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Fjölmargir kúabændur hafa náð afar 

góðum árangri með beit mjólkurkúa 

samhliða notkun á mjaltaþjónum, en of oft 

gerist það þó að erfiðlega gengur að halda 

nytinni vel uppi þegar kýrnar eru á beit. Til 

þess að tryggja góðan árangur er brýnt að 

fylgja nokkrum grundvallar reglum og 

gjarnan að nota sjálfvirkan hliðbúnað, þó 

það sé þó alls ekki nauðsynlegt. Í stuttu 

máli er gott að hafa eftirfarandi hugfast: 

 

Auðvelt aðgengi að beit ! 

Góð hönnun fjóss, útgöngusvæða kúa og 

beitarsvæða er forsenda góðs árangurs. Í 

flestum tilfellum eru fjósin þegar til 

staðar og beitarsvæðið einnig svo 

vonandi tókst þá einstaklega vel til! 

Standi hins vegar til að byggja fjós 

og/eða breyta í mjaltaþjónafjós þá er 

mikilvægt að hafa hugfast að kýrnar þarf 

að setja út. Það þarf einnig að vera 

auðvelt fyrir kýrnar að fara út og inn og 

heppilegast er að hafa aðgengið slétt, 

þ.e. ekki ætla kúnum að ganga upp/niður 

halla. 

 

 

Láttu grasið lokka ! 

Allir sem nota mjaltaþjóna þekkja vel 

tilgang þess að gefa kúm kjarnfóður í 

mjaltaþjóninum til þess að „lokka“ þær í 

mjaltir. Sömu aðferð nýta sumir sem 

beita kúm með góðum árangri, en í stað 

þess að gefa kúnum kjarnfóður eru þær 

lokkaðar í mjaltir á grundvelli þess að í 

kjölfar mjaltanna fá þær aðgengi að 

fersku grasi. Til þess að þetta sé hægt, 

þarf aðgengi kúa að grasi að vera 

takmarkað og miða að því að þær fái 

daglega aðgengi að nýju svæði (færsla á 

streng). Svo vel eigi að vera þarf að nota 

sjálfvirkt flokkunarhlið við útgang fjóss, 

sem getur þá stjórnað ferðum kúnna. 

 

 Gott beitarskipulag ! 

Þegar ferskt gras er notað sem hvati fyrir 

mjaltasókn kúa reynir hraustlega á 

beitarskipulag búsins. Reynslan sýnir að 

með því að hafa bara aðgengi að túni þá 

 Til umhugsunar! 

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

 

 Til umhugsunar! 

Þegar spenastig á sér stað og sár myndast á 
spena er mikilvægt að: 
 

o Hreinsa sárið og setja plástur á strax. 
o Skipta um plástur milli mjalta. 

 

Þannig er hægt að fyrirbyggja júgurbólgu/háa 
frumutölu vegna spenastigs. 

mailto:sns@vfl.dk


Útgefandi: Mjólkursamsalan.  Ábyrgðarmaður og ritstjóri:  Jón K. Baldursson 

 

er það ekki nægur hvati fyrir kýrnar. Þess 

í stað þarf að bjóða kúnum nýtt 

beitarsvæði með 8-12 tíma millibili, sem 

virðist vera nóg til þess að halda áhuga 

þeirra nægum. Þó ber að varast að bjóða 

þeim upp á of mikið magn af grasi því 

það eykur á leti þeirra. 

 

Notaðu tæknina ! 

Báðar gerðir mjaltaþjónanna hér á landi 

hafa yfir að ráða sjálfvirkum hliðbúnaði 

sem getur stjórnað því hvenær og hvort 

kýrnar geti farið út á beit. Stillingar á 

þessum búnaði geta verið all breytilegar 

og ræður bóndinn hverju sinni á hvað 

skuli lögð áhersla. Víða erlendis er 

þessum hliðum stýrt út frá 

mjaltaaðgengi, þ.e. heimildum kúa til 

mjalta. Oft eru hliðin t.d. stillt á að 

hleypa ekki kúm út sé of stutt í ætlaðar 

mjaltir og miða margir við 70%, þ.e. hafi 

kýrin t.d. heimild til mjalta á 6 tíma fresti 

og 70% af þeim tíma (4,2 klst) sé liðinn 

frá síðustu mjöltum þá fær hún ekki 

heimild til útivistar fyrr en hún hefur 

farið til mjalta. 

 

Ekki of langt á beit ! 

Erlendis hefur verið gert mikið af því að 

skoða ýmsa þætti á mjaltasókn kúa á beit 

og gefa niðurstöðurnar ástæðu til að 

ætla að ekki eigi að vera lengra en einn 

kílómeter frá fjarlægasta enda 

beitarstykkis og að fjósi. 

 

Ekki þvera gönguleiðir ! 

Ein mistök rekst ég stundum á en það er 

þegar gönguleiðir kúnna eru þveraðar af 

vélaumferð á kúabúinu. Í sumum 

tilvikum, þegar hönnun hefur ekki 

heppnast sem skildi, verður ekki hjá 

þessu komist en þetta ætti alltaf að 

forðast sem kostur er svo kýrnar truflist 

ekki að óþörfu. 

 

Brynnið kúnum ! 

Fyrir nokkrum árum var það lenska að 

gefa kúnum einungis vatn inni í fjósi, svo 

tryggt væri að þær kæmu inn. Þetta er 

sem betur fer ekki stundað víða nú orðið 

enda þekking á beitarstjórn kúa samhliða 

notkun á mjaltaþjónum orðin miklu 

meiri. Sé hins vegar ekki hægt að koma 

öðru við en að hleypa kúm í vatn í 

fjósinu, þá er enn brýnna en áður var 

sagt að hafa beitarsvæðið stutt frá 

fjósinu. ▄ 

 

 

Þrif á kælivél mjólkurtanks 

Ryk og óhreinindi vilja gjarnan safnast í 

eimsvala (kondens) kælivélarinnar á 

mjólkurtanki og er nauðsynlegt að þrífa 

það reglulega eins og lýst er á myndinni 

hér að neðan.  

 

Nánari upplýsingar gefur Hans Egilsson 

mjólkureftirlitsmaður í síma 861 4775. 

Svæði sem 

þrífa skal 

með heitu 

vatni þegar 

slökkt er á 

kælivélinni 


