
Kvæg - vitaminer
& mineraler



Unitrons 
medarbejdere er 
FarmSuppliers 
- hvorfor FarmSupplier?
Vore medarbejdere er ikke bare sælgere – vore medarbejdere 
er ikke bare konsulenter – vore medarbejdere er sparrings-
partnere – og det er deres opgave at sikre gode og lange kun-
derelationer. Langvarige relationer får man kun, hvis begge 
parter opnår fordele ved samarbejdet.

Derfor har vi opfundet begrebet: FarmSupplier – og med  
det ønsker vi at signalere vore intentioner om et frugtbart 
samarbejde opbygget omkring tillidsfuld erfaringsudveksling.
Det er vigtigt – måske i disse tider mere end nogensinde – at 
landmanden får stabiliseret og helst forøget sin indtjening.  
Vi ser det som en vigtig del af vor mission, at vi skal gøre, 
hvad vi kan, for at denne målsætning opnås. Det er ikke nok 
for os, at vi får solgt nogle varer – vi vil medvirke til, at vore 
kunder får større værditilvækst. 

Hos os skal kunden opleve, at det tætte samarbejde lønner 
sig – og vi har derfor udviklet nogle spændende koncepter for 
samarbejdet med vore kunder.

Kontakt
Unitron a/s
Kokmose 6
6000 Kolding

Telefon: 75 80 21 22
Mail: mail@unitron.dk
www.unitron.dk

FarmSupplier - Kvæg
Henning Jørgensen
Mobil +45 27 62 51 51
henning@unitron.dk
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KVÆGBRUGSRÅDGIVNING
Kvægbrugsrådgivning - sammen forbedrer vi dine 
resultater og sikrer dig de bedste resultater
Råvarerne – hvad enten det drejer sig om grovfoder fra 
egen produktion eller indkøbte mineraler og vitaminer – 
kan være nok så gode, hvis ikke det rette management 
sikrer, at råvarerne bliver brugt på den helt rigtige måde. 
Det er derfor vigtigt, at du som mælkeproducent har et 
øje på hver finger – og at du sikrer dig optimal adgang 
til management.
Unitron kan supplere dig og dit generelle management 
– vi står gerne til rådighed som den samtalepartner, du 
kan vende dine beslutninger og overvejelser med.
I forhold til de produkter, vi selv tilbyder til mælkeprodu-
centen, er vi gået så vidt, at vi slet ikke vil sælge vore 
produkter, hvis ikke køberen samtidig indgår aftale med 
os om at supplere sit management. Vi vil gerne sikre os, 
at vore kunder får det optimale ud af de ressourcer, som 
anvendes i besætningen.

Vi føler os overbevidst om, at et langt og godt samarbej-
de skal bygge på respekten om, at begge parter kan se 
en økonomisk gevinst ved samarbejdet.
Det er slet ikke så enkelt…
Et moderne landbrug stiller store krav – og det er slet 
ikke så enkelt, at optimere en besætning af malkekvæg. 
Der er så utroligt mange faktorer, der spiller ind – og det 
viser sig ofte, at der er sammenhæng mellem de fakto-
rer, der påvirker besætningens tilstand og ydeevne.
Det er derfor helt sædvanligt og naturligt, at mælkepro-
ducenten henter inspirationsgivende rådgivning fra eks-
terne samarbejdspartnere.

Unitron tilbyder kvægbrugsrådgivning på flere niveauer…
Vi har valgt at markedsføre vort rådgivningskoncept under varemærket 
GROW HEALTHY og konceptet indeholder flere niveauer af rådgivning:

• BASISRÅDGIVNING – omfatter det generelle management med udarbejdelse af foder- 
 planer, besætningsprognoser, EFK, indkøbsoptimering m.v.
• TEKNISK BUDGETLÆGNING – er et supplement til basisrådgivningen om omfatter 
 opmåling af grovfoder, vurdering af markplaner og fastlæggelse af budgetgrundlag for egen 
 produktion af foder og for indkøb af foder.
• STRATEGISK PLANLÆGNING – er ligeledes et supplement til basisrådgivningen og dæk- 
 ker de situationer, hvor besætningsejeren har brug for input ved fastlæggelse af strategien 
 for de kommende års produktion – og kan tillige indbefatte deltagelse i møder med dyrlæge, 
 pengeinstitut og gårdbestyrelse.
• INDIVIDUEL ENSILERINGSPLANLÆGNING – er ligeledes et supplement til basis 
 rådgivningen og sætter et særligt fokus på den teknik, som kan/bør anvendes ved ensilering 
 af besætningens afgrøder.
Aftale om kvægbrugsrådgivning efter Grow Healthy konceptet indgås skriftlig og det aftalte 
honorar opkræves for 1 kvartal ad gangen.
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UNGDYR - OPTILMAL FODRING

