naturligt
at fylde depoterne op i goldperioden, så koen er klar til at komme
godt i gang, efter kælvning« udtaler produktchef Per Larsen fra
Hedegaard.
Han fortæller endvidere at:
»Ved overforsynings metoden skal
der tildeles rette mængde calcium-, magnesium- og klor ioner
kombineret med en lav kationanion balance. Hos Hedegaard
markedsfører vi AgroMin KSM,
som også må anvendes af økologer. AgroMin KSM skal anvendes oven i bestående mineralblanding. Vi markedsfører også
AgroMin Gold Xelent, som er en
fuldt dækkende goldmineral med
ovennævnte calcium- magnesium og klor ioner, til forebyggelse
af mælkefeber«.

Dagsydelse på 42 EKM pr. ko
Malkekvægsproducenten Lars
Larsen benytter sig af Hedegaards mineralblanding til sine
200 årskøer. »Jeg er godt tilfreds,
og vil klart anbefale det. Før jeg
brugte blandingen havde næsten
hver anden ko mælkefeber, og nu
er vi nede på under 10 pct. Tilfældene er derudover også langt mildere end de var før, og jeg oplever store økonomiske besparelser.
Det er tilmed også nemt at dosere, og jeg er nu helt oppe på en
dagsydelse på 42 EKM pr. ko, da
mine køer er kommet langt bedre
fra start end nogensinde før«, udtaler han.

