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Kennslubók í nautgriparækt kom síðast út hér á landi árið 1984 
í útgáfu Bændaskólans á Hvanneyri. Frá þeim tíma hefur ótal 
margt breyst í nautgriparækt en þó hefur ekki komið út nýtt 
kennsluefni með beinum hætti innan greinarinnar. Þó er til 
mikið af góðu efni sem hefur komið síðar, bæði sérhæfðar bækur 
eins og t.d. Hraustar kýr (1996) og Mjaltir og mjólkurgæði 
(1997), auk fjölmargra greina sem hafa verið birtar í útgáfum 
t.d. frá Ráðunautafundum og Fræðaþingi landbúnaðarins. Þess 
utan er mikið faglegt efni að finna í útgáfum tímaritanna Freys 
og Freyju og í Bændablaðinu svo dæmi séu tekin. Ennfremur 
er rétt að benda á að margar afar gagnlegar greinar um 
nautgriparækt er hægt að nálgast á skemman.is þar sem m.a. 
lokaritgerðir nemenda frá LbhÍ er að finna og þá eru margir 
fræðslupistlar og greinar aðgengilegir á vefsíðum hérlendis auk 
fróðlegra veffræðslufyrirlestra.

Það hefur þó vantað nýja bók sem dregur saman helstu 
atriði sem lúta að nautgriparækt og því var ákveðið að fara í 
þá vegferð stuttu eftir síðustu aldamót, en þeirri vinnu lauk 
ekki en þá hafði nokkru verið kostað til við frumgerð efnis 
fyrir bókina. Vorið 2020, stuttu eftir að heimsfaraldur vegna 
Covid-19 smitsins skall á, var ákveðið að fara á ný í þessa vinnu 
og var um einstaklingsframtak að ræða. Kaflar bókarinnar, 20 
talsins, eru skrifaðir af 21 höfundi enda í mörg horn að líta 
þegar kemur að jafn umfangsmiklu verki og hér um ræðir. 

FORMÁLI
Snorri Sigurðsson

Auk kaflahöfundanna sáu þau Hrafnhildur Baldursdóttir 
og Ragnar Finnur Sigurðsson um faglegan yfirlestur og þá 
tók Jón Gíslason að sér gerð flestra spurninga sem eru í lok 
hvers kafla. Allir höfundar efnis, auk annarra faglegra aðila 
sem komu að útgáfunni, lögðu til vinnu sína í sjálfboðavinnu 
og er sérstök ástæða til að þakka sérstaklega ósérhlífni sem 
þeir sýndu með þátttöku sinni í verkefninu. Ennfremur ber 
að þakka öllum þeim sem lögðu til myndir í bókina, en þær 
gæða hana lífi og gera hana enn fróðlegri! Þá var sótt um 
stuðning til Þróunarsjóðs nautgriparæktarinnar um að styðja 
við uppsetningu, prófarkalestur og útgáfu á bókinni og var 
því erindi vel tekið og ber einnig að þakka, sem og stuðningi 
Fagráðs í nautgriparækt við þá umsókn.

Þar sem margir höfundar koma að skrifunum er óhjákvæmilegt 
að einhver skörun sé á efninu á milli kafla en það rýrir alls ekki 
efnið og bætir heldur í raun. Ég er því fullviss um að þessi bók 
eigi eftir að nýtast vel til kennslu og endurmenntunar eða sem 
uppflettirit fyrir starfandi bændur, en um leið er mikilvægt 
að benda lesendum á að þróunin er hröð í þessari búgrein og 
því mun sumt efni bókarinnar endast skemur en annað, eðli 
málsins samkvæmt. Lesendur eru því hvattir til þess að kynna 
sér efni sem víðast í leit að frekari fróðleik um hin fjölbreyttu 
atriði sem lúta að nautgriparækt í heild sinni.
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10.1. Smákálfar (mjólkurskeiðið)
Uppeldið er undirstaðan enda kálfarnir framtíðar framleiðslu
gripir búsins, hvort sem um er að ræða til mjólkur eða 
kjötframleiðslu. Kálfum sem líður vel og eru vel fóðraðir vaxa 
hraðar og betur, svo það er til mikils að vinna með vönduðum 
vinnubrögðum. Þessi kafli um smákálfa á bæði við um 
kvígur og naut þar sem farið er yfir það hversu mikilvæg góð 
bústjórn er í uppeldinu, að vel sé staðið að aðbúnaði, fóðrun 
og umhirðu kálfanna svo kálfarnir eigi sem mesta möguleika 
á að verða heilbrigðir og góðir framleiðslugripir.

