TIP EN 13’ER - KØER
1
1.

Hvad er en løsdriftsstald?

2.

Køerne har en rangorden.
Hvad betyder det?

3.

Hvorfor sørger landmanden for,
at kalvene ikke får horn?

4.

Hvad er en kvie?

5.

Når køerne er malket, bliver
mælken pumpet ud i en stor
mælketank. I mælketanken kan
mælken holde sig uden at blive
gammel. Hvorfor?
Hvad kan man lave af mælk?
Hvad er halm?
Koen er drøvtygger. Men hvad
betyder det?

6.
7.
8.

9.

Hvad bruger man gylle til?

10.
11.

Hvor mange maver har koen?
Hvorfor bliver kalven vænnet
fra koen få dage efter, den er
født?
Koen kan rigtig godt lide surt
og sødt mad. Hvad hedder den
slags sur mad, som koen
spiser?
Hvad betyder nummeret på
koens øremærke?

12.

13.

X

En stald, hvor
køerne står
bundet
At nogle af
køerne er sultne

En stald, hvor
køerne går frit
rundt
At nogle af
køerne tygger
drøv

For at kalvene
ikke skal skade
hinanden
En gammel ko

Fordi man bruger
hornene til
madlavning
En ungko, der
ikke har fået kalv
endnu
Fordi tanken
pisker mælken

Fordi tanken
holder mælken
kold

2
En stald, hvor
køerne bliver
malket
At nogle af
køerne
bestemmer mere
end andre
Fordi hornene er
grimme
En ungko, der har
fået to kalve
Fordi tanken
varmer mælken

Lakrids
Tørret ris
At koen gylper
mad op og
gumler på det, til
det er helt
kværnet og
gennemtygget
Ingenting – det
bliver smidt ud
3
Fordi kalven
lugter dårligt

Ost
Tørret græs
At koen sluger sin
mad

Brød
Tørret kornstrå
At koen ikke kan
lide græs

Foder til dyrene
4
Fordi vi skal have
koens mælk

Gødning på
marken
5
Fordi kalven skal
slagtes

Grovfoder

Halm

Ensilage

Det viser, hvilken
gård koen er født
på, og den flok
den hører til

Det viser, hvor
mange kilo koen
vejer

Det er koens
klov-størrelse

