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2 Effektiv kalveoppdrett

Godt kalvestell

Kalveoppdrett er en viktig del av gårdens virksomhet. 
Hvis du gjør det riktig øker både produktivitet og 
lønnsomhet. 
Lykkes du ikke med dette, kan det føre til 
produksjonstap og unødvendige kostnader. 

I dette heftet viser vi produkter som kan være til nytte 
når man avler opp kalver. 
Du får også tips og triks som kan være verdt å tenke 
over.
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Godt kalvestell

Gjøre det riktig
Den ideelle NRF-kvigen skal kalve ved 24-måneders alder, veie 
noe mer enn 540 kg og leve et sunt og fruktbart liv. Hun vil også 
produsere høykvalitetsmelk i sin levetid. For å oppnå dette 
trenger kyrne en god start i livet. Det innebærer å passe på at 
de vokser opp i et sunt miljø, at de får riktig næring og kost-
tilskudd, riktig mengde fôr daglig, og at de behandles raskt og 
effektivt hvis de blir syke

Fordeler med høy vekstrate
• Høy tidlig (før avvenning) tilvekstrate assosieres med redusert 

dødelighet
•  Høyere vekstrate har vært forbundet med økt melkemengde  
 under første og andre laktasjon 
•  Høyere vekstrate har vist seg å øke fruktbarheten hos både 
 kvige og første diegivende dyr 
•  Høyere vekstrate gjør at kviger kalver første gang i ung alder  
 (24-25 måneder), noe som resulterer i økt levetid og utbytte
•  Høyere vekstrate og en tidligere førstegangskalving reduserer  
 fôr- og arbeidskostnadene for oppdrett

Anbefalingen for større raser er å oppnå en daglig vektøkning 
på 750 g eller mer under hele oppdrettsperioden. For mindre 
raser som Jersey, anbefaler man tilsvarende vektøkning til 500g 
eller mer. 

 Kalving –  den beste starten
Kalving er en risikofylt prosess for både mor og kalv. Kalvene 
fødes med lavt immunforsvar eller naturlig evne til å forsva-
re seg selv. Det er derfor viktig at det fôret de får gir dem en 
best mulig start, som gir både beskyttelse og den næringen 
de trenger for å vokse seg til sterke, produktive kyr. På dette 
stadiet er råmelken viktig for velferden til kalven. Gi kalven minst 
4 liter (eller 10 % av kroppsvekt) høykvalitativ råmelk innen 2 
timer etter fødselen for å redusere sannsynligheten for diaré - 
den vanligste dødsårsaken blant nyfødte kalver. Fra dag to kan 
du begynne å avvenne kalven med erstatning eller normal melk. 

 Dag fire – fortsett med den gode starten
Vomma er ikke spesielt utviklet enda så utfôringen må kontrol-
leres for å redusere mageproblemer. Kalver bør få mye melk og 
mengden bør økes etter hvert som vekten øker. Eventuelt tørr-
stoff bør ikke gis med mer enn en håndfull før magen begynner 
å venne seg til det. 

Kalver trenger tilgang til friskt vann til enhver tid. De må også 
kunne røre seg og leke, og de bør ha tilgang til god luftkvalitet 
og være i et område som rengjøres regelmessig, med blant 
annet nytt strø.

 De første ukene – forberedelser til framtiden
Etter den første uka er kalvene mer utviklet. Dette innebærer 
at de er klare for forandring - fra flytende føde til fast. De vil 
fortsatt trenge en stor mengde væske i form av vann. Hvis de 
ikke får nok vann kan nivåene redusere med nesten en tredje-
del, som i sin tur kan redusere vektøkningen med mer enn en 
tredjedel. Mat- og væske-inntaket er avgjørende for at kyrne skal 
oppnå riktig vekt for maksimal produksjon når de modnes.

Kalvens vekt bør øke med mer enn 750 g pr. dag (mindre for 
mindre raser, noe som innebærer å gi riktig mengde fôr under 
riktige forhold. For eksempel hvis en kalv ales opp i 20 °C vil det 
kreves ca. 6-7 liter melk pr. dag, mens kalver som ales opp i -25 
°C krever nesten dobbelt så mye. 