Fyrstu sólarhringarnir
Strax við burðinn þarf að vanda vel til verka, kálfurinn á að 
koma í hreint umhverfi svo að skítur sé ekki það fyrsta sem 
hann innbyrðir. Þegar kálfur stendur upp í fyrsta skipti, 
stendur hann eiginlega á nefinu svo það er greið leið fyrir 
skít og drullu inn í öndunar og meltingarfæri kálfsins. Kálfar 
fá ekki mótefni frá móður á meðgöngunni en ónæmiskerfi 
kálfanna þroskast hins vegar á meðgöngunni og þá hjálpar 
til að móðirin fái gott aðgengi að snefilefnum og vítamínum. 
Kálfarnir lenda hins vegar varla í neinu smitálagi áður en þeir 
koma í heiminn og því eru þeir mjög móttækilegir fyrir öllum 
þeim mögulegu sýkingum sem eru í kringum þá eftir burð. 

Meltingarfæri kálfa geta á fyrsta sólarhringnum tekið upp 
mótefni úr fóðri og þar er broddurinn lykilatriðið. Hann 
er ekki bara með hærra orku, næringarefna, steinefna 
og vítamíninnihald en hefðbundin mjólk heldur er hann 
alla jafnan mjög ríkur af mótefnum. Þessi mótefni nýtast 
kálfinum til þess að þroska ónæmiskerfið hratt strax á fyrsta 
sólarhringnum og minnka því verulega áhættuna á því að 
hann veikist vegna smitefna sem eru í umhverfinu.

Það er mikilvægt að fylgja því vel eftir að kálfurinn fái nægan 

brodd og af góðum gæðum. Því miður er lítil hefð fyrir því að 
mæla gæði brodds á Íslandi, en ef gert er ráð fyrir því að hann 
sé sambærilegur og hjá kúakynjum í öðrum löndum er næsta 
víst að gæði broddsins séu mjög misjöfn. Mótefnamælar eru 
því nauðsynlegir til þess að meta gæðin á broddinum. Til eru 
broddmælar, sem eru einfaldir flotmælar (sjá mynd 1) og sýna 
þannig áætlaðan styrk mótefna (immunuglóbína) í broddinum. 
Sýni niðurstöðurnar >100 g/l þá er það mjög góður broddur 
en ef hann mælist niður að 50 g/l telst hann ásættanlegur. 
Þar fyrir neðan er broddurinn ekki nógu góður og þá þarf 
að gera ráðstafanir svo kálfurinn fái næg mótefni. Einnig eru 
til stafrænir mælar (sjá mynd 1) sem gefa upp á Brix kvarða 
gæði brodds, en þessi kvarði áætlar magn mótefna út frá þéttni 
þeirra í sýninu sem greint er. Þegar þessi mæling er notuð þá 
er 27% og hærri gildi talin til bestu gæða brodds og allt niður í 
22% telst sæmilegur broddur. Sýni mælingin lægra gildi en 22% 
þarf að gera ráðstafanir til að tryggja kálfinum næg mótefni.

