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Uppeldi kálfa 

Mikilvægt er að huga vel að ungviðinu frá 

upphafi.  Því betur sem búið er að kálfunum 

því líklegra er að þeir verði afburðagripir.  

Eftirfarandi er vert að hafa sérstaklega í huga: 

 

 LENGI BÝR AÐ FYRSTU GERÐ !!! 

 Gefa nægt magn broddmjólkur 

sem fyrst eftir fæðingu, 3-5 lítra 

innan 6 tíma og að minnsta kosti  4 

- 6 sinnum á sólarhring fyrstu 

sólarhringana. 

 Frjálst aðgengi að mjólk fyrstu 4 - 6 

vikurnar gefur kálfunum mun betra 

start en takmarkað mjólkurmagn 

tvisvar á dag.  Tapaðan vöxt á 

fyrstu 6 vikunum er ekki hægt að 

vinna upp síðar. Lagt er til að kálfar 

fái sem svarar allt að 20% af 

líkamsþyngd sinni af mjólk á dag. 

Dæmi: Kálfur sem er 40 kg, á að fá 

8 kg af mjólk á dag. Eftir 8 vikur 

ætti kálfurinn að hafa tvöfaldað 

þyngd sína. 

 

 

 FORÐIST vatnsfóðrun (hlutfallslega 

of mikið vatn í mjólkurduftinu eða 

mjólkinni).  Gerið reglubundið tékk 

þar sem kálfafóstrur eru notaðar 

og skoðið hvort ekki sé verið að 

gefa rétta skammta (þ.e. þá 

skammta sem forritað er fyrir).  

Gott hreinlæti íláta er nauðsynlegt. 

 Kálfar eiga helst frá upphafi eða 

a.m.k. frá 1-2 vikna aldri að hafa 

aðgengi að kjarnfóðri og heyi 

(þurru gæðaheyi) samhliða 

mjólkinni og líka vatni, sé hægt að 

koma því við (mjög mikilvægt að 

vatnsaðgengi sé samhliða 

kjarnfóðurgjöf) – tryggja ferskleika 

fóðursins og kjarnfóðrið á að vera 

próteinríkt. 

 Tryggja þurrt og hlýtt undirlag fyrir 

minnstu kálfana – hálmur, hey, 

timburgólf, EKKI steypt undirlag. 

Bæta við hitaperu (eða öðrum 

hitagjafa) fyrir yngstu kálfana ef 

 Til umhugsunar! 

Ef hver hlutur á sinn stað er auðveldara 
að halda öllu í röð og reglu. 

Með góðri rútínuvinnu verða öll verk 
léttari, líka þrifin. 

GLEÐILEGT NÝTT ÁR OG ÞAKKIR FYRIR ÞAÐ LIÐNA ! 

Gott að muna ! 

Kýr mjólka meira ef þær hafa EKKI fengið 

skitu einhvern tíma í sínu kálfauppeldi!! 
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mjög kalt er. Varast trekk í 

kálfastíum ! 

 Kálfastíur eiga að vera hæfilega 

stórar svo það verði ekki of mikill 

stærðarmunur á stærstu og 

minnstu kálfunum. Það eru alltaf 

minnstu kálfarnir sem verða 

útundan. Til að jafna stærðir þarf 

að færa kálfa milli stía reglulega og 

þá fleiri en einn til að koma í veg 

fyrir  „eineltisaðstæður“. 

 

Há líftala í mjólk 

Um 340 innlegg stóðust ekki kröfur um 1. 

flokk vegna líftölu á árinu 2013.  Slík mjólk 

getur m.a. haft þau áhrif að geymsluþol 

mjólkurvara verður minna og almenn gæði 

lakari.  Fyrir bóndann lækkar verðið á 

mjólkinni umtalsvert vegna verðskerðinga.  

Dæmi um verðskerðingar á 4000 lítra 

vikuinnvigtun (mörk flokkanna innan 

sviga): 

2. flokkur (200-400)  =   -53.069 kr 
3. flokkur (400-3000)    = -119.405 kr 
4. flokkur (3000 og yfir) = -199.088 kr 

Helstu ástæður fyrir hárri líftölu í mjólk eru 

kælirof og ónæg þrif sem orsakast 

venjulega af bilunum eða yfirsjón.  Það er 

því mikilvægt að tryggja að kæling og 

þvottur virki rétt: 

 Muna eftir að kveikja á tanknum.  

Setja t.d. upp áberandi miða með 

áminningu um að kveikja á tanki. 

 Fylgjast með hitastigi í tanki í hvert 

skipti sem gengið er fram hjá 

honum og/eða hafa sjálfvirka 

vöktun á kælingu.   

 Sannprófa hitamæli reglulega þ.e. 

athuga hvort hitamælir sé réttur. 

 Kíkja ofan í tankinn eftir hvern 

þvott og skoða hvort hann sé 

hreinn.  Skoða sérstaklega 

þvottavatnsdreifara í tanknum og 

útrás. 

 Fylgjast með þvottaefnisnotkun. 

 Skoða pakkningar og samskeyti 

vikulega. 

Sjálfvirk vöktun 

 

Búnaður til sjálfvirkrar vöktunar getur 

verið fljótur að borga sig. 

 

Söluaðilar mjólkurtanka bjóða upp á 

búnað sem vaktar m.a. hitastig í 

mjólkurtanki.  Einnig er unnt að koma 

upp viðvörunarljósi sem tengt er við 

kælikerfi mjólkurtanks. 

 

Ráðfærið ykkur við mjólkureftirlit 

varðandi þá möguleika sem eru fyrir 

hendi. 

 

Gott að muna ! 

Kýr sem reglulega eru klaufsnyrtar mjólka 

að meðaltali 400-500 ltr meira á hverju 

mjaltaskeiði!  

Það eru 450 ltr · 82,92 kr/ltr = 37. 314 kr! 

 

 


