
GRUPPERING & HULLBEDÖMNING AV DIKOR

Att hullbedöma korna med jämna mellanrum gör att du kan gruppera korna på ett bra sätt 
och du får möjlighet att anpassa utfodringen efter vad de olika grupperna behöver. Ge-
nom att gruppera korna får du lättare rätt hullklass vid kalvningen. Kons hull påverkar också 
många andra viktiga egenskaper, så som förmågan att bli dräktig, råmjölkens kvalitet, och 
så klart foderekonomin. 
När du stallar in djuren under hösten, låt en hullbedömning ligga till grund för gruppindel-
ningen. En ko som bygger på sig hull under sommaren kan under hösten efter avvänjningen 
beta på sämre beten, och utfodras mer restriktivt på stall och på så sätt sparas vinterfodret.
Tänk på att korna ska vara i rätt hull innan de kommer i högdräktighet, att försöka påverka 
hullet under högdräktigheten är riskabelt. Överutfodring kan leda till för höga födelsevik-
ter med kalvningsproblem som följd. Underutfodring ökar risken för svagfödda kalvar. Alla 
förändringar i hull bör ske långsamt och undvik extremerna – mycket mager och extremt fet. 
Unga djur kan gärna grupperas för sig själva, de behöver lite extra uppmärksamhet och de 
ska även fortsätta växa lite grann under dräktigheten. 

Lämpligt att dela in hullbedömningen i fem klasser:
klass 1 - mycket mager
Klass 2 - mager
Klass 3 - bra hull vid kalvning
Klass 4 - fet
Klass 5 - extremt fet

Följ länken längst ner så fi nns bilder och beskrivning av de olika hullklasserna.
Mål för kornas hull:
• Klass 3 är lagom vid kalvning och hullet bör vara minst klass 3 vid betäckning
• Kornas hull får gärna tillta under sommaren, hullklass 4 är lagom vid avvänjningen
• Låt hullbedömningen ligga till grund för gruppindelningen av korna under vintern
• Undvika extrema hullklasser, det vill säga klass 1 och 5
• Tänk på att göra förändringar i kornas hull långsamt

Vill du veta mera, klicka på följande länkar:
http://tauruswwwutv.conagri.se/aciro/bilddb/objektvisa.asp?idnr=h9esC1BklmWI3dxGb4DXPnVsnQS8FF77lPN9GiDUJrrIEnnVmYHM1HZnYbZY
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