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Mælkeproducentens redskaber til styring af produktionen 
over året. Anvendelse og virkninger 

Vagn Østergaard 
Åfd. for forsøg med kvæg og får 

Det kan konkluderes, at mælkeproducenten i valg af fodringsprincip og kælvningsfordeling'? 

har to effektive redskaber til styring af mælkeproduktionens fordeling over året. Alene ved 
anvendelse af det forenklede fodringsprincip: »konstant kraftfoderniveau fra dag til dag og 
grovfoder efter ædelyst i laktationens første 24 uger efterfulgt af fodring efter forventet ydelse og 
huld« er det muligt at opnå en væsentlig udjævning af en hidtidig ujævn fordeling af mælken som 
følge af »skæv« kælvningsfordeling. Ved samtidig ændring af kælvning sfo rd e I i n ge n ved succes-
siv fremrykning af 5 procentenheder af kælvningerne fra februar-marts over januar-september 
til august-juli formindskes' maksimums afvigelse fra den gennemsnitlige ugeproduktion til 5-6% 
mod 13% for en besætning, hvis kælvningsfordeling svarer til landsgennemsnittet. Tilsvarende 
nærmer minimumsproduktionen i november sig også gennemsnittet. 

Under de prisforhold, d.v.s. ved passende prisdifferentiering, hvor nævnte flytning af kælv-
ningerne er økonomisk fordelagtig, foretages denne hurtigst og mest økonomisk ved at sænke 
alderen på 1. gangs kælvere med 2 mdr. i de tilfælde, hvor kælvealderen i gennemsnit ikke 
allerede er ca. 27 mdr. eller derunder. Ved denne fremgangsmåde opnås næsten den fulde 
virkning i løbet af 2-3 år. 

En hensigtsmæssig fodring af malkekøer forudsætter et stort og stabilt grovfoder, hvorfor der 
i den enkelte bedrift også må sættes ind på at sikre den nødvendige forsyning med grovfoder året 
randt. I det omfang, dette sker, vil styringen af mælkeproduktionen lettes væsentligt. 

Indledning 
Den optimale tilrettelæggelse af mælkepro-

duktionen i den enkelte bedrift afhænger af flere 
faktorer, hvoraf én af de vigtigste er mælkeprisen. 
Den mælkepris, som producenten kan opnå for en 
given mælkekvalitet, afhænger dels af mejeriets 
afsætningsmuligheder og dels af de omkostnin-
ger, der er forbundet med transport, forædling, 

lagring og afsætning. Da sidstnævnte omkostnin-
ger er mindre ved en jævn mælkeproduktion over 
året end ved den nuværende ulige fordelng kan 
mejeriet - andre forhold lige - betale en højere pris, 
såfremt mælkeproducenterne udjævner produk-
tionen i forhold til den aktuelle fordeling over 
året. 
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højere afregning og dermed stimulering af mæl-
keproduktionen i den per iode, hvor den er lavest. 

Reaktionen på en given prisdifferentiering vil 
ikke være ens f ra producent til producent , da det 
enkelte kvægbrug har forskellige tekniske og 
økonomiske forudsætninger for mælkeproduk-
tion. Den samme reaktion hos alle er imidlertid 
ikke nødvendig til sikring af en gevinst og dermed 
merbetaling, da det er summen af de enkelte pro-
ducenters forskellige produkt ion, der skal medfø-
re den optimale fordeling af leverancerne i for-
hold til mejeriets udnyttelse. 
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ringsredskaber til at opnå den mest fordelagtige 
fordeling af produktionen året igennem: 
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2. Kælvning sford eling 
3. Ud skiftning spolitik 
4. Avlsarbejde og racevalg. 
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crte : foi ventet ydelse og huld (jvf. meddelelse n -
114, 115, og 138 fra Statens Husdyrbrugsforsøg, 
1976 og lig. 1). Af lig. 1 ses, at anvendelsen af det 
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Fig. 1. Laktationskurver ved normfodring samt lavt (Lo) 
og højt (Ho) konstant kraftfodemiveau. 
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Figur 2, Sæsonvariation i mælkeproduktionen 1974-75 Kilder: Landbrugsministeriets Produktivitets udvalg, 
og efter overgang til anvendelse af forenklet fodrings- Husdyrbrugsudvalget og Mejeristatistik nr. 1,1976. De 
princip (samme kælvning sfor deling). danske Mejeriers Fællesorganisation. 