For at optimere genetikken i malkekvæg, er det essen-
tielt at optimere fodringen i hele koens liv. 
For at kalven kan blive til en velfungerende ko, er det 
vigtigt, at den fodres med alt det, den skal bruge – hele 
livet.
Vore mineraler til ungdyr er optimeret med udgangs-
punkt i de behov, en velfungerende kalv har fra 3 måne-
ders alderen og til den indgår i flokken som kommende 
malkeko.
• 0-12 mdr. vækst, kropsvækst, højde.
• 12-15 mdr. udvikling af yver og faldende kropsvækst.
• 14-15 mdr. inseminering.
• 15-24 mdr. vækst og udvikling af kalv.
 Forberedelse til lakterende ko.
Disse perioder skal håndteres korrekt med hensyn til 
vitaminer og mineraler, men især også med hensyn til 
foderplan for at få den optimale udvikling af kalven og 
den bedst mulige udnyttelse af næringsstofferne.

Forholdet mellem de enkelte vitaminer og mineraler er 
nøje afstemt  i forhold til hinanden – og altid med ud-
gangspunkt i kalvens behov og på den måde kan vi sik-
re den optimale udnyttelse af vore produkter.
Vore produkter er ikke tilsat “bærestoffer”. Vi bruger kun 
produkter, der passer ind i vort koncept og som er til 
gavn for kalven.
Den nye kalv er den fremtidige malkeko og den skal 
passes og plejes fra første dag. Hver fejl koster po-
tentielt 1.000 kg mælk og det vel at mærke fra en kalv, 
der som malkeko har et potentiale på helt op til 16.000 
kg mælk.
For at kalven kan udvikle sig korrekt, er det vigtigt at 
sikre, at den får præcist det foder, den har brug for, samt 
de vitaminer og mineraler, der passer til dens behov.

Kalvens foderplan og 
opvækst er den fremtid, 

der skal bygges på 
 – så start med at sikre 

et  godt fundament

Korrekte  investeringer  
i sundhed allerede 

fra kalv, vil give 
langsigtede forbedringer 

af indtjeningen for 
malkekoen

Ungdyr - fra kalv 
til malkeko

Foster ved 
kælvning
14.000 kg

60 dage 
celledeling 
15.000 kg

Follikel/æg
16.000 kg

Kvie 15 mdr.
11.000 kg

Ungdyr
12 mdr.

12.000 kg

Kalv 4 mdr.
13.000 kg

Kvie 22 mdr
10.000 kg

p.g.a
kælvning
9.000 kg

Midt laktation
???
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MALKEKVÆG - VITAMINER OG MINERALER
Vitaminer og mineraler 
til malkekoen
Vitaminer og mineraler er en vigtig grundsten i moderne 
mælkeproduktion – og det er ikke muligt at foretage pro-
duktsammenligning ved en simpel sammenligning af in-

dholdsdeklarationer. Der er stor forskel på kilder og på 
kvaliteter på de enkelte dele.

Optimal udnyttelse kræver en korrekt fodring gennem 
hele koens liv, derfor er nogle af vore grundstene:
• Foder, vitaminer og mineraler til opdræt 
• Foder, vitaminer og mineraler til goldkøer 
• Foder, vitaminer og mineraler til malkekoen 
• Håndtering af grovfoder – fra mark til ko 
• Håndtering af problemer i besætningerne
Samt meget mere, men alt sammen med det mål at 
sikre en sund og stærk ko, der kan sikre en sund og 
stærk besætning uden store problemer.
Vort koncept er derfor baseret på “Grow Healthy” dvs. 
sund vækst. Vi ønsker at hjælpe koen til det bedste den 
kan yde, ud fra dens forudsætninger – ud fra genetik, 
miljø og foder til rådighed. Derfor er det kun muligt, at 

købe vores vitaminer og mineraler når vi samtidig får 
lov til, at rådgive dig om korrekt fodring og håndtering 
af dine malkekøer.
Anvendelse af vore vitaminer og mineraler kræver 
en velafbalanceret foderplan og en god forståelse for 
koens måde at fungere på.
Samarbejde er nødvendigt – vi skal sikre det optimale 
udbytte af dine malkekøer og vi skal optimere brugen 
af vore vitaminer og mineraler – vi skal skabe resul-
tater.
Vi leverer den bedste rådgivning på markedet baseret 
på vore og vore leverandørers mange års erfa-
ringer med fodring og håndtering af problemer hos 
malkekøer… fra kalv til ko.

