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Norfôr – nytsamlegt verkfæri fyrir 

ráðunauta

 Hefurðu háleit markmið um meðalnyt búsins?

 Viltu stjórna betur kjarnfóðurgjöfinni og nýta gróffóðrið sem allra 

best?

 Eru verðefni mjólkur of lág, úrefnin of há eða fríu fitusýrurnar að 

verðfella mjólkina?

 Viltu ná betri sæðingaárangri?

 Mæta kýrnar illa í mjaltaþjóninn?



Norfôr – aðkoma bóndans

 Pantar fóðuráætlanagerð – t.d. í síma 516-5000

 Leggur til hirðingasýni og/eða pantar heysýnatöku

 Áætlar magn heyja og annars heimaræktaðs fóðurs

 Markmið búsins unnin með ráðgjafa

 Hærri verðefni, betra heilsufar, meiri mjólk, betri hey fyrir næsta vetur, 

betra uppeldi

 Tærnar upp í loft og sér aurana rúlla í kassann

 Þarf þó að fylgja áætlun í einu og öllu ;)





Fóðurforði 2013

 Almennt góð hey

 Hátt orkugildi

 Hár meltanleiki

 Mikill leysanleiki próteins > kallar á auðmelt kolvetni

 Sykurinnihald ekki hátt á Suðurlandi vegna veðurfars í vor, sykur 
góður Norðanlands

 En nægilegt magn?

 Mikið heilsæði og grænfóður vegna kals

 Bygg misfórst hjá mörgum





Hámörkum gróffóðurát!

 Átgetuna er hægt að meta út frá stærð kúnna 

(brjóstmæla/vikta!) og út frá gæðum gróffóðursins

 Hámarka át með fersku gróffóðri og nóg af því!

 Er nóg pláss við fóðurgang?

 Er óhindrað aðgengi að hreinu vatni?

 Eru kjarnfóðurbásar/mjaltaþjónar of þétt setnir? Hverjar eru 

leifarnar?

 Mikilvægt að stilla kjarnfóðurbása og –ausurnar reglulega

 Líka forritin í mjaltaþjónunum, sveiflast kjarnfóðurgjöfin frjálst með 

dagsnytinni eða er búið að setja hámarks upp-/niðurtröppun á dag?



Fóðurefni > Verðefni



Hvað segja verðefnin okkur?

 Há fita og prótein > góð fóðrun

 Úrefni á að liggja á bilinu 3-6; ef hærri athuga hvort skipta eigi um 

kjarnfóður með lægra PBV-gildi

 Lág fita, eðlilegt prótein > léleg trénismelting?

 Bæta lystugleika gróffóðurs, blanda inn smá af þurru, grófara heyi/hálmi

 Of mikil sterkja/kjarnfóður

 Auka mettaðar fitusýrur í fóðri

 Lágt prótein, lágt úrefni > próteinskortur

 Háar fríar fitusýrur > skoða kýrsýni

 Ef allar háar > mjaltatækni biluð; annars vanfóðrun



Verðefni og staða 

á mjaltaskeiði

 Fita og prótein hæst í 

broddmjólk og þegar fer að 

síga á seinni hluta 

mjaltaskeiðs

 Öfugt farið með 

mjólkursykurinn

 Hæstur ca. 40 dögum eftir 

burð



Aukin fita í mjólk

 Mikilvægt að hafa gott gróffóður til að hafa lægra hlutfall kjarnfóðurs

 Aukið kjarnfóður hefur neikvæð áhrif á fitu

 Illa verkað gróffóður dregur úr gróffóðuráti (getur leitt til slæms vambarumhverfi)

 Tryggja hátt sykurinnihald í heyjum

 Sykur í gróffóðri gefur hærri smjörsýrugerjun

 Fæst með hraðri forþurrkun eða nota sýru-íblöndunarefni við votheysverkun

 Kjarnfóður með háu NDF

 T.d. sykurrófuhrat sem hefur hátt NDF og meltist því hægar en það sterkjuríka sem 

algengt er í kjarnfóðri (bygg, hveiti, maís)