,'oi enk'.ede fodringsprincip ved 2 kraf tfoderni-
veauer (Lo og Ho) ændrer laktat ionskurvens 
forløb væsentligt sammenlignet med fodring ef ter 
v de I se. Således ei begyndelsesydelsen ved 
normfodrirc, med ekstra kraf t foder i ugerne ef ter 

m ved konstant og 
1 alle køer , medens 
jfter kælvning yder 

ca 4 kg mælk mu.dre dag'ig, fordi ydelsesned-
gangen toi de norm t od i ede l oer er ca. 50% større 
t u d for Ho-fodrede køer. 

Viikningen af anvendelse af ovennævnte for-
enklede fodringsprincip er og°å af økonomisk ka-
rakter , idet der anvendes mere foder , især grov-
foder, og samtidig opnås en højere ydelse og stør-
re t i lvækst. Den samlede virkning heraf sammen-
lignet med fodring ef ter ydelse, der forudsæt te r 
individuel fodring - også med grovfoder - er en 
forbedre t økonomi og arbejdsindtjening under 
alle normalt forekommende priser på mælk og 
foder (jvf. Strategies for concentrate feeding to 
attain opt imum feeding level in high yielding dairy 
cows. Østergaard, 1978. Under publicering). I 
praksis , hvor individuel fodring med grovfoder 
ikke er mulig, er den økonomiske fordel ved brag 
af det forenklede fodringsprincip betydelig og 
desto større, jo vanskeligere foderstyringen er 
ved tilstræbt normfodring (jvf. 442. beretning f ra 
Statens Husdyrbrugsforsøg, 1976). 

Den enkelte mælkeproducents øk :c 
fordel af at bruge det forenklede fodring' princip 
betinger dets anvendelse uafhængig af eventuel 

differentiering i mælkeprisen over året. Anven-
des fodringsprineippet i besætninger med en 
kælvningsfordeling svarende til landsgennems-
nittet eller af alle mælkeproducenter ueder ét, 
opnås den udjævnende virkning, der i figur 2 ses 
ved at sammenligne den stiplede kurve (ugentlige 
ind vejninger af mælk 1974-75, relativt) og den fuldt 
optrukne. Det ses, at maksimum falder f ra 132% 
til 113% af gennemsnit samtidig med, at der sker 
en forskydning fra sidst i ma j til sidst i april. 
Minimumsind vejningen ændres også væsentligt, 
således f ra 78% til 89% af den gennemsnitlige 
uge-indvejning for året . 

Anvendelsen af det forenklede fodringsprincip 
formindsker således sæsonvariationen væsentligt 
uden ændring af kælvningsfordelingen, og den 
samlede mængde af mælk, der produceres over 
gennemsnittet i »overskud sperioden« falder f ra 
7-8% til under 3% af årets samlede produktion. 
Forudsætningerne for figur 2 er i øvrigt, at kælv-
ningsintervallet er 365 dage, og at 33% af laktati-
onerne er 1. laktation. Mælkeproduktionen er 
5.146 og 6.048 kg 4% mælk for første og øvrige 
laktationer, og dens fordeling for alle køer er i 
tabel 1 vist dels på laktationsbasis og dels over 
året for fire forskellige kælvedatoer . Mælkepro-
duktionen bemærkes at være den samme uanset 
kælvedato, idet der ved anvendelse af det for-
enklede fodringsprincip kun er fundet forskelle på 
ca. + 0,5% for vinter- og forårskælvere i forhold 
til gennemsnittet og t i lsvarende ca. + 0,5% for 
sommer- og efterårskælvere. 