 Opp til tre måneder – neste steg
Kalver kan oppstalles enkeltvisfra til de er åtte uker gamle. Etter 
det skal kalvene flyttes til fellesbinger.Det er viktig at kalvene har 
tilgang til friskt vann og at rommet de holdes i er godt ventilert. 
Hvis det lukter ammoniakk når du kommer inn i fjøset er ikke 
ventilasjonen god nok, og dyra kan lide på grun av det.

 

Vekt og alder for kviger
Holstein, NRF og Jersey
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Kalver kan holdes i gruppe eller individuelt, inne eller ute. Å holde to kalver i separate 

bokser i de første ukene og månedene deres vil gi dem rom til å røre seg, samtidig 

som risikoen for spredning av sykdom reduseres. Utfôringen er også enkel å 

kontrollere fordi du ser nøyaktig hvor mye hver kalv eter.

Når kalvene har passert åtte uker vil du kanskje flytte dem til en liggebås i et 

løsdriftfjøs. Riktige fjøs, riktig størrelse på båsen og riktig tilgang på fôr og vann – kan 

samlet gjøre stor forskjell på hvordan kalvene dine føler seg. DeLaval har systemer 

som er utformet for å passe dine kalver, kviger og kyr gjennom hele levetiden. 
 

Ideell kalveinnredning

1

1. DeLaval kalveboks CB1
Denne robuste boksen gjør det enkelt å følge med på hvordan 
kalvene utvikles. Den robuste utfôringsdøra med stålramme 
forenkler tilgjengeligheten til kalvene. CB1 er produsert i 
forsterket rota-støpt plast som gjør det enkelt å følge grundige 
renholdsrutiner av CB1.

2. DeLaval kalveboks CB10 er enkel å holde ren, og gjør det 
lettere å stelle kalvene individuelt. Den gir kalven en bekvem 
plass å ligge, smittevern, tilstrekkelig ventilasjon og enkel tilgang 
til mat og vann.
• Bredde: 1.000 /1.100 eller 1.300 mm
• Lengde: 1.200 /1.400 eller 1.600 mm
• Høyde digital boks: 1.200 mm
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Dette er bare noen av DeLaval sine 
løsninger, for å se andre alternativer 
besøk www.delaval.com

3 4

3. DeLaval liggebås CC1800 
CC1800S for ungdyr bygger på samme velprøvde design som 
CC1800 og passer for kalver fra fire måneders alder, ungdyr og 
kviger. Den ergonomiske utformingen av skiller gir dyrene god 
plass til å legge seg ned, strekke ut og reise seg med naturlige 
bevegelser. Denne versjonen er tilgjengelig i tre ulike størrelser, 
1.050 mm, 950 mm, 850 mm. 

4. DeLaval fangfronter HL10 - ungdyr er fleksibel. Når 
låsfunksjonen skrues sammen kan du justere størrelsen til å 
passe størrelsen på dine dyr og fôrbrettets lengde. Fangfronten 
kan monteres i rett eller vinklet posisjon og kan enkelt installeres 
i eksisterende fjøs og kalvingsbåser. Bevegelige deler er utformet 
for å å arbeide effektivt og lydløst.

2
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Drikkekar SC1 og DC2
DeLaval SC1 og DC2 er 
næringsmiddelgodkjente drikkekar i plast 
som kan brukes i løsdriftfjøs eller på beite. 
Du kan velge enkelt (SC1) eller dobbel 
(DC2) med kapasiteter på 18 og 36 liter. 
Med dobbelt isolerte vegger er dette karet 
ideelt for bruk utendørs og i kaldt klima. 
Termostatstyrt oppvarming som holder 
vannet isfritt, inngår. En brukervennlig luke 
gjør det enkelt og raskt å vedlikeholde 
ventil og varmer, 
- ingen verktøy kreves. 
89712430   SC1 
89712431   DC2

Drikkekar C10
DeLaval C10 sikrer vannbehovet til kalver 
og kviger. Med en kapasitet på 10 liter 
pr. minutt fremmer den tilveksten av dine 
fremtidige kyr.
92632980 C10 inkl. ventil 
90639580 Volumventil 

