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Átakið „aukin fita í mjólk“ heldur áfram. 

Átakið um aukna fitu í mjólk heldur áfram.  

Haft hefur verið samband við hátt í 150 

mjólkurframleiðendur þ.a. hafa yfir 100 verið 

heimsóttir.   

Fita í mjólk hefur tosast upp á síðustu vikum 

en örlítið bakslag varð í síðustu viku en þá var 

meðaltalið 4,00 % en var 4,01% í vikunni á 

undan, sjá mynd.  

 

 

 

Eftirfarandi punktar bera oft á góma í 

umræðum um aukningu á mjólkurmagni og 

fitu í mjólk, í heimsóknunum: 

1. Kjarnfóðurgjöf fyrir burð: 

 Mæla má með að byrja að gefa 

smávægilegt magn kjarnfóðurs 7 - 10 

dögum fyrir burð og miða við að ná 

2-3 kg kjarnfóðurs á dag við burð. 

Tilgangurinn er að venja örverur í 

vömbinni við kjarnfóðrið og undirbúa 

þær fyrir meira kjarnfóður eftir burð.  

 

2. Kjarnfóðurgjöf eftir burð: 

 Mikilvægt er að auka kjarnfóður 

tiltölulega hratt eftir burð og ekki 

bíða eftir að mjólkurnyt aukist.  

Passa þarf upp á að gripirnir éti 

gróffóðrið einnig vel.  

 Ákveða þarf hve hátt skal stefnt í nyt 

og út frá því hámarksgjöf kjarn-

fóðurs.  

 Hægt er að nota sem 

þumalfingurviðmið að auka gjöfina 

um ca. 0,5 kg af kjarnfóðri á dag eftir 

burð.  

i. Óhætt er að keyra þetta eins 

hratt upp og kýrnar taka, að því 

gefnu að þær éti gróffóðrið vel.   

ii. Magnaukning á dag er að 

sjálfsögðu einstaklingsbundin, 

þ.e.a.s. hvað kýrnar þola. 

iii. Með þessu næst betri þroski í 

vambatotunum/vambarvegg til 

að soga upp ediksýru og 

smjörsýru sem eru byggingarefni 

fyrir fitu í mjólkinni.  

 Ef ákveðið er að kýr eða kvígur eigi 

að fara í 30 kg nyt, er ekki óalgengt 

 Til umhugsunar! 

Í 156 tilfellum mældist líftala yfir 400 
þús á árinu 2013.  Í nær öllum tilfellum 
var um kælirof að ræða.  Í langflestum 
tilfellum hækkar líftalan mjög hratt ef 
kælirof á sér stað. 
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Gott að muna ! 

Á bændavefnum undir audhumla.is geta mjólkur-

framleiðendur skoðað stöðuna á gæðagildum 

hjá sér myndrænt m.v. þróun á landsvísu ! 

 

 

að gefa 8-9 kg með frjálsu aðgengi að 

gróffóðri.  

 Ef stefnt er að 40 kg nyt, er ekki 

óalgengt að gefa 11-12 kg 

kjarnfóðurs á dag. Gæði gróffóðurs í 

ár eru almennt lakari en undanfarin 

ár og kalla því á meira kjarnfóður. 

 Betra er að gefa aðeins meira en 

minna af kjarnfóðri í upphafi 

mjaltaskeiðsins.  

i. Ef kýr og kvígur svara ekki 

kjarnfóðurgjöfinni með aukinni 

nyt, er hægt að minnka 

kjarnfóðurgjöfina aftur í það sem 

passar betur við nytina þegar 

aðeins er liðið frá burðinum.  

ii. Hægt er að spara kjarnfóðrið á 

móti í lok mjaltaskeiðs þar sem  

kjarnfóðrið er gjarnan gefið of 

lengi við of lága nyt.   

3. Íblöndunarefni í heyverkun. 

 Heysýnin í vetur sýna oftast að flest 

næringarefni eru í þokkalega góðu 

lagi, nema hvað sykurinnihald er of 

lágt.  

i. Sykurinn í heyinu er mikilvægur 

hlekkur við myndun mjólkurfitu.  

ii. Sykur myndast í grasinu þegar 

sólin skín á það áður en það er 

slegið.  

iii. Mest magn sykurs er í grasi sem 

ekki er farið að skríða. Til að ná 

grasinu með sem mestu magni 

sykurs er mikilvægt að slá það á 

réttum tíma.  

 Þar sem hey er verkað í 

stæður/gryfjur er í flestum tilfellum 

notað íblöndunarefni. Engin hefð er 

fyrir því að nota íblöndunarefni í 

heyrúllur og er það mjög sjaldan gert 

hér á landi. Í venjulegu árferði er 

heldur ekki þörf á íblöndunarefnum 

ef góð forþurrkun næst (hey nær 35-

40 % þurrefni). Hins vegar hjálpa 

íblöndunarefni í blautari tíð við að 

gerjun fari rétt fram og einnig er 

hægt að rúlla mun blautara hey en ef 

íblöndunarefni eru ekki notuð. 

 Mælt er með að notuð séu 

íblöndunarefni sem ekki eyða 

sykurforðanum sem er í upphaflega 

grasinu. Óæskilegt er að eyða þeim 

litla sykurforða sem er í grasi slegnu í 

lélegu árferði til að gerja heyið. Helst 

er mælt með að nota sýrur sem 

íblöndunarefni, en ekki mjólkursýru-

gerla. Mjólkursýrugerlar lækka 

sýrustigið í heyinu og nota til þess 

mikið af sykrinum sem upphaflega er 

til staðar. 

 

Tafir á niðurstöðuskilum kýrsýna 

Sendingar kýrsýna hafa á undanförnum misserum 

breyst nokkuð og er nú svo komið að 

bróðurparturinn af öllum kýrsýnum berast til 

rannsóknarstofunnar á síðustu dögum hvers 

mánaðar.  Yfir 80% af öllum kýrsýnum berast 

síðustu vikuna fyrir mánaðarmót.  Þetta leiðir 

óhjákvæmilega til þess að niðurstöðuskil á þessum 

tíma geta tafist.   

Ef sýnakassa vantar til að geta sent sýni fyrr í 

mánuðinum, þá endilega verið í sambandi við 

rannsóknarstofuna í síma eða með tölvupósti og 

óskið eftir nýjum kassa.  Einnig er hægt að koma 

óskunum til mjólkureftirlitsmanna.   

 Netfang Sími 
Rannsókn hrámjólk rm@ms.is 450 1240 
Hans Egilsson hanse@ms.is 861 4775 
Sigríður Bjarnadóttir sigridurb@ms.is 892 0397 
Reynir Þórisson reynirth@ms.is 861 4772 
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