Tabel 1. Fordelingen af standardkovns mælkeproduktion 
over året ved forskellig kælvedato, kg 4 pet. mælk i 4 
ugers perioder. 
Kælvedato 1/2 . 1/5 1/8 1/11 

Årets uge: kg kg kg kg 

1 - 4 0 380 506 595 
5 - 8 664 338 4 6 4 571 
9-12 641 0 422 548 

13-16 618 0 380 506 
17-20 595 664 338 464 
21-24 571 641 0 4 2 2 

25-28 5 4 8 618 0 380 
29-32 506 5 9 5 664 338 
33-36 464 571 641 0 
37-40 422 5 4 8 618 0 
4 1 - 4 4 380 506 5 9 5 664 
45-48 338 464 571 641 
49-52 0 422 548 618 

lait: 52 uger 5.747 5.747 5.747 5.747 

I meddelelse nr. 138 er anført typisk forskelige 
foderrationer, der hver især kan være basis for 
mælkeproduktionen vist i tabel 1. 

Kælvningsfordeling 
Kælvningsfordelingen er også et af mælkepro-

ducentens vigtige styringsredskaber, idet mæl-
kens fordeling over året ad denne vej kan ændres 
markant, som det ses ved at sammenligne de 4 
eksempler på kælvedato i tabel 1. 

En relativ hurtig ændring af kælvningsfordelin-
gen opnås ved at fremrykke tidspunktet for 1. 
gangs kælvere. Dette gøres ved at sænke kælve-
alderen, der for kvier af de tunge racer ligger på 
29-30 mdr. i gennemsnit for hele landet. Da den 
økonomisk mest fordelagtige kælvealder ved 
normal fodring ligger fra 24 til 30 mdr. - afhængig af 
især grovfoderpriserne - vil den gennemsnitlige 
kælvealder med fordel kunne sænkes nogle må-
neder i de bedrifter, hvor den nuværende kælve-
alder ligger over 29-30 måneder. 

Hvis kælvealderen - i en besætning med kælv-
ningsfordeling svarende til landsbasis (jvf. figur 2 

n e d e r s t ) - s æ n k e s 2 m å n e d e r f o r a l ie k æ l v e k v i e r , 
kan kæl v riii igsford eli nget i over 2 3 år rykkes på en 
sådar måde, at der bliver 5%-enheder flere kælv-
ninger i ugerne 24-32 (juli-august) og et tilsvarende 
mindre antal i ugerne 5-12 samt et uændret antal i 
ugerne 33-4. Virkningen heraf på mælkeprodukti-
onens fordeling er, at maksimunr s afvigelse fra 
gennemsnittet yderligere kan formindskes, såle-
des til 5-6% mod 13% ved anvendelse af det for-
enklede fodringsprincip (jvf. fuldt optrukne kurve 
i figur 2). 

iJdsHftniiigspolitik 
Ved at oge udi-kittiu-'g- ;aocc nLen vil 1. kalvs 

kui T 'ei"ed den > fladeste- laktationskurve udgø-
re en stigende andel af besætningen, og dette ud-
jævner - alt andet lige - mælkeproduktionen over 
året. En formindsket udskiftning vil derimod vir-
k e m o d s a t , n å r k æ l v n i n g s f o r d c l i n g e n e r s k æ v 
over året. Virkningen af den mulige ændring i 
udskiftningspolitikken er dog så beskeden, at 
denne ikke er et styringsredskab af betydning til 
regulering af mælkeproduktionens fordeling over 
året. 

Avlsarbejde og racevalg 
På længere sigt er det ved selektion for mindre 

stejle eller flade laktationskurver muligt at frem-
avle køer med mere jævn mælkeproduktion over 
laktationen, idet der -uanse t fodring med konstant 
kraftfoderniveau afpasset efter grovfoderet - er 
fundet væsentlige forskelle i hældningen på de 
enkelte køers laktationskurver (474. beretning fra 
Statens Husdyrbrugsforsøg, 1978). Det kan for-
mentlig antages, at der fort sat for Jersey vil findes 
fladere kurver, også udtrykt i kg 4% mælk, end for 
de tunge malke racer. 

Se i øvrigt medd. nr. 3 fra Landbrugsministe-
riets Produktivitetsudvalg: Undersøgelser over 
mælkens fedt- og proteinindhold (Mygind-Ras-
mussen, 1970). 

(Cand. agro. Iver Thy sen har udført statistiske 
analyser nødvendige for emnets belysning). 
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