Drikkekar CF7
DeLaval CF7 er et drikkekar med flottør 
som er tilpasset ungdyr. Det nydesignede 
CF7 er lettere enn tidligere modeller 
og har en plugg for å lette tømming og 
rengjøring. Flottørventilen har kapasitet 
på 5 liter pr. minutt. 
97282490  CF7 inkl. ventil 

Tilgang til rent, friskt vann er avgjørende for kalvene – og alle 
andre kyr for den saks skyld.  
Vann og mikrober fra fôr bidrar til å fremme sunn vekst av 
vomma.  
Behovet for vann øker på varme dager.

Friskt vann

Dette er bare noen 
av DeLaval sine 
drikkekar, for å se 
flere alternativer 
besøk delaval.no

Drikkekar C5
DeLaval drikkekar C5 er spesielt utformet 
for kalver og kviger. Emaljert, syreresistent  
overflate gir optimal hygiene.
90576485   C5 inkl. ventil 
90639580   Volumventil
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Fôring er et viktig aspekt innen kalveoppdrett.                        
Det gir kalven forutsetningene den trenger for å holde seg 
produktiv hele livet. Kalven trenger all den hjelp den kan få for å 
sikre at den får i seg riktig kosttilskudd og næringsstoffer til riktig 
tid. På den måten vil tarmsystemet utvikles og vekten bør øke 
stabilt i henhold til plan.

Fôring for framtiden
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Feedtech™ Colostrum supplement 
(Råmelktilskudd) 
Gir ekstra tilskudd av viktige næring-
stoffer som kalven trenger de første 24 
timene når den første råmelka fra kua er 
forsinket eller av redusert kvalitet.

Viktige fordeler 
• Beriket med naturlige eggantistoffer og 
 selén 
• Inneholder vitaminer og probiotika 
94683880 Kartong (4 kalver) 
85013601 Kartong + kolostrometer

Kolostrometer
Kolostrometeret brukes til å måle nivået 
av antistoffer i råmelk. Det er spesielt 
viktig 
å bruke Feedtech™ råmelktilskudd hvis 
kolostrometeret indikerer redusert 
råmelk-
kvalitet. 
94758680 Kolostrometer

Perioden rundt kalvingen er full av 
risikoer for både mor og kalv. 
Derfor tilbyr vi et utvalg av kosttilskudd 
– Feedtech. Det er et innovativt og 
stadig voksende sortiment for å gi dy-
rene dine – og deg – best mulig støtte 
når det trengs som mest.

Feedtech™ Good start 
Kompletteringsfôr som gir kalvene 
en optimal start under de første 2-3 
ukene. 

Viktige fordeler  
• Inneholder naturlige eggantistoffer 
• Høy konsentrasjon av probiotika 
• Inneholder elektrolytter, pluss vitami-
nene   A, C, D og E 

92065370    Bøtte 2 kg m/måleskje

Feedtech ™ Electro balance 
Premium dietisk tilleggsfôr for å stabili-
sere væske- og elektrolyttbalansen, og 
behandle og forebygge diaré hos kalv.

Viktige fordeler 
• Oppløselig i både i melk og vann 
• Inneholder Na, K og Cl 
• Høyt innhold av dexterose dextrose for  
 ekstra energi 
• Psyllium bremser fordøyelsens 
 transitering 
• Svært velsmakende 
• 1,5 kg, 3 kg og 5 kg spann med 
 måleskje 

92065367 1,2 kg 
92065368 3 kg
92065369 5 kg 

Dette er bare noe av DeLaval sitt 
ernæringssortiment, for å se flere 
alternativ besøk 
www.delaval.com

