Kon visar vad hon behöver!
Ögonens glans, öronspelet och huvudets och ryggens hållning säger mycket om kons allmäntillstånd.
Svala öron på en nykalvad ko kan tyda på lätt eller tidig kalkbrist. Kalkbristen påverkar
både immunförsvar och muskelfunktion.
Hälta - Står eller går kon med krokig rygg tyder det antingen på smärta från
buken eller hälta på något ben.
Våmfyllnad – Är hungergropen inte utfylld har kon inte ätit tillräckligt med
grovfoder eller mix de senaste 4–12 timmarna.
En uppdragen buk tyder på att hon inte ätit tillräckligt de senaste dagarna.
Hullet avslöjar i allmänhet hur hennes näringsbalans varit under de senaste veckorna.
Hudskador på till exempel hasor, knän, höfter, nacke eller rygg kan hämma kon.
Extra god kokomfort behövs på ett eller annat sätt. Diskutera hur med din veterinär!
Kor som inte ökar tillräckligt snabbt i produktion efter kalvning hämmas av något i sin miljö eller i sin
ämnesomsättning. Även kor som befinner sig senare i laktationen och inte äter eller mjölkar riktigt som
förväntat är också påverkade av något som stör dem. Avvikande fett- och proteinhalter kan också peka
på olika störningar. Högt fett vid första provmjölkningen brukar betyda energibrist medan lågt fett kan
innebära sur våm och därmed dåligt foderutnyttjande.
Låt veterinären undersöka dessa riskkor och föreslå åtgärder!
Diskutera sedan tillsammans med veterinären hur dessa riskdjur på sikt kan bli färre.

Så här hittar du riskdjur!
VARJE DAG:
I kalvningsboxen – kolla alla kor!
Hur är allmänna välbefinnandet?
• Ögonen, öronen, ställningen på huvud och hals. Normala rörelser?
Hur är kons aptit?
• Är våmfyllnaden optimal? Äter de på ett normalt sätt?
Kons bakdel
• Har kon onormala flytningar? Är de illaluktande? Har hon kvarbliven efterbörd?
• Finns förlossningsskador? Är gödseln normal?
I lösdriften – skriv upp kor som
• är halta
• har tom våm eller uppdragen buk
• har hudskador och ser utsatta ut (dammiga, magrar, etc.)

INFÖR VETERINÄRBESÖKEN:
Kolla upp alla de kor som
• mjölkat mindre än förväntat inom de första tre veckorna (obs-brunst!)
• mjölkat mindre än förväntat senare i laktationen
• inte ätit sin fulla kraftfoderranson
• som har avvikande fett/proteinkvot
• har avvikande hull, speciellt om de är nykalvade
Skriv upp de kor som bör undersökas av veterinär!
Vid besöket bör undersökningen underlättas så långt som det går! Det kommer
då att gå fortare och lättare!
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