Til þess að tryggja góð gæði á broddi þarf undirbúningur fyrir 
burðinn að hafa verið góður og bæði kýr í geldstöðu og kvígur 
síðustu 78 vikurnar fyrir sinn fyrsta burð lausar við streitu. 
Lengd geldstöðunnar hefur áhrif á gæði broddsins og kýr sem 
fá mjög stutta geldstöðu hafa minna af mótefnum í broddinum 
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Mynd 1. Mótefnamælar eru nauðsynlegir eigi að meta gæði 
broddsins.
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og þá eru gæði brodds frá fyrsta kálfs kvígum yfirleitt lakari 
en eldri kúa, en einstaklingsbreytileikinn er þó líka mikill. 
Hreinlæti við burð og fyrstu mjaltir skipta jafnframt miklu 
máli, því smá skítur saman við brodd rýrir hann verulega að 
gæðum. Því fyrr sem unnt er að ná broddinum, því betri er 
hann að gæðum enda góður broddur gulls ígildi fyrir kálf á 
fyrstu klukkustundum ævinnar. Náist ekki nógu góður broddur 
fyrir kálfinn er gott að gefa bætiefni sem innihalda brodd og 
gefa sem fyrst eftir burð. Til eru sérstök bætiefni sem auka orku 
og gefa gott aðgengi að vítamínum og steinefnum og þau hressa 
kálfinn við svo hann verði duglegur að drekka í kjölfarið.

Aðstaða til þess að geyma broddinn er mikilvæg, svo að 
gæði hans rýrni sem minnst. Það þarf að geyma hann í kæli 
á milli gjafa og hita svo upp fyrir gjöf. Einnig er gott að eiga 
auka brodd í frysti, ef móðirin gefur ekki nægan brodd eða 
af lélegum gæðum. Hitamælir er nauðsynlegur þar sem verið 
er að hita upp brodd, eða mjólk, svo hann sé gefinn við rétt 
hitastig. Það er ágætt að hita aðeins meira en í 38°C, sem er 
kjörhitastig við gjöf, því oft líður smá tími frá upphitun og að 
gjöf og þá er líklegra að hitastigið verði rétt við gjöfina. Passa 
þarf þó að hita ekki yfir 45°C en þá rýrna gæðin, sérstaklega 
broddsins, þar sem næringarefnin geta skemmst.

Ekki er ráðlegt að treysta því að kálfurinn sjúgi nóg úr kúnni svo 
það er mikilvægt að fylgja því eftir fyrstu tímana hjá kálfum sem 

ganga undir og tryggja að kálfurinn sjúgi. Þegar búið er að ná í 
broddinn, helst upp undir 8 lítra er nýting hans best ef kálfinum 
er gefinn hann í skömmtum, 23 lítrar í einu, fyrst strax eftir 
burð og svo reglulega fyrsta sólarhringinn en gott er að miða við 
að kálfurinn fái alla 8 lítrana. Upptaka mótefna í smáþörmum 
kálfsins er mest á fyrstu 46 tímunum eftir fæðingu og því er 
gott að miða við tvær gjafir á því tímabili, þannig að hann hafi 
drukkið um 36 lítra á fyrstu 6 tímum ævinnar. Broddinn skal 
merkja kálfinum svo hann fái áfram sinn brodd.

Kálfurinn á að drekka brodd í gegnum túttu sem er heil og 
ekki trosnuð, ef kálfurinn vill ekki drekka broddinn sjálfur, 
þarf að gefa hann með sondu. Í töflu 1 er fóðurgjöfin fyrstu 
dagana sett fram á einfaldan hátt, en hér á eftir koma frekari 
lýsingar á fóðruninni sem tekur við af broddinum.

Mjólkurfóðrun
Kálfar eru sérstaklega viðkvæmir fyrir mismunandi 
vinnubrögðum en mismunandi verklag eykur á streitu 
smákálfa og eykur þannig líkur á skitu og öðrum vanþrifum. 
Því er gott að hafa leiðbeiningar við hendina þannig að allir 
sem koma að meðhöndlun kálfanna geti alltaf gert alveg 
nákvæmlega eins og sá/sú sem oftast sér um verkin. Það á 
við um mjólkurgjöfina almennt, en ekki síst broddgjöfina 
því það er ekki gert á hverjum degi á flestum búum. Skýrar 
leiðbeiningar, jafnvel með myndum, auka líkurnar á því að 

Tafla 1. Fóðrun kálfa fyrstu dagana.