Fødsel til 24 timer 2 dager  
til 3 uker

Opp til 3 
måneder

6 måneder og 
framover

Feedtech™ Colostrum 
supplement

Feedtech™ Good 
start

Feedtech™ Electro balance  – symptomatisk behandling når det trengs

Feedtech™ for kalv

Kalvedrikkevarmer CMH2300 
Elektrisk kalvedrikkevarmer for 
rask oppvarming av kalvemelk. 
Sylinder formet element letter 
rengjøringen. 
Kan også brukes til å holde 
drikkevann isfritt vinterstid. 
OBS! Bruk kun metallbøtter.
85636701 
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DeLaval rustfri bøtte
En hygienisk bøtte i rustfritt stål som bidrar til å beskytte 
melkekvaliteten kalvens første dager.
97105007     7 l 
97105012   12 l

Melkebar for kalv N1
6 liters enkel melkebar med én smokk. Vendbar - smokken kan 
plasseres på framsiden eller baksiden noe som gjør melkebaren 
svært fleksibel. 
Mål: 320H x 240B x 310D mm
87180101 

Melkebar for kalv CN5
Melkebar med 5 smokker som gjør at du kan utfôre 5 kalver i 
gruppe. Den avrundede formen forenkler tilgangen for kalven. 
Total kapasitet på 30 liter. 
Mål: 275H x 250B x 700L mm 
89093401 Fem smokker

Melkebar for kalv CN3
En melkebar med 3 smokker med kapasitet på 16 liter. 
Mål: 250H x 240D x 420L mm
87180201  tre smokker 

Skrubar ferskenfarget smokk (10 stk.) 
Den ferskenfargede smokken har en unik patentert kollapsende 
klaffventil som holder igjen melken i smokken når kalven ikke 
suger. 
Den er utformet for å fungere som en ekte spene og beveger seg 
hele tiden når kalven suger, og blokkeres ikke. 

Dette er bare noen av 
DeLaval sine fôrløsninger, for 
å se flere alternativer besøk 
www.delaval.com

Kalvebøtte med smokk
En praktisk 8 liters bøtte leveres 
komplett med én myk gummismokk 
og opphengskonsoll. Forenkler fôring 
i løse bokser. Sparer tid , arbeid og 
gir roligere dyr. Hygienisk og lett å 
rengjøre.
97107580       8 l 
97105501       Kalvesmokk, rød

Kalveflaske med smokk
Denne to-literflaska gjør at kalven får igang en naturlig atferd 
og suger i seg sine første måltider. Knepplokket gjør den 
enkel å bruke, og holderen gjør at kalven kan drikke uten at 
noen holder i flaska.
97105704 Komplett m stativ 
97105702 Flaske med smokk

DeLaval Plastbøtter 
- bøtter i kraftig, blå plast
7 liter  – Gradert, passer til utfôring av kalver. 
  Passer i spannholder.
12 liter – Gradert, passer til fôr, sand osv.
17 liter – Passer til fôr, sand, mørtel osv.
88114807     7 liter, gradert          
88114812   12 liter, gradert        
88114817   17 liter                     

Kalveflaske ”Speedy Drencher”
Kalveflaske med tre hastigheter, justerbar ”mater”. 

86703101  Flaske m/sonde 2,5 L    
86703102  Flaske m/sonde 4,0 L    
86703103  Sonde til kalveflaske     

Kalveflaske ”Speedy Feeder”
86703201 2,5L  flaske 
86703202  4,0 L flaske 
86703203  Reservesmokk m/kork
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Bedre og enklere utfôring 
Å kontrollere type og mengde fôr kalven eter er viktig hvis 
du vil at den skal gå opp i vekt og bli sunn og produktiv hele 
livet. Den beste måten å oppnå dette på er med DeLaval sin 
fôrløsning.  

Enten du fôrer kalven med råmelk de 
første timene eller konsentrat etter noen 
måneder finns det fôrløsninger som for-
enkler arbeidet. 

DeLaval kalvefôringsautomat CF150X
DeLaval kalvefôringsautomat CF150X 
kombinerer en melkestasjon med 
en helt integrert kraftfôrstasjon, eller 
med en ytterligere melkestasjon. 
Kalvefôringsprogrammet på DeLaval 
fôrprosessor FP204X gjør det mulig 
å lage fôringsplan for grupper eller 
for individuelle kalver. Avvenning kan 
gjøres automatisk når kalven er klar for 
det. Data fra melk- og konsentratinntak 
gjør det enkelt å oppdage eventuelle 
helseproblemer før kalvene påvirkes. 

