Fôring av kviger til slakt

Målvekt 12 mnd.

Tilvekst og sjekkpunkter

Målvekt slakting

Kviger til slakt er en viktig ressurs i ammekuproduksjonen. Fôringa påvirker hvordan
kviga utvikler seg og når den er slaktemoden, og vi må forvente en lavere vekt og klasse
for kviga enn for oksen. En forutsetning for god økonomi er at kviga slaktes på riktig
tidspunkt. Med faste rutiner for oppfølging med brystmål og holdvurdering kan fôringa
justeres etter behov, og dyra sendes når de er slaktemodne.
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12 måneder:
Målvekt:
Brystmål:
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15-16 måneder:
Målvekt:
Brystmål:

470 kg
185 cm
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Tilvekst kviger
Tilvekst påvirkes av både genetikk, miljø og fôring. Anbefalt tilvekst på kviger til slakt
er betydelig lavere enn for okser. Er det ønske om høgere tilvekst må kviga slaktes tidligere
og på lavere vekter for å unngå fett trekk.

Forslag på fôrplan ut fra ønsket tilvekst
og 15-16 måneders slaktealder
Ønsket
tilvekst

Slaktevekt/
Levende vekt

Tidlig høsta
grovfôr moderat

gjæring (0.91 FEm)

Middels høsta
grovfôr moderat

gjæring (0.86 FEm)

Seint høsta
grovfôr moderat

gjæring (0.81 FEm)

Formel kraftfôr
Lett rase

750-850
g/dag

230 kg/
470 kg

1,5 kg/dag

2,0 kg/dag

2,5 kg/dag

Tung rase

1000-1100
g/dag

275 kg/
530 kg

2,0 kg/dag

2,5 kg/dag

3,0 kg/dag

Formel Linnea Biff/
Formel Biff Kompakt
Formel Linnea Biff/
Formel Biff Kompakt

Formel Linnea Biff/
Formel Biff
Formel Linnea Biff/
Formel Biff

Formel Linnea Biff/
Formel Biff
Formel Linnea Biff/
Formel Biff

Ved moderate til lave kraftfôrmengder kan det være
behov for Pluss tilskuddsfôr for å dekke behovet for
mineraler og vitaminer.
Lett eller tung rase

Rase vil virke inn på anbefalt slaktevekt
og tilvekst. Lett rase, som Hereford
og Aberdeen Angus, blir tidlig slaktemoden, og er utsatt for tidlig fettavleiring, spesielt ved sterk fôring.
Anbefalt slaktevekt for lett rase er
220-230 kg. Det vil si ca 460-470 kg
levendevekt. For tunge raser er anbefalt
slaktevekt ca 275 kg. Det vil si ca 520530 kg levendevekt for Limousin og
Charolais og 550 kg for Simmental. Det
er en stor fordel å veie dyra underveis
eller måle kvigene med vektmålebånd.
Høgere slaktevekt og høg tilvekst på
kvigene øker risikoen for trekk på grunn
av høg fettklasse.

Høst og vårkalving

Desember 2020

Kviger født på høsten kan slippes
på beite før framfôring. Med veiing
ved avvenning kan slaktetidspunkt
beregnes. Ei tidlig avvent eller lett kvige
ved avvenning vil bruke lengre tid enn ei
seint avvent/tung kvige.

Godt kalvestell gir
robuste kviger og raskere
framfôring
Ved vårkalving går kalven med mora
gjennom beitesesongen. Vi anbefaler
kalvegjømme på beite der kalvene har
fri tilgang på vatn, Formel Kalv Intensiv
og litt høy eller annet strukturfôr.
Kalvekraftfôr og strukturrikt grovfôr
utvikler vomma raskere og kalven blir
en god drøvtygger tidligere. Det vil gi
kalven en høgere tilvekst og et bedre
utgangspunkt for sluttfôringa.
Ved høstkalving anbefaler vi kalvegjømme med fri tilgang på Formel Kalv
Intensiv, rent vatn og tørt høy. Kalvene
kan avvennes fra mjølk fra ca 3 mnd
alder. Fortsett med kalvekraftfôr fram
til ca 6 mnd og deretter Formel Linnea
Biff eller Formel Biff. Et enkelt tips for
godt kalvestell er å unngå mer enn èn
forandring i uka. F.eks bør en unngå
fôrskifte samtidig som en flytter binge.

Fôring og management:
• Husk snylterbehandling på beite og 		
klipping av alle dyr ved innsett
• Sterkere gjæra surfôr krever høgerer 		
kraftfôrmengda enn lite gjæra surfôr
• Fordel kraftfôr på flere måltider, 		
minmum 2 ganger pr dag
• Gradvis overgang ved endringer i 		
fôringa, feks fra innefôring til beite, 		
for å unngå vomforstyrrelser og dropp
i tilvekst
• Alltid god tilgang på rent vann
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