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Þó svo að við tölum ekki venjulega um 

vatn sem fóður, þá er það vatnið sem er 

allra mikilvægast kúnum þegar þær eru á 

beit og sé aðgengið takmarkað eða langt 

að ná í vatnið, draga kýrnar hratt úr 

mjólkurframleiðslunni.  

Ég hef oft verið mjög hugsi yfir því af 

hverju mjólkurframleiðslan hrapar alltaf á 

þessum tíma á hverju sumri hjá mörgum 

bændum og ég er jafn sannfærður um það 

að það megi stórlega draga úr þessu 

afurðafalli á mörgum kúabúum með betri 

stjórn beitar.  

Það á enginn að sætta sig við að það 

minnki í tankinum, við það eitt að kýrnar 

eru settar út. Hér spila auðvitað margir 

þættir inn í s.s. gæði beitarinnar, aðgengið 

að henni og svo stjórn beitarinnar og þar 

erum við að tala um hið mikilvæga samspil 

beitar, innifóðrunar og kjarnfóðurgjafar! Í 

síðustu tveimur útgáfum af Spenanum 

hefur þetta verið tekið sérstaklega fyrir og 

er full ástæða til þess að hvetja til lesturs 

þeirra. En snúum okkur að vatninu. 

Ætla má að aðgengi mjólkurkúa að góðu 

vatni, sem stutt er að fara í, sé ekki alls 

staðar í lagi og því er rétt að benda hér á 

nokkur örfá atriði sem auðvelt er að koma 

við svo kýrnar fái gott vatn með beitinni. 

Vatnsþörf kúa er reyndar mjög mismikil, 

eftir nyt og útihitastigi. Almennt má gera 

ráð fyrir því að kýr í 20 kílóa nyt þurfi um 

70 lítra á dag þegar hitastigið er um 5°C. 

Hins vegar eykst vatnsþörf þeirra þegar 

hlýnar í veðri og því þarf sama kýrin 80 

lítra á dag sé útihitastigið 20°C. Sé 

dagsnytin 40 kíló, er vatnsþörfin 

samsvarandi um 110 lítrum á dag við 20°C 

útihita. 

Oft er það svo að kúm er ætlað að drekka 

nægjanlegt vatn í næsta læk. Ef svo er, 

þarf að huga sérstaklega að þeim stað sem 

kýrnar eiga að drekka þar sem 

drykkjarsvæðið á að vera vel aðgengilegt. 

Til þess að minnka líkur á óhreinindum á 

júgri og fótum er afar mikilvægt að hafa 

viðkomandi drykkjarsvæðið malarborið. 

Það minnkar einnig líkurnar á því að vatnið 

sem kýrnar drekka verði óhreint, góð 

 Til umhugsunar! 

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

 

 Til umhugsunar! 

 Kýr geta sólbrunnið á beit í miklu sólskyni. 

 Viðkvæmustu svæðin eru spenar og ljós svæði. 

 Mikilvægt er að bera sólarvörn á þessi svæði 

t.d. júgursmyrsl með sólarvörn í til að minnka 
áhættu á sólbruna.   

 Ef kýr sólbrenna illa þarf að halda þeim inni 

meðan þeim er að batna. 
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þumalfingursregla er að sé vatnið það 

óhreint að þú vilt ekki drekka það – þá 

áttu ekki að ætla kúnum vatnið heldur. 

Annað atriði sem rétt er að muna er að kýr 

eru alla jafnan latar og sé langt í næsta 

drykkjarstað, þá sýna rannsóknir að kýrnar 

drekka einfaldlega minna og þar með 

dregur úr mjólkurframleiðslunni! Því er um 

að gera að reyna að búa svo um aðstæður 

þeirra utandyra, að þær eigi ávalt mjög 

stutt í næsta vatn af beitinni. Persónulega 

finnst mér þetta best gert með því að hafa 

hjá þeim drykkjarker t.d. tengt við sírennsli 

og/eða búið flotholtsventli. Hér má bæði 

nota sk. fiskiker eða t.d. plasttanka með 

járngrind undan bragðefnum frá 

Ölgerðinni eða sambærilegum aðila  Með 

því tryggir þú kúnum alltaf öruggt og gott 

vatn - sem er stutt frá þeim, þó svo að 

beitarsvæðinu sé breytt og girðingar 

færðar til. 

Þeir bændur sem ég þekki og eru með 

færanleg drykkjarker eru flestir með 

flotholt og svo einfaldlega garðslöngu-

hraðtengi tengt við kerið. Þá fyllist á það í 

rólegheitum þó svo að rennslið eða 

vatnsþrýstingurinn sé etv. ekki mikill. 

Sumir hafa komið sér upp enn betri búnaði 

og nota plaströr sem eru þá lögð á nokkra 

staði og tilbúin til þess að tengja ker við 

þegar kýrnar eru færðar. Það er flottur 

frágangur en mér finnst garðslöngutæknin 

mjög fín og afar auðveld. Ef þú ert t.d. ekki 

með ker hjá kúnum núna þegar þú lest 

þetta, þá erum við að tala um að þú getur 

verið búin(n) að græja málið strax á eftir – 

það er ekki eftir neinu að bíða! 

Rétt í lokin þetta: eftir að ég kom til starfa 

sem ráðgjafi í Danmörku varð ég m.a. var 

við annars konar vinnubrögð þarlendra 

kúabænda í tengslum við nýbærur, en ég 

var vanur hér heima. Þar fá nánast 

undantekningarlaust allar nýbærur volgt 

vatn að teiga úr fötu, strax eftir burð – og 

eins oft og þær vilja. Tilfellið er að eftir 

burðinn hafa nýbærurnar mikla þörf fyrir 

að drekka og sé drykkjarþörfinni mætt 

tryggir það kúnum að komast enn betur í 

gang með mjólkurframleiðsluna. Þá blanda 

einnig margir út í vatnið sérstökum 

bætiefnum svo kýrnar hafi nóg aðgengi að 

mikilvægum stein- og vítamínum ▄ 

Mjólkureftirlitsfólk getur mögulega verið innan 

handar með að útvega notaða plasttanka frá 

mjólkurstöðvunum ef þörf er á.   

 

Skordýr í fjósum og mjólkurhúsum 

Skordýraplága í fjósum og mjólkurhúsum 

getur haft meiri áhrif á gæði og magn 

afurða en menn gera sér grein fyrir.  

Skordýrin skíta á allt sem þau setjast á, 

bera með sér sýkla og óhreinindi og pirra 

og stressa búpening - > lakara 

júgurheilbrigði og minni afurðir. 

Gott hreinlæti, lágt hitastig og góð 

loftræsting er besta forvörnin.   

Klipptar og þurrar kýr safna síður að sér 

flugum og skordýrum en sveittar og 

skítugar kýr. 

Nauðsynlegt getur reynst að eitra fyrir 

flugunum.  Dvalarstaður ungra fluga og 

lirfa eru m.a. neðan í haughúslofti, neðan í 

stéttum í fjósi og undir flórristum.  Úða 

þarf eitri af kunnáttu og vandvirkni ef 

góður árangur á að nást og er best að fá 

fagmenn í það. 