DeLaval kalvefôringsautomat CF150X 
gir deg mulighet til å fôre kalvene 
med kumelk, melkeerstatning eller en 
kombinasjon av begge. Hver CF150X kan 
håndtere opp til 25 kalver. Du kan fôre 
flere kalver ved å koble så mange som 
fire stasjoner til en FP204X prosessor, 
som siden kan håndtere opp til 100 kalver. 
Flere prosessorer kan kobles via PC Link-
verktøy, som gir muligheten til å utøke 
kapasiteten i systemet. 
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DeLaval kalvefôringsautomat CF500+  
Denne fôrautomaten er tilgjengelig 
med fristående kontroll eller DeLaval 
besetningsstyringssystem. Det 
er mange fordeler med tilkobling 
til besetningsstyring, men den 
sofistikerte prosessoren i det 
frittstående styresystemet gir også god 
kalvefôringskontroll.

Alltid nyblandet melk
Når en kalv går inn i melkeautomaten, 
blandes umiddelbart eksakte porsjoner 
melkeerstatning med riktig temperatur, 
som kalven får drikke. Fôrautomaten 
identifiserer hver kalv med sin elektroniske 
transponder, og kjenner kalvens fôrplan, 
når den kan tillates å drikke, og hvor mye 
den skal drikke. CF500+ kan håndtere 
to smokker, noe som gjør det mulig 
for opp til 50 kalver å bruke stasjonen. 
Fôrautomaten finnes i versjoner for melk, 
pulver og kombiversjoner. Kombiversjonen 
kan blande fersk melk, pulver og vann i 
alle kombinasjoner.

DeLaval melkevogn CMM120+ og 
CMM200+
Melkevogna finnes i 120 og 200 liters 
volummodeller. Med melkevogna kan du 
forberede og distribuere melk, fersk eller 
pulver med riktig temperatur. Takket være 
de store hjulene forenkles utfôringen. 
Porsjonsnsdoseringspumpen sørger for at 
riktig mengde distribueres.

Å fôre kalver er en tidkrevende oppgave - 
DeLaval melkemobil er  produsert i rustfritt 
stål, den er robust, hygienisk og er enkel 
å flytte, selv over grove, ujevne underlag. 
Utstyrt med kraftig doseringspumpe og 
tanklokk. Modellene kan også brukes til å 
samle melk hvis du ønsker å skille ut fra 
DeLaval VMS melkerobot.

Dette er bare noen av DeLaval sine 
fôrløsninger, for å se flere alternativer 
besøk www.delaval.com
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Effektiv overvåking
Hver kalv representerer en investering. Derfor bør du overvåke 
dem regelmessig, spesielt de første dagene etter fødselen. 
Et overvåkingskamera som du kan følge på avstand er et 
perfekt alternativ hvis du ikke kan være i fjøset, spesielt i 
kalvingsområdet. 

DeLaval Gårdskamera

Med vårt kamera kan du holde et øye med det som betyr mest 
for deg fra smartphone eller PC: Førstegangsfødere og nyfødte, 
automatiske fôrstasjoner og melkeroboter. 
Kameraet er spesielt utformet for å tåle skitt og fuktighet i fjøset, 
samt ekstremt vær. Det gir deg profesjonell og visuell kontroll i 
full HD. Den er svært enkel å montere – noe som betyr at du kan 
starte med ett eller to kamera, og siden legge til etter behov.
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DeLaval kalveteppe
Hold nyfødte kalver varme selv i kalde 
fjøs. Også ideelt for syke eller små 
kalverar som er født for tidlig. 
Kan også brukes på friske kalver 
for å øke tilvekst og resultat.
Kalveteppe finnes i to størrelser.
88267302 Lite u/lomme 20-35 kg
88267301 Stort m/lomme 30-60 kg

Hygiene og komfort
Regelmessig rengjøring og sterilisering av båser og fjøs er 
avgjørende for å bevare helsen til kalvene dine.  
Å sikre at kalvene har tilgang til frisk luft er også viktig: hvis du 
kan kjenner lukten av ammoniakk i fjøset, vil kalvene bli lidende. 
Effektiv ventilasjon i fjøset vil hjelpe kalvene å utvikle seg til 
sunne og sterke individer.

