
 

Spørsmål og svar fra 

 “Fôring av ammekua etter kalving”  

02.03.2021 
Q = Spørsmål 

A = Svar 

Q: Vi har røde salt/ mineralsteiner fra FK til kyrne. Er det nok? 

 

A: Saltstein inneholder i all hovedsak natrium (salt) og kun litt mikromineraler. Dette 

dekker ikke opp dyras totale behov. Vi anbefaler Pluss produkt med totalstempel. 

Pluss Ammeku er et godt råd. Du kan også få produkter som er i bøtte eller stein, 

tilpasset storfe 

 

Q: Hvordan vet vi egentlig at kalven får i seg nok mel når den ammer fra kua?   

A: Det er et godt spørsmål. Man kan kjenne litt på buken når kalven er helt nyfødt for å 

sjekke om den har tatt nok råmjølk. Senere er det å følge opp tilveksten på kalven og 

at den er frisk og rask. Det kan også være lurt å følge med på kua for å se at alt ser 

normalt ut.  

 

Q: Hva mener dere om bruk av bolus på ammeku? kost nytte opp mot andre måter 

A: Vi ser jo at dette er praktisk i bruk, og best egnet på beite. Men husk at de ikke 

inneholder makromineraler.  

 

Q: Tar modellen hensyn til levendevekt i forhold til beregnet fôropptak pr døgn? 

Behovet for tillegg vil jo avhenge veldig av faktisk spist mengde grovfôr. 

A: En modell vil alltid være en teoretisk beregning, og uansett hvor gode de er vil det 

kunne være avvik. Fasiten er alltid fjøset. Om du vet hvor mye dyra eter kan man 

beregne hvor mye de får dekket ut fra fôropptaket og kvaliteten på fôret og vurdere 

hvordan dette er i forhold til dekning. Opptaket påvirkes av dyret selv som størrelse, 

hold og helse, forhold ved grovfôret og en del andre faktorer. Ernæringsmessig 

kvalitet, kutting smakelighet, antall eteplasser er forhold som kan virke inn for å 

nevne noen.   

 

Q: Hvorfor snakker dere om FE og ikke MJ/kg på grovfôret 

A: Felleskjøpet har gått for et fôrplanverktøy som bruker fôrenhet. 

 

Q: Hvor lenge kan/skal/bør kalv gå sammen for herford rasen?  

A: Kalven går gjerne sammen med mor til etter sommerbeite. Kvaliteten på beitet vil bli 

dårligere lengre ut på sesongen og kalven bør tas fra før tilveksten blir dårlig. 

Akkurat når det er vil variere – og kalver som er født tidlig kan være eldre enn kalver 

som er født seint i sesongen.  

 

Q: Om kua har litt for godt hold, hvordan kan vi få holdet litt ned, når de for det meste 

bare spiser grovfor? (Får minimalt med kraftfor) 



 

 

A: Du kan fôre med grovfôr med lavere energi innhold i den perioden før kalving. Men 

husk at de må ha tilstrekkelig protein innhold, dette er ofte lavt i seint høstet grovfôr. 

Da anbefales Formel Ammeku konsentrat.  

 

Q: hvordan gir en Pluss Ammeku? 

A: Pluss Ammeku pulver kan du gi i fri tilgang. Microfeeder er fin til dette bruk (appetitt) 

eller du kan strø ønsket dosering på grovfôret. Pelletert varianter, som Pluss Storfe 

pellet,  kan tildeles etter anbefalinger på sekken. Du kan også gi Pluss Storfe stein 

eller bøtte. Se mer på våre Pluss tilskuddsfôr sider 

https://www.felleskjopet.no/tilskuddsfor 

 

 


