
Mjólkursamsalan ehf 

Speninn 
Mjólk í sérflokki 

1. desember 2013 
 

Geldstöðumeðhöndlun er mikilvæg  

Geldstaðan er mikilvægasti tíminn til að undirbúa 
næsta mjaltaskeið.  Rétt geldstöðumeðhöndlun er 
áhrifarík leið til að bæta júgurheilbrigði einstakra 
kúa.  Því er mikilvægt að undirbúa hverja geldstöðu 
vel með tilliti til hvort meðhöndla á eða ekki. 

Ef fylgst er vel með frumutölu kúnna er unnt að 
gera sér grein fyrir hvort kýrnar eru með langvinna 
júgurbólgu eða ekki. Taka þarf ákvörðun um hvort 
meðhöndla á eða ekki í samráði við dýralækni.  

Ef meðhöndla á langvinna júgurbólgu er best að 
gera það í geldstöðu.  Það hefur sýnt sig að virkni 
meðhöndlunar í geldstöðu er betri en á miðju 
mjaltaskeiði. Með því verður minnst tap vegna 
tapaðra afurða. Það er ódýrari leið þar sem ekki 
þarf að henda annars söluhæfri mjólk á meðan á 
meðhöndlun stendur.   Nauðsynlegt er að tímasetja 
meðhöndlunina rétt til að útskolun lyfs geti átt sér 
stað fyrir burð og áður en nýtt mjaltaskeið hefst.  
Útskolunartími geldstöðulyfja getur lengst 
umtalsvert ef meðhöndlun er ekki hafin nógu 
snemma.  

Rannsóknir hafa sýnt að meðhöndla þarf alla fjóra 
spenana í geldstöðu því smit getur auðveldlega 
borist milli spena á geldstöðutímabilinu.   

Eftirfarandi er gott að hafa í huga þegar fyrirhugað 
er að meðhöndla í geldstöðu: 

 Skoða allar kýr sem hafa verið með háa 
frumutölu á mjaltaskeiðinu – yfir 200 -
300.000 

 Taka sýni til að kanna hvaða sýklar valda 
júgurbólgunni og hvort penicillin virkar. 

 Meðhöndla alla 4 spenana með 
geldstöðulyfi í samráði við dýralækni. 

 Þetta er ódýr meðhöndlun vegna þess að 
ekki er þörf á að henda söluhæfri mjólk 

 

 

 

Sýni í PCR greiningu 

Þegar send eru kýrsýni til efna- og 
frumutölumælinga er unnt að óska eftir að einstök 
sýni fari í PCR greiningu með því að setja 
orðsendingu með í kýrsýnakassann.  

Einnig er unnt að vera í sambandi við viðkomandi 
mjólkurstöð ef óskað er eftir að senda tanksýni í 
PCR greiningu. 

Loks er unnt að óska eftir sérstökum sýnakössum 
frá rannsóknarstofu MS í Reykjavík til að hafa hjá 
sér ef þörf er á að senda einstök sýni sem fyrst í 
PCR greiningu. 

 

Sýnum varkárni við lyfjanotkun. 

Það þarf að sýna sérstaka varkárni þegar verið er 
að meðhöndla mjólkurkýr með lyfjagjöf. Verði 
óhapp kemur strangt eftirlit í mjólkurstöðvunum í 
veg fyrir að slík mjólk fari í vinnslu en mikið 
fjárhagslegt tjón getur hlotist af bæði fyrir 
mjólkurstöð og mjólkurframleiðanda.   

Helstu ástæðurnar fyrir óhöppum af þessu tagi eru 
eftirfarandi: 

 Misskilningur og mistök  > 90% tilfella.  Í 
flestum tilfellum hefur ekki verið farið 

 Til umhugsunar! 

Ódýrara er að meðhöndla kýr við langvinri 
júgurbólgu í geldstöðu vegna þess að ekki er 
þörf á að henda annars söluhæfri mjólk ! 