 Með því fæst ediksýru- og smjörsýrugerjun sem er mikilvægt fyrir fituframleiðslu



Aukin fita í mjólk

 Gott vambarumhverfi

 Mikið og gott gróffóður

 Hátt sykurinnihald og lítil gerjun

 Tréni (NDF)

 Ekki of lágt og sérstaklega sé mikið kjarnfóður gefið

 Of hátt dregur úr átgetu

 Söxun

 Söxun eykur át en gróffóðrið má þó ekki vera of smátt

 Ekki undir 4 cm

 Bufferar sem stjórna vambargerjun

 Hafkalk (150-200 gr/dag)

 Lifandi ger



Aukin fita í mjólk

 Passa að örverurnar í vömbinni fái nóg hráefni til smjörsýru- og eddiksýrumyndunar

 Smjörsýra og ediksýra eru helstu byggingarefnin til að mynda mjólkurfitu

 Velja rétt kjarnfóður

 Sykurrófur (gæta þess að fara ekki yfir 3kg á grip/dag)

 Sykurgjafa (bygg-köggla, melassa)

 Fituríkt kjarnfóður – mettaða fitu með háu hlutfalli C16:0-fitusýra

 Gefa kjarnfóðrið sem oftast

 Hámark 3 kg í mál

 Í básafjósum: Fjölga kjarnfóðurgjöfum úr 2 > 4 eða 4 > 6

 Upptröppun eftir burð 300 gr á dag 

 Ekki 500 gr eins og áður



Meðal verðefni: 

3,89% fita, 3,20% 

prótein

Tapar 785 þúsund á 

ári frá 

grundvallarmjólk

Meðal verðefni: 4,01% 

fita, 3,56% prótein 

Græðir 350 þúsund á 

ári frá 

grundvallarmjólk; en 

gæti verið að græða 

570 þúsund



Sýrustig í vömb - pH

 Stórir skammtar af 

kjarnfóðri/byggi í einu getur 

lækkað sýrustig vambar mjög 

mikið

 Miklar sveiflur draga úr vexti og 

starfsemi góðu vambarörveranna

 Hefur mikil áhrif á trénismeltingu

 Þar á meðal á fitu

 Ekki gefa kjarnfóður á „tóma 

vömb“ – gróffóður á undan 

kjarnfóðri



Meiri mjólk og betri verðefni

 Besta gróffóðrið í kýrnar

 Rétt kjarnfóður í réttu magni

 Skoða verðefnin, hvar get ég bætt mig?

 Mikilvægt að hafa jafnvægi í fóðruninni

 ALLS ekki spara við kvígurnar né kýr á fyrsta hluta mjaltaskeið



Almenn bústjórn

 Einnig mikilvægt að fóðrið sé 

aðgengilegt – nýtist ekkert sé það í 

rúllustæðunni eða á miðjum 

fóðurganginum!

 Byrja strax að skipuleggja 

rúllustæður sumarsins

 Er hægt að ná öllum heygerðum?

 Taka heysýni (verkað sýni 6-8 

vikum eftir hirðingu)

 Skipuleggja vetrarfóðrunina fram í 

tímann!



Styrkleikar- veikleikar

 Þarf að hlúa að

 Uppeldi

 Fóðrun kúnna

 Mjaltir

 Heilbrigði

 Lýsing

 Beiðslisgreining

 Fóðurkostnaði   

 ER ÉG FULLKOMIN/NN ?

 Ef JÁ  Kenndu hinum í kringum þig 



Breytingar

 Við „skiptum“ um gróffóður á hverju ári!

 Af hverju ekki að athuga kjarnfóður skipti samhliða?

 Passar „gamla“ kjarnfóðrið með gróffóðrinu þetta sumarið

 Leita tilboða

 „Ég hef alltaf gefið þetta“-rökin ekki alltaf gild þegar afurðir, verðefni og heilsufar 

segja annað!



2014...löngu hafið

 Áburðaráætlun

 Endurræktun

 Selenáburður

 Gróffóðuröflun

 Forþurrkað ef hægt er

 Annars sýruíblöndun ef blautt 

 Brjóstmæla í uppeldi


