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Að gelda upp kýr 

Geldstaða kúa er ekki hvíld kúnna eftir fyrra 

mjaltskeið heldur undirbúningstímabil þeirra fyrir 

næsta mjaltaskeið.  

 

Mikilvægt er að hafa nægt magn fóðurs í 

geldstöðunni en ekki of orkuríkt svo kýrnar fitni 

ekki of mikið. Eftir burð býðst svo tækifæri til þess 

að skipta út orkuminna fóðri með orkumeira 

þannig að kýrnar skynji að aðgengi að fóðri sé nægt 

og að þær geti sett meira púður í að mjólka meira.  

 

Að gelda upp kýr finnst mörgum erfitt. Almennt er 

talað um að 6-7 vikna geldstaða sé hæfileg lengd 

geldstöðunnar. Lengri geldstaða kostar vegna þess 

að kýrnar eru fóðraðar án þess að tekjur komi í 

staðinn. Hins vegar er mikilvægt að geldstaða sé 

ekki of stutt vegna þess að þá koma kýrnar til með 

að mjólka mun minna en eðlilegt er. Ef geldstaðan 

er styttri en 3-4 vikur virðist vera algengt að kýr fari 

ekki yfir 18-20 kg dagsmjólk þegar nyt er í hámarki. 

Eðlileg hámarks dagsnyt ætti að fara yfir 40 kg ef 

fóðrun og undirbúningur í geldstöðu er í lagi.  

 

Þegar líður að því að kýr eiga að geldast upp, þarf 

að hætta að mjólka þær hvort sem dagsnyt er 5, 10 

eða 15 kg á dag. Með því að hætta að mjólka þær, 

eru gefin skilaboð um að nú sé mjaltaskeiðinu lokið 

og kýrin þurfi að undirbúa sig fyrir næsta 

mjaltaskeið. Ef mjólkað er annað hvert mál eða 

annan hvern dag í lengri tíma, eru skilaboðin til 

kýrinnar óskýrari og hún heldur áfram að mjólka 

eitthvað smávegis og undirbýr sig ekki að fullu fyrir 

næsta mjaltaskeið. 

 

Stundum getur verið skynsamlegt að létta aðeins á 

mesta mjólkurþrýstingnum með því að mjólka einu 

sinni eftir að kýrin er gelt upp, kannski eftir 2 daga. 

Eftir þetta á ekki að tæma júgrin meira. Skilaboðin 

sem kýrin fær um að núna eigi hún að hætta að 

mjólka eru hormónatengd. Óhjákvæmilegt er að á 

ákveðnum tíma verði svolítill mjólkurþrýstingur í 

ótæmdu júgri, en þetta er það sem þarf til að gefa 

réttu hormónaskilaboðin um mjaltalok. Ef hætt er 

að mjólka samhliða því að kúnum sé gefið lakasta 

heyið eða hálmurinn, stuðlar það enn frekar að 

lokum mjólkurframleiðslu. 

 

Einhverjir gætu spurt hvort ekki væri meiri hætta á 

júgurbólgu ef hætt er strax að mjólka. 

Ómeðhöndluð júgurbólga á auðveldara með að 

blossa upp þegar hætt verður að mjólka kúna. En 

með því að taka sýni úr kúm sem eru eða hafa 

einhvern tíma verið of háar í frumutölu á 

mjaltaskeiðinu, til greiningar (t.d. PCR) og e.t.v. að 

geldstöðumeðhöndla þær, eru líkurnar á því að 

kýrnar fái júgurbólgu við geldingu óverulegar. 

 

Ávallt er mikilvægt að fylgjast vel með hvernig 

júgrið bregst við þegar gelt er upp, hvort 

júgurbólga er að koma upp eða ekki. Ef grunur 

leikur á að það sé eitthvað að gerast, er best að 

þreifa júgrið til að finna hugsanleg eymsli eða hita 

sem eru oftast örugg merki um júgurbólgu. ▄ 

 Til umhugsunar! 

Allar nýskráningar og leiðréttingar á 
nöfnum og númerum kúa þarf að gera 
hjá skýrsluhaldi Ráðgjafamiðstöðvar 
landbúnaðarins í: 

 Síma:   516 5000  

 Netfang: sk@rml.is  

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

 

Mikilvægt að snjór sé mokaður 

Mikil ófærð og óveður hefur verið 

undanfarið og mjólkurbílstjórar hafa þurft 

að eyða löngum stundum að heiman til að 

ná mjólkinni hjá bændum. Bændur eru 

hvattir til að greiða leið mjólkurbíls eins og 

kostur er með því að moka frá 

mjólkurhúsi, snúningssvæði mjólkurbíls og 

heimkeyrslu eftir þörfum. 

 
 

 

 

 

Gott að muna ! 

Ekki er heimilt að setja mjólk úr nýbærum 

saman við í mjólkurtankinn fyrr en 4 

dögum eftir burð eða við 9. mál eftir 

burð !!! 

 

 

Ný reglugerð um velferð nautgripa 

Í lok nóvember gaf Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið út reglugerð nr. 

1065/2014 um velferð nautgripa. Mikilvægt 

er að draga út þrjú atriði sem kveðið er á um 

í reglugerðinni: 

 

 Í 14. gr. er kveðið á um að öll ný fjós 

eigi að vera lausagöngufjós.  

 

 Heimilt er að nýta eldri básafjós til 

loka árs 2034 að uppfylltum 

ákveðnum atriðum.  

  

 Frestur til að uppfylla ákvæði um 

bása og innréttingar er til 1. október 

2016. Þetta er frekar stuttur frestur 

og þarf að hafa hraðar hendur til 

þess að koma þessu í lag.  

 

Skorað er á bændur að kynna sér reglu-

gerðina svo skipulagning á  breytingum geti 

hafist sem fyrst. 

 

Reglugerðina má sjá í heild sinni á: 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/Web

Guard.nsf/aa0d47377abc977400256a09005

3ff91/94090918d1aeda0600257dac003faea

9?OpenDocument 
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