Aldur Mjólk Kjarnfóður Gróffóður Vatn
Fyrsti sólarhringurinn Broddur 8 lítrar í 23 lítra skömmtum
14 daga Mjólk 68 lítrar í 23 lítra skömmtum 

Eða upptröppun að frjálsu aðgengi
Frjálst aðgengi að lystugu 
kjarnfóðri sem hefur hátt 
próteininnihald og ekki of 
mikla auðleysta sterkju

Frjálst aðgengi, nýtt á 
hverjum degi, þurrlegt og 
gott hey

Frjálst 
aðgengi
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verklag verði eins í hvert skipti sem kálfunum er gefið og 
hefur svona leiðbeiningakerfi reynst afar vel víða.

Hreinlæti er mjög mikilvægt hjá ungum kálfum, bæði í stíunni 
og við fóðrun. Það þarf að þrífa föturnar daglega, og líka 
tútturnar, með heitu vatni og sápu. Fóstrur þarf líka að þrífa 
og passa að þær sem eiga að þrífa sig sjálfar geri það örugglega 
vel og að þær hafi aðgengi að nægum hreingerningarefnum. 
Það þarf að skipta reglulega um túttur og slöngur og gott 
er að miða við einu sinni í mánuði, en auðvitað fer það 
eftir fjölda kálfa. Smitálag er mun meira við óþrifnað og öll 
fyrirbyggjandi vinna til að koma í veg fyrir smit og sjúkdóma 
er mun einfaldari og ódýrari, en þegar bregðast þarf við 
veikindum og sýkingum í hjörðinni.

Hreinlæti í stíunni er ágætt að prófa með því að falla á hné, 
ef kálfarir eru í hálmstíu, og ef hnéð blotnar vantar hálm því 
kálfarnir eiga ekki að liggja á blautu undirlagi. Ef þeir eru 
ekki á hálmi þarf að skafa skít og halda þrifalegu í kringum 
kálfana. Þeir geta til dæmis fengið sýkingu um naflastreng eða 
eyrnamerki ef þeir eru í óþrifalegum stíum.

Það er mikilvægt að umgangast kálfana með ró og halda streitu 
í lágmarki. Streituvaldar hjá kálfum eru t.d. ef þeir eru lítið 
tamdir (og eru þar af leiðandi hræddir við fólk), þegar þeir 
eru hafðir í of þröngum stíum, eða með of stórum kálfum. 
Kálfar sem búa við streitu eru kálfar sem eru líklegri til þess að 
fóðrast illa og eiga í vandræðum seinna á lífsleiðinni. Sýkingar, 
sjúkdómar og streita, eru allt þættir sem hafa neikvæð áhrif, 
þetta kostar orku sem ekki nýtist þá til vaxtar og þroska.

Fái kálfur skitu er mikilvægt að bregðast hratt við en skita 
getur komið til af mismunandi ástæðum. Bæði getur verið 
að kálfurinn hafi sýkst úr óhreinu umhverfi, en einnig vegna 

rangrar fóðrunar. Afleiðingar skitu eru alltaf vökvatap og 
kálfurinn verður slappur auk þess sem hann tapar vexti. Því 
fyrr sem kálfurinn nær sér aftur, því meiri líkur eru á því að 
hann geti orðið bærilegur þegar frá líður. Reynslan sýnir þó 
að kálfar sem fá skitutilfelli ná yfirleitt aldrei sama árangri 
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Myndir 2a og 2b. Það er mikilvægt að kálfurinn beri sig rétt að 
þegar hann drekkur, svo mjólkin fari rétta leið.
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og ef þeir hefðu ekki fengið skitu. Það er því mjög gott að 
taka kálf sem veikist frá hópnum svo hann smiti síður aðra. 
Þá getur verið gott að gefa honum bætiefni sem gefa honum 
nauðsynleg sölt og hjálpar til við að ná vökvajafnvægi aftur. 
Nánar má lesa um kálfaskitu í kaflanum um sjúkdóma í 
nautgripum.