DeLaval kjølevifte DF500 
DeLaval kjølevifte DF500 er spesielt utformet for å 
skape et kjølig og behagelig miljø for dyr i fjøs med 
lav takhøyde. Med denne vifta, som er svært enkel å 
installere, kan dyra få ideelle ventilasjonsforhold. 500 
mm-vifta kan flytte en luftmengde med en hastighet på 
opp til 7050 m3/t, noe som dekker et område på 6-8 
m2. 
For større fjøs med skråtak kan vifta brukes i 
kombinasjon med hele DeLaval sin vifteserie. 
Vifta kan også integreres og brukes med alle 
eksisterende styreenheter i vårt sortiment.

Dette er bare noen av DeLaval hygiene- og 
ventilasjonsløsninger, for å se flere alternativer 
besøk www.delaval.com

210 Denier svært vannav-
støtende nylon/polyester 

Uretan 4 mm tykkelse

Maksimal komfort med polyesterfle-
ece som puster 
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1. Ubeskyttede beiteområder kan være  
forurenset av bakterier. Dette kan føre til 
helseproblemer og redusert melkepro-
duksjon. Erfaringer viser at kyr foretrek-
ker å ete fra  hygieniske og bakterie-
frie fôrbrett.

Det er enkelt å holde DeLaval forbrett-
belegg rent. Dette bidrar til å opprett- 
holde fôrkvaliteten, og stimulerer kyrne 
til å spise mer - dette høyere fôropptaket 
øker melkeproduksjonen. Siloen glir lett 
på den glatte overflaten og den unike 
aluminiumsprofilen holder belegget på 
plass.

Patentert teknologi gjør at fôrbrettbeleg-
get tåler syrer og alkalier mye bedre enn 
andre plastbelegg. DeLaval fôrbrett-
belegg tåler tung belastning som f. eks. 
traktorer og fôrvogner. Det kan installeres 
på alle typer flater, og det er klart til bruk 
så fort det er lagt - det trenger ingen 
herdetid. 

Kalvene eter godt 
fra dette glatte, 
hygieniske fôrbrettet 
- enkelt å rengjøre

Matter til bås 
for ungdyr
2. DeLaval gummimatte CR17S er en 
sømløs løsning som kan brukes i løsdrift 
med fritthengende båsskiller. Overflaten 
har DeLaval triangelmønster som gir godt 
fotfeste. Undersiden har knotter som gir 
god drenering og optimal komfort. Pas-
ser for ungdyr og kviger. 

3 DeLaval kalvematte PM30P er 
spesielt utformet for å gjøre kalvings-
bokser komfortable, og isolere fra kulde. 
PM30P-mattens sklisikre overflate, pro-
dusert av tykk og holdbar EVA-materiale, 
gjør at dyrene dine kan stå naturlig, samt 
legge seg ned og reise seg opp uten 
smerte.

1

2

3

DeLaval fôrbrettbelegg FTC
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Spaltematte 
spesielt 
utformet for 
kalver

 
 
Komfort og trivsel er svært viktig for 
kalver. DeLaval SFC-C gir dine fremtidige 
melkekyr et ekstra mykt og sklisikkert 
gulv. Dette betyr mer selvsikker gange 
og dermed økt inntak av fôr og vann.

Bedre fotfeste - færre skader
Med sin kombinasjon av effektivt 
gripemønster og lavprofils-antiskli kan 
DeLaval SFC-C gi kalvene sikkert fotfeste 
og færre skader.

Mykere - mindre halthet 
Den myke overflaten - spesielt utformet 
for kalver - bidrar til å hindre halthet og 
hovne ledd. 

Hellende flate - enkelt å holde ren 
Med sin hellende flate er DeLaval SFC-C 
enkel å holde ren. 

Dreneringskanaler 
Kanaler under matten gir effektiv drene-
ring og er enda mykere for klauvene.
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