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Nokkrir mikilvægir punktar um heyverkun 

- Grétar Hrafn Hardarson tilraunastjóri að 

Stóra Ármóti. 

Það eru aðeins tveir valkostir í boði til að 

ná geymslufestu í heyi:   

1. Að þurrka hey og draga svo mikið úr 

vatnsvirkni að örverur nái ekki að 

fjölga sér.  

2. Að gerja hey. Þá er sykri breytt í sýru 

við loftfirrtar aðstæður. Við gerjun 

lækkar sýrustig þar til efnaskipti 

örveranna stöðvast.  

Hey er gjarnan flokkað eftir þurrkstigi: 

1. Þurrhey með þurrefni yfir 80 %. Við 

þessar aðstæður fjölga örverur sér 

ekki vegna skorts á raka.  

2. Hálfþurrt hey, 55 – 80 % þurrefni. Við 

þessar aðstæður er erfitt að skapa 

loftfirrtar aðstæður og nægjanlegur 

raki er einnig til staðar til að hætta sé 

á myglumyndun. Fóður í þessum flokki 

er oft ólystugt og lyktar af fúkka 

sérstaklega þegar komið er fram á vor 

og umhverfishitinn farinn að hækka. 

Þetta er ekki álitlegur kostur nema 

með notkun mygluvarnarefna.  

3. Vothey 
a. Vothey á bilinu 30  - 55 % þurrefni. 

Loftfirrtar aðstæður leiða til 

gerjunar og einkum mjólkur-

sýrumyndunar. Verkunartap er 

minnst á þessu bili (mynd 1).  

b. Vothey undir 30 % þurrefni. 

Loftfirrtar aðstæður leiða til 

gerjunar og oft myndunar 

smjörsýru og ediksýru auk 

mjólkursýru. Mikla sýrumyndun 

þarf til að lækka sýrustig. Ekki 

álitlegur kostur nema í þurrkleysu.   

Er þurrheysverkun álitlegur kostur í dag?  Í 

raun ekki. Verkunartap þurrheysverkunar 

á velli er mjög mikið eða allt að 30%. 

Þurrhey hefur áhugaverða eiginleika eins 

og lystugleika og minna niðurbrot 

próteins. Verkunartap á velli mætti 

minnka með því að taka heyið rakt og 

fullþurrka það með öflugri súgþurrkun ekki 

síst á jarðhitasvæðum.  Eftir stendur 

votheysverkun með þurrefni á bilinu 30-50 

(55) % sem besti valmöguleikinn þegar 

kemur að góðri heyverkun fyrir 

mjólkurkýr.  Sömu megin lögmál gilda um 

verkun í vothey hvort sem verkað er í 

rúllur eða stæður.  

 Til umhugsunar! 

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

 

 Til umhugsunar! 

Miklivægt er að koma áburði út á tún 
svo gras geti vaxið og dafnað. Áburður 
heima á hlaði gerir EKKERT gagn! 
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Líkja má votheysverkun við 

hindrunarhlaup:   

1. Fyrsta hindrun er vatnið í heyinu. Eftir 

því sem það er meira vatn í heyinu 

þeim mun meiri sýrumyndun þarf að 

eiga sér stað til að lækka sýrustigið. 

Þess vegna setjum við okkur markmið 

um 30% þurrefni sem lágmark. Í 

grasþurru votheyi er um 35% af 

meltanlegri orku bundin í sýrum 

samanborið við rúmlega 10% í votheyi 

með 30% þurrefni.   

2. Önnur hindrun er súrefni 

andrúmsloftsins. Til að gerjun geti átt 

sér stað þarf fyrst að eyða því súrefni 

sem óhjákvæmilega leynist í 

rúllunni/stæðunni.  Þetta gerist með 

öndun, þ.e. niðurbroti næringarefna í 

vatn og koltvísýring. Við þetta ferli 

tapast fóður. Til að lágmarka súrefni í 

heyinu þarf að huga að stubblengd og 

þjöppun. Smátt skorið eða saxað 

fóður geymir minna loft. Einnig er 

mikilvægt að heyinu sé vel þjappað 

hvort sem það er í rúllum eða 

stæðum.     

3. Þriðja hindrun er próteininnihald 

heyjanna. Við votheysverkun brotnar 

hluti próteina niður í ammóníak, sem 

er lútur og vinnur gegn 

sýrustigslækkun. Þrátt fyrir neikvæð 

áhrif próteins á gerjun er mælt með 

því að bændur afli próteinríkra heyja.  

Notkun íblöndunarefna dregur úr 

niðurbroti próteina og þar með 

neikvæðum áhrifa próteina á gerjun.   

Íblöndunarefni eru mikilvægur þáttur í 

góðri heyverkun. Búið er að verja miklum 

peningum í ræktun, áburð, olíu og plast. 

Íblöndunarefni stuðla að því að sú 

fjárfesting skili sér tilbaka með því að 

minnka verkunartap og gera gott fóður 

betra. Maurasýra var mikið notuð við 

votheysgerð fyrr á árum, en á seinni árum 

hefur notkun íblöndunarefna sem byggjast 

á lifandi mjólkursýrugerlum aukist mikið í 

Evrópu enda ekki auðvelt að nota ætandi 

sýrur í tæknibúnaði nútímans.    

Hvaða ávinningi skila íblöndunarefni? 

1. Þau tryggja einsleita og hraða gerjun 

þar sem mjólkursýra er 

aðalgerjunarafurðin.  

2. Íblöndunarefni hafa mikla virkni þar 

til þurrkstig hefur náð 55%. 

3. Þau draga úr niðurbroti próteins og 

auka þar með AAT gildi fóðurs.  

4. Þau minnka verkunartap svo meira 

fóður skilar sér inn á fóðurgang.  

5. Þau auka lystugleika og þar með át 

heyjanna.    

Kýrnar kunna að meta úrvals vothey og 

reynsla bænda sem hafa breytt yfir í 

vothey með íblöndun er góð hvort sem 

þeir kjósa rúllur eða stæður.   

 

 

Mynd 1.    Áhrif þurrefnis á verkunartap (nálgun). 
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