Í geldstöðumeðhöndlun þarf að meðhöndla 
alla spenana þar sem mikil hætta er á smiti 
milli spena. 
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eftir verklaginu „Öruggar mjaltir – forðist 
lyfjaleifar í mjólk“, eða það kynnt fyrir nýju 
fólki í fjósi. 
 

   
(Ef óskað er eftir að fá eintak af verklaginu 
sent þá endilega verið í sambandi við 
mjólkureftirlitið.) 
 

 Lengdur útskolunartími.  Þó nokkur dæmi 
eru um að útskolunartími er lengri en 
gefið er upp af framleiðendum lyfja.  Sér í 
lagi á þetta við um geldstöðumeðhöndlun 
ef burður er fyrr en áætlað var. Þá má 
gera ráð fyrir að útskolunartími lengist.    

 Sog.  Það er nokkur þekkt dæmi um að 
einstakar kýr sjúga aðrar kýr og geta 
þannig sogið mjólk með lyfjaleifum úr kú 
sem er í meðhöndlun.  Því þarf að vera á 
varðbergi vegna þessa. 

 Myglað fóður.  Nokkur dæmi eru um að 
slæmt fóður leiði til þess að lyfjamæling 
verður jákvæð.  Fúkkalyf eru m.a. byggð á 
efnum sem ákveðnar myglutegundir 
framleiða og því getur mygla mælst eins 
og fúkkalyf. 

Það er aldrei of varlega farið í þessum efnum og 
ætti ávallt að hafa eftirfarandi í huga: 

1. Fara eftir verklaginu „Öruggar mjaltir – 
forðist lyfjaleifar í mjólk“ í hvívetna þegar 

lyfjameðhöndlun stendur fyrir dyrum og á 
meðan hún stendur yfir og kynna það 
öllum sem koma að mjöltum, líka gestum. 
a. Merkja kýr fyrir meðferð.  Setja 

merki á báða afturfætur og í 
mjaltaþjónafjósum áberandi merki á 
hala. 

b. Láta dýralækni vita um númer 
kýrinnar og staðsetningu. 

c. Ekki meðhöndla kýr sem er ómerkt. 
d. Skrá alla notkun lyfja í 

heilsufarsdagbók. 
e. Hafa alla skráningu aðgengilega og 

gera öllum það sýnilegt að kýr er í 
lyfjameðferð og að mjólk úr henni 
megi ekki fara saman við í tankinn.  
Muna að uppfæra upplýsingarnar 
jafnóðum. 

f. Skrá sérmjöltun um leið og ákveðið 
hefur verið að skoða kúna ef 
tölvukerfi er tengt við mjaltabúnað. 

g. Skrá nákvæmlega þann tíma sem 
kýrin er í lyfjameðferð og 
útskolunartíma. 

h. Sérmjöltun með vélfötu og sér-
stökum mjaltatækjum og sogskipti.  
Undirþrýstingur fyrir mjaltafötuna á 
alltaf að tengjast sogleiðslunni, aldrei 
mjólkurlögninni. 

i. Þvoið mjaltatækin, mjólkur-
slöngurnar og annan útbúnað, sem 
lyfjablönduð mjólk hefur farið um, 
með heitu vatni fyrir frekari notkun. 

j. Ef óhapp verður þarf að hafa 
samband við mjólkurstöð, setja 
varúðarmiða á mjólkurtank svo 
mjólkin verði ekki tekin, farga 
mjólkinni og þvo tankinn áður en 
hann er notaður aftur. 

2. Hafa til staðar lyfjamælingatæki og prófa 
mjólkina í tanknum áður en hún er send í 
mjólkurstöð, sér í lagi ef lyfjameðhöndlun 
stendur yfir eða hefur staðið yfir í fjósinu. 

3. Aldrei að gefa kúnum slæmt fóður, 
uppsóp eða restar af gömlu fóðri.  Ef 
minnsti vafi er um gæði fóðursins og 
ekkert annað er til að dreifa, fylgist þá vel 
með að ekki mælist lyfjaleifar í mjólkinni. 

 

 