KORREKT FODRING HELE LIVET AF EN MALKEKO

Basis foder 
- grovfoder 
- kulhydrater 
- fedt 
- proteiner 
- vand

Total foderration

-  orthomolekulare  
næringsstoffer

- anti-oxydanter
- vitaminer 
- mineraler 
- spor elementer 
-  vegetabilske  

ekstrakter
- essentielle fedtsyrer 
- specifikke aminosyrer

Ration

Foder indtag

Fordøjelse

Optagelse

Sundhed 
Vækst 

Mælkeydelse 
Fertilitet

Foder 
Kød 

Mælk 
Ost 

Smør

Metabolisme 
- oxidations stress 
-  stimulation af  

immunforsvar
-  suppression af  

immunforsvar
-  non-infektions  

sygdom

Stress

Miljø 
- giftige omgivelser 
  - bakterier 
  - virus 
- toksiner 
- fremmedlegemer

Miljø / omgivelser

Functionel foods

Vor samarbejdspartner, Orcov-
et, der producerer vore blan-
dinger, har mere end 40 års 
forskning bag sig indenfor netop 
dette felt. Derfor har vi tilgang 
til mange års erfaringer og de 
bedst mulige vitaminer og de 
bedst mulige mineraler på mark-
edet.

Vore produkter er ikke tilsat 
“bærestoffer”. Vi bruger kun pro-
dukter, der passer ind i vort kon-
cept og som er til gavn for koen.
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GOLDKØER 

For at opnå den bedst mulige laktation, er det meget 
vigtigt at have den rigtige strategi for Far Off køerne, 
Close Up køerne samt for opstarterne de første 50-80 
dage efter kælvning.
Goldperioden er koens restitutions-/forberedelsesfa-
se og det er i den periode koen bygger op til igen at 
kunne yde det optimale i den efterfølgende/kommen-
de laktationsperiode.
En god goldperiode er med til at sikre en problemfri 
kælvning og en god start på den kommende laktation. 
Problemer de første 80 dage efter kælvning kan oftest 
henføres til goldperioden! Efter kælvning er det kun 
muligt at lappe på disse fejl.

Punkter i en god 
goldperiode er:

• Korrekt afgoldning

•  Korrekt huld ved afgoldning

• Korrekt fodring i goldperioden

• Den rigtige ensilage til goldkøer

• De rigtige vitaminer og mineraler

• Godt opsyn med goldkøerne

• To hold goldkøer, goldhold og 
 transit 1 (de sidste 10-14 dage)

Goldperiode - kælvning og laktation

Fejl i goldperioden kan resultere i fejl i Ca-meta-
bolismen, der vil resultere i Ketose, tilbageholdt 

efterbyrd yderligere tryk på immunsystemet, 
tiltagende infektioner og celletal.
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Goldkøerne skal have en foderblanding, som passer til 
deres behov og kun i nødstilfælde køernes ration. Gives 
køernes ration, må rationen ikke indeholde køernes mi-
neralblanding.
Modermælksproduktion
Cirka 24 timer inden kælvning begynder produktionen 
af den værdifulde modermælk.
I denne periode nedbrydes den kreatinprop, som gen-
nem hele goldperioden har beskyttet yveret mod ude-
frakommende bakterier. Modermælk indeholder meget 
fedt og det betyder, at de fedtopløselige vitaminer (A, 
E, Beta-caroten) er rigeligt tilstede. De fedtopløselige 
vitaminer skal frem for alt være med til at sikre en hurtig 
opbygning af modstandskraften ved den nye kalv.
Anioniske salte
Græsensilage med et højt indhold af kalium og et lavt 
indhold af magnesium har en høj kation/anion balance 
(meq/kg Ts). Denne høje kation/anion balance resulte-

rer i en utilstrækkelig forsuringsgrad. Anvendes anioni-
ske salte for ofte vil følgende bivirkninger opstå: nedsat 
optagelse af tørstof, nedsat produktion af insulin i for-
hold til glucose. Kation/anion balance ved goldkøer må 
maks være 250 meq/kg Ts.

Skånsom opstaldning og management  
under og umiddelbart  efter kælvning  
er vigtig, idet  ko og kalv er  sårbare i

denne periode.

Kontakt os for en 
snak om vores
ensileringsmidler

RING75 80 21 22
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Unitron a/s 
Unitron har været leverandør til land-
bruget i mere end 30 år.
Vi har gennem årene sammensat et 
bredt og godt sortiment af kvalitets- 
produkter – alle vore medarbejdere 
har stor erfaring og er specialud-
dannede for at kunne vejlede og råd- 
give vore kunder på den helt rigtige 
måde. Alt sammen for at skabe nye 
og større værdier hos dig som kunde.

Unitron er privatejet og en uafhængig 
dansk virksomhed, beliggende i det 
naturskønne og dynamisk Kolding, 
centralt placeret i Danmark. Vi er 
stolte af at være uafhængige – fordi 
vi på den måde udelukkende arbejder 
med det vi brænder for og er gode til.