Eftir að kálfurinn hefur fengið brodd fyrsta sólarhringinn fær 
hann hrámjólk eða duftmjólk. Það hefur ákveðna kosti að 
nota hrámjólk, hún fellur til á búinu og það er fljótlegt að gefa 
hana. Eins er ágætt að miða við að skipta ekki yfir í duftmjólk 
fyrr en 3 dögum eftir fæðingu. Fóðrun á duftmjólk hefur 
einnig ákveðna kosti, hún hefur alltaf saman næringargildið 
og því er auðvelt að vera viss um að næringarþrafir kálfanna 
séu uppfylltar. Kálfum á ekki að gefa úrgangs mjólk, þeir eiga 
að fá úrvals mjólk ef þeim er gefin hrámjólk. Einnig eru til 
bætiefni sem hægt er að blanda við hrámjólkina til þess að hún 
gefi jafnara næringargildi og innihaldi aukið magn vítamína.

Það skiptir máli hvernig kálfar drekka mjólkina, svo hún 
stoppi ekki í vömbinni heldur haldi áfram niður í vinstrina 
þar sem hún á að enda (sjá myndir 2a og 2b). Ef kálfurinn 
er með hálsinn aðeins sveigðan upp rennur mjólkin niður 
vélindað og eftir svokallaðri mjólkurrennu sem virkar ekki 
eins vel ef kálfurinn þarf að vera álútur þegar hann drekkur.

Stoppi mjólkin í vömbinni eru meiri líkur á að kálfurinn fái 
skitu. Að drekka úr túttu uppfyllir einnig þarfir kálfa til þess 
að sjúga því það er líkara þeirra náttúrulega atferli auk þess 
sem þeir fá þá minna í einu og taka aðeins lengri tíma í að 
drekka. Fái kálfar mjólk úr túttu eru einnig minni líkur á að 
þeir sjúgi aðra kálfa en tryggja þarf að tútturnar gefi passlegt 
flæði og því þarf að henda túttum sem hafa trosnað og flæðið 
er orðið óþarflega mikið. Það þarf líka að passa sérstaklega að 

túttur, sem eru í svokölluðum túttubar eða fötum sem hafa 
margar túttur en með eitt mjólkurhólf, séu jafnar og snúi eins 
svo allir kálfarnir fái sama aðgengi að mjólkinni. Á myndum 
3a og 3b má sjá hvernig túttan á að snúa.

Hitastig mjólkurinnar skipir einnig máli fyrir nýtingu hennar 
og heilsufar kálfsins. Mjólk sem er gefin við 38°C meltist 
hratt og vel í vinstrinni og nýtist kálfinum því mjög vel, en ef 
mjólkin er gefin kaldari er hætt við að hún fari ómelt niður í 
þarmana og þá nýtast næringarefnin ekki eins vel og hættan á 
skitu eykst verulega.

Einnig er vel hægt að fóðra kálfa á sýrðri mjólk en þá þarf 
að ná sýrustiginu niður í pH 4,55,0 og þá endist hún vel við 
stofuhita (2024°C). 1 dl af 85% sýru (t.d. maurasýru) dugir til 
að sýra 100 lítra af mjólk. Kostir þess að gefa sýrða mjólk eru 
þeir að kálfurinn drekkur aðeins minna magn í einu og því 
er ekki eins mikil hætta á að hann drekki of stóra skammta 
sem hætta er á að lendi ofan í vömb eða fari of hratt niður 
meltingarfærin og auki þar með líkur á skitu. Þessi aðferð 

Myndir 3a og 3b. Tútta sem liggur eins og + opnast með hæfilega 
rifu þegar hún er sogin en tútta sem liggur eins og x opnast nánast 
ekkert þegar hún er sogin. Ljósm.: Berglind Ósk Óðinsdóttir.
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hentar því sérstaklega vel á fóstrum með frjálsu aðgengi sem 
bjóða þó ekki upp á að hægt sé að stilla magn í hverri gjöf.

Það er mikilvægt að meta fóðrun kálfanna með því að horfa 
á þá. Þetta á sérstaklega við um kálfa sem fá úr fóstrum með 
frjálsu aðgengi, úr bar eða ganga undir, þ.e. við aðstæður þar 
sem við getum ekki verið viss um magnið sem hver og einn 
er að fá. Ef svanginn, þríhyrningurinn sem myndast á vinstri 
hlið gripanna, er innfallinn hefur kálfurinn ekki fengið fylli 
sína. Önnur einkenni sem segja að kálfurinn fái ekki nóg að 
drekka eru t.d. að augun eru aftur í tóftum og þegar klipið er í 
skinn er það lengi að leggjast niður aftur.

