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Sumarbeit - Reynslupunktar frá bónda   
 

Laufey Bjarnadóttir 

Stakkhamri 

Fyrir það fyrsta er mikilvægt 

að hafa nóg af góðu vatni 

og gott aðgengi að því:   

 40 kýr þurfa 2000 ltr/dag úti á beit 

(þurrkatíð).  

 Mikilvægt er að kýrnar þurfi ekki að 

fara um langan veg eftir vatninu.   

 Öruggasta leiðin til að gelda kýr er 

að hefta aðgengi þeirra að vatni.   

 Við höfum keyrt vatni til kúnna, þá 

hafa þær alltaf ferskt og gott vatn. 

Beitin þarf að vera samfelld, góð, kröftug 

og fjölbreytt: 

 Grænfóður,  

 áborið tún og  

 úthagi.   

Við höfum haft það háttalag að setja 

kýrnar ekki út fyrr en við sjáum fram á 

samfellda góða beit. 

Við höfum ekki dregið úr kjarnfóðurgjöf 

þegar kýrnar fara út.  Til að kýrnar hafi 

tíma til að éta kjarnfóðrið sitt inni í fjósi 

eru þær hýstar inni á næturnar.   

Heilfóðrið hefur verið miðað við u.þ.b. 25 

kg dagsnyt. Við höfum miðað við að beitin 

sé álíka kröftug og heilfóðurblandan.  

Gróft viðmið hjá okkur er að: 

 í 30 kg nyt fái fullorðnar kýr 3-5 kg 

af kjarnfóðri,  

 í 35 kg nyt 6-8 kg af kjarnfóðri,  

 í 40 kg nyt 10-12 kg af kjarnfóðri. 

Ef beit er lélegri þarf að bæta kúnum það 

upp með sterkari innifóðrun (hey og 

kjarnfóður).   

Þegar verið er að randbeita, þá borga 

kýrnar það manni hratt að færa strenginn 

oft á dag.  Mikilvægt að hvíla beitarhólf og 

hreinsa af þeim toppa.  Að sama skapi 

minnkar í tanknum ef maður reynir að 

beita kúnum í kalsarigningu. ▄ 

 

 Til umhugsunar! 

Í 156 tilfellum mældist líftala yfir 400 
þús á árinu 2013.  Í n 

 

 Til umhugsunar! 

Er ekki örugglega  búið að bera áburð á 
túnin ? 

 

Gott að muna ! 

Hámjólka kýr þurfa að hafa aðgang að 

góðri beit! 
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Ormasýkingar 
 

Jarle Reiersen, dýralæknir hjá MS 

Ormasýkingar eru algengar í 

nautgripum. Ungviði sem er að fara 

á beit er aðallega viðkvæmast fyrir þeim. Eldri 

gripir sem hafa verið á beit áður, hafa að 

mestu leiti myndað ónæmi gegn ormunum. 

Því er oftast ekki þörf á að meðhöndla 

nautgripi fyrir ormasýkingum sem áður hafa 

verið á beit. Hinsvegar þarf að skoða þörf á 

meðhöndlun á ungviðinu. Reyndir bændur 

hafa oftast fundið leiðir til að fyrirbyggja 

ormasýkingar í sinni hjörð í samráði við sinn 

dýralækni. Nauðsynlegt er að endurskoða 

hvernig tekið er á ormasýkingum í dag. 

Hlýnandi loftslag og meiri sérhæfni búanna 

kallar á bætt vinnubrögð hvað þetta varðar. 

Ormasýkingar í nautgripum hérlendis eru 

oftast vegna þráðormasýkingar í meltingar-

vegi. Einfrumungar (Coccidia spp.) geta einnig 

greinst, en valda sjaldnast vanþrifum  í 

nautgripum. Sýkingar vegna einfrumunga eru 

mun algengari í sauðfé. Algengustu einkenni á 

ormasýkingum eru vanþrif, lélegur vöxtur 

þrátt fyrir góð beitarskilyrði, lausar 

hægðir/niðurgangur og í örfáum tilfellum 

getur þetta leitt til dauða. Ekki þurfa öll 

einkenni að vera til staðar samtímis, styrkleiki 

einkenna er háður sýkingarmagni.  

Til eru margar leiðir til að fyrirbyggja 

ormasýkingar. Sumir meðhöndla kálfa og 

ungviði fyrirbyggjandi með lyfjum áður en 

þeim er hleypt út á beit, aðrir taka inn kálfa og 

gefa þeim ormamixtúru yfir sumartímann, en 

aðrir meðhöndla eingöngu eftir að kálfar eru 

teknir á hús á haustin, loks telja einstakir  

bændur ekki þörf á ormameðhöndlun. Atriði 

sem skipta máli í vali á meðhöndlun eru t.d.: 

 hvort beitarland var beitt árið áður,  

 hvort beitarlandið sé einnig nýtt af 

öðrum skepnum (sauðfé),  

 þéttleiki gripa,  

 hvort meðhöndlað hefur verið 

reglulega áður fyrir ormasýkingum,  

 hvernig ástandið er á gripunum þegar 

þeir eru settir á beit,  

 notkun kúamykju á beitarland og 

margt fleira.  

Beitarland sem ekki hefur verið nýtt til beitar á 

nautgripum árið áður, er með mun minna smit 

en beitarland sem hefur verið beitt árum 

saman. Skipting á beitarlandi yfir sumarið 

getur einnig reynst góður kostur til að draga úr 

sýkingu. Margir meltingarormar þola vel frost, 

en tveir vetur með frosti og þíðu gerir 

ormunum mun erfiðara að lifa af á beitarlandi.  

Sambeit (t.d. helmingi gras beitt af sauðfé og 

helmingi gras beitt af nautgripum) með sauðfé 

dregur verulega úr ormasmiti í nautgripum 

vegna þess að meltingarormar virðast ekki 

smitast mikið milli dýrategunda. Gera má ráð 

fyrir meira ormasmiti á beitarlandi sem er 

mjög þétt setið af gripum samanborið við 

beitarland sem er minna setið. Ef beit hefur 

verið notuð í áraraðir án þess að meðhöndla 

gripi, má gera ráð fyrir meira smiti en á beit 

þar sem gripir eru reglulega meðhöndlaðir. 

Ástand gripa sem settir eru út á beit skiptir 

miklu máli. Að sjálfsögðu þola gripir sem eru 

vel á sig komnir betur álagið sem fylgir 

ormasmiti en gripir sem eru í lélegu 

ásigkomulagi. Á beitarlandi sem er ætlað fyrir 

ungviði á alls ekki að dreifa kúamykju vegna 

þess að það virkar líkt og að hafa beitt landið 

mjög þétt. 

Skipulegðu beit fyrir ungviðið eins og hentar 

þínu búi best með því að hafa ofannefndu 

punktana í huga. Ef þörf er á 

ormameðhöndlun, er eindregið mælt með að 

þú skipuleggir meðhöndlun í samráði við þinn 

dýralækni. Ef þörf er á því að greina 

ormasýkingar frekar, er hægt að senda 3-5 

skítasýni úr hópnum sem er saman á beit til 

greiningar á Tilraunstöð Háskóla Íslands í 

meinafræðum að Keldum. ▄ 


