
1  Häll ungefär hälften av 
vattnet i en ren hink. 
Vattentemperatur ca 40°C. 

3  När pulvret är helt löst häll i resterande mängd 
vatten för att uppnå rätt koncentration och 
rätt utfodringstemperatur. Kalvnäringen 
ska ut fodras vid en temperatur på cirka 
38°C. Kom ihåg att rengöra och desinficera 
blandnings kärl, hinkar mm regelbundet.

2  Mät upp och häll i rätt mängd pulver enligt 
blandningstabellen. OBS! Kontrollväg pulvret 
då volymvikten kan variera. Blanda ordentligt.
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Så blandar du

Blanda rätt för bäst tillväxt!

Koncentration Mängd 
pulver*

Mängd 
vatten

Mängd färdig blandning för  
att uppnå 700 g tillväxt**

Kavat Rustik Bastant

10 % 100 g 0,9 l 8,3 l 8,8 l 9,7 l

13 % 130 g 0,87 l 6,4 l 6,8 l 7,5 l

15 % 150 g 0,85 l 5,5 l 5,9 l 6,5 l

* Kontrollväg pulvret eftersom volymvikten kan variera.  ** Är beräknad enligt energibehov för en 50 kg kalv.

Så får kalven en bra start

Rekommenderad utfodring under mjölkperioden:

Fakta och råd om 
kalvuppfödning

Allt för

alvenK
En bra 
start!

Koncen-
tration

Mängd 
pulver*

Mängd 
vatten

Blandning för 700 g dagl. tillväxt.**

Kavat Rustik Topstart Royal

10% 100 g 0,9 l 8,3 l 8,8 l 8,7 9,1
13% 130 g 0,87 l 6,4 l 6,8 l 6,7 7,0
15% 150 g 0,85 l 5,5 l 5,9 l 5,8 6,1

 *Kontrollväg pulvret eftersom volymvikten kan variera  ** Beräknat enligt energibehov för en 50 kg kalv 

Blanda:

Ålder Utfodring

1-3 dagar Råmjölk

4-7 dagar
6 liter mjölk per dag fördelat på minst två 

givor. Blanda råmjölk och kalvnäring.  
Andelen kalvnäring ökas successivt

1-6 veckor
Minst 6 liter kalvnäring fördelat 

på minst två givor

7 veckor
Minst 5 liter kalvnäring fördelat 

på minst två givor

8 veckor 3 liter kalvnäring på ett mål

Välj Kavat,  
Rustik, Royal eller Topstart
Välj den kalvnäring som passar din gård bäst, alla fyra nedan 
ger dina kalvar en bra start.

Kavat
Kavat är speciellt anpassad för 
kalvar som ska växa minst 800 
gram per dag. Den innehåller 
mycket energi och en hög halt 
mjölkprotein. 

Royal
En skummjölksbaserad 
kalvnäring som är enkel att 
hantera och som löser sig 
snabbt. Passar i alla typer av 
utfodringssystem.

Rustik
Rustik ger hög och säker 
tillväxt och passar för kalvar 
som ska växa minst 650 gram
per dag. Den är lätt att blanda 
och går bra att ge i hög kon-
centration.

Topstart
En bra och prisvärd
kalvnäring. Den passar för
utfodring med kalvamma med
omrörare och i hink.

Kalven behöver minst 3 liter 
råmjölk så snart som möjligt 
inom de första 6 timmarna  
efter födseln. 

Ha som rutin att mäta rå- 
mjölkens kvalitet och ha ett 
lager råmjölk av god kvalitet i 
frysen. Ge inte råmjölk från kor 
som haft rikligt mjölkläckage 
eller har mastit.

Kalven ska ha fri tillgång till 
rent vatten.

Under de första dagarna  
behöver kalven minst 5 liter 
råmjölk per dag. Gör däref-
ter en successiv övergång till 
kalvnäring under första  
veckan.

Ge kalven tillgång till kraft-
foder anpassat för kalvar 
från tredje dagen. Det hjälper 
kalven att utveckla vommen.

Utfodra minst 6 liter kalvnäring 
per kalv och dag de följande 
fem veckorna.

Efter 6 veckors ålder minskas 
kalvnäringsgivan för att  
stimulera kalven att äta mer 
kraftfoder.

Avvänj kalven när den äter 
minst 1 kg kraftfoder per dag, 
under tre dagar i sträck.

1  Häll ungefär hälften av 
vattnet i en ren hink. 
Vattentemperatur ca 40°C. 

3  När pulvret är helt löst häll i resterande mängd 
vatten för att uppnå rätt koncentration och 
rätt utfodringstemperatur. Kalvnäringen 
ska ut fodras vid en temperatur på cirka 
38°C. Kom ihåg att rengöra och desinficera 
blandnings kärl, hinkar mm regelbundet.

2  Mät upp och häll i rätt mängd pulver enligt 
blandningstabellen. OBS! Kontrollväg pulvret 
då volymvikten kan variera. Blanda ordentligt.
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Så blandar du

Blanda rätt för bäst tillväxt!

Koncentration Mängd 
pulver*

Mängd 
vatten

Mängd färdig blandning för  
att uppnå 700 g tillväxt**

Kavat Rustik Bastant

10 % 100 g 0,9 l 8,3 l 8,8 l 9,7 l

13 % 130 g 0,87 l 6,4 l 6,8 l 7,5 l

15 % 150 g 0,85 l 5,5 l 5,9 l 6,5 l

* Kontrollväg pulvret eftersom volymvikten kan variera.  ** Är beräknad enligt energibehov för en 50 kg kalv.
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