Það er mikilvægt að huga að steinefnagjöf strax frá upphafi. 
Kálfar sem drekka mjólk fá góðan skammt steinefna úr 
henni og þá sérstaklega kalk. Líkami sem á að vaxa hratt er 
undir miklu álagi og þá aukast þarfir fyrir stein og snefilefni 
og fóðrið nær síður að uppfylla þær þarfir nema það sé 
sérstaklega viðbætt af þessum efnum. Steinefnablöndur 
sem eru sérstaklega hannaðar fyrir vaxandi gripi innihalda 
mikið af kalki, fosfór, magnesíum, sinki, selen, joði, kopar 
og Evítamíni. Kjarnfóður er með viðbættum steinefnum en 
blöndur sem eru hannaðar fyrir mjólkurkýr eru þó yfirleitt 
ekki að uppfylla þarfir vaxandi gripa. Því er mikilvægt að 
þekkja steinefnainnihald alls fóðurs sem kálfum er gefið, bæði 
gróf og kjarnfóðurs. Það má gera ráð fyrir því að bæta þurfi 
kálfum upp steinefni til þess að þau séu ekki takmarkandi 
fyrir vöxtinn. Kjarnfóðurtegundir fyrir kálfa ættu alltaf að 
innihalda meira af steinefnum en kúafóður, því kálfar fá 
allajafnan minna magn á dag af kjarnfóðrinu. 

Það ætti að miða við þrjár mjólkurgafir á dag, sérstaklega 
fyrstu vikurnar. Þegar smákálfarnir eru í köldu fjósi þurfa 
þeir aðeins meiri mjólk og þá eru þrjár gjafir nauðsynlegar. 

Fullorðnar mjólkurkýr vilja gjarnan hafa um 510°C hita 
í fjósinu, en smákálfar hafa litla vömb og þurfa því heitara 
umhverfi og það er ágætt að miða við nær 20°C hita að minnsta 
kosti fyrstu 4 mánuðina en jafnvel alveg til sex mánaða. Ef 
smákálfarnir eru við kaldari aðstæður er hægt að nota meiri 
hálm á legusvæði og/eða vera með þak yfir legusvæðinu. 
Ágætis þumalputtaregla er að nota a.m.k. 1 kg af dufti á dag 
fyrir smákálf ef hann býr við um 10°C, ef hitinn fer niður í 
5°C þarf 10% meira duft á sólarhring og ef hitinn fer niður í 
0°C þarf 20% meira duft á sólarhring.

Eins og áður segir er fóðrun kálfa á mjólkurdufti þægileg 
lausn, því duftið er með staðlað næringargildi og því er auðvelt 
að stilla fóðrunina af miðað við þær kröfur sem við setjum til 
vaxtar kálfanna. Til eru tvær gerðir af dufti, annars vegar sem 
byggja á mjólkurpróteinum og hins vegar mysupróteinum. Þær 
gerðir af dufti sem nýta helst mysuprótein eru ódýrari kostur, 
en þær sem byggja á mjólkurpróteinum betri kostur. Það er 
þó vel hægt að komast af með mysuprótein hjá eldri kálfum 
en þeir yngstu ættu alltaf að fá duft með mjólkurpróteini. Ef 
kálfunum er ætlað að vaxa hratt ætti að blanda 150 grömmum 
af dufti í 8,5 dl af vatni en við þetta fæst kröftug kálfamjólk sem 
gefur góða næringu í hverjum lítra. Þessi blanda hentar einnig 
vel ef kálfum er bara gefið tvisvar sinnum á dag. Ef kálfarnir 
eru á vélfóstru með frjálsu aðgengi er hægt að blanda þynnra 
því þeir geta þá drukkið meira magn á sólarhring og ná þannig 
inn góðri næringu. Blöndun í vélfóstrur getur farið niður í 
100 grömm af dufti í 9 dl af vatni. Eftir því sem blandan er 
þynnri þurfa kálfarnir gott aðgengi til þess að ná örugglega að 
drekka nóg til að halda góðum vexti. Mikilvægt er að muna 
að vélfóstrur þarf að stilla reglulega til þess að tryggja rétta 
blöndun á mjólkinni. Þá eru það góð vinnubrögð að vigta eða 
mæla kálfana og fylgjast þannig með því hvað þeir þyngjast á 
mjólkinni og svo aftur þegar þeir hætta á mjólk til þess að vera 
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viss um að þeir haldi áfram að vaxa hratt og vel. Lágmarks 
kröfur til vaxtar kálfs á mjólk ættu að vera 750 g/dag en við góða 
fóðrun og aðbúnað geta þeir hæglega vaxið um 1000 g/dag 
á þessu tímabili.

Kálfar sem fá frjálst aðgengi að mjólk drekka um 10 lítra 
(812) á sólarhring og það ætti að vera kappsmál hvers bónda 
að nýta möguleika þeirra til að vaxa vel á þessum tíma, þar sem 
viðhaldsþarfirnar eru litlar og möguleikarnir til þess að nýta 
næringarnefnin úr fóðrinu til vaxtar eru miklir. Það er best 
að bjóða kálfum frjálst aðgengi að mjólk fyrstu vikurnar en sé 
það ekki mögulegt ætti að miða við a.m.k. 8 lítra mjólkurgjöf 
á dag, sbr. töflu 2. Við fæðingu eru meltingarfæri kálfanna 
með takmarkaða virkni miðað við það sem koma skal og 
kálfarnir virka í raun ekki sem jórturdýr og í raun meira eins 
og einmagadýr, enda kunna þeir ekki að jórtra og vömbin er 
jafnframt mjög lítil. Vinstrin, sem er fjórði maginn og sá sem 
er líkastur maga einmagadýra, er sú sem er virkust á þessum 
tíma í lífi gripsins.

Þrátt fyrir að kálfar séu mjög háðir því að fá næringuna 
með mjólkinni er mikilvægt að bjóða þeim upp á gróffóður 
með góðan meltanleika og gott tréni svo vömbin þroskist 
tiltölulega hratt. Magafyllin og ertingin sem gróffóðrið gefur 
þroskar hreyfingar vambarinnar og þroskar innra lag hennar, 
en þar eru litlir separ sem þurfa að stækka og þroskast svo 
vömbin nái fullri virkni. Rokgjarnar fitusýrur, sem myndast 

við niðurbrot kjarnfóðurs, hafa mest áhrif á þroska þessara 
sepa og því er mikilvægt að gefa kálfunum líka kjarnfóður 
fljótlega eftir fæðingu. Á fyrstu þremur vikunum ná kálfarnir 
ekki að melta nema um helming orkunnar sem kjarnfóðrið 
gefur, en meltingin eykst hratt eftir þann tíma samhliða auknu 
áti þeirra á kjarnfóðri. 

Að hætta á mjólk
Á meðan mjólkurgjöfin er mikil, 8 lítrar á dag eða frjálst 
aðgengi, uppfyllir hún ágætlega næringarþarfir kálfanna og 
því er áhugi þeirra á gróffóðri og kjarnfóðri oft takmarkaður. 
Eftir 78 vikna aldur er óhætt að takmarka mjólkurgjöfina því 
ef þeir fá alveg frjálst aðgengi eiga þeir til að drekka óþarflega 
mikið magn, sérstaklega í fóstrum sem ekki geta stjórnað 
skammtastærðum, og þá fer hluti mjólkurinnar niður í vömb 
eða of hratt niður í þarma og þeir fá skitu sem veldur bakslagi 
í vöxtinn. Einnig hafa þeir ekki eins mikinn áhuga á öðru 
fóðri ef þeir geta drukkið sig sadda af mjólkinni. Á þessum 
tíma er ráðlegt að örva markvisst át á gróffóðri og kjarnfóðri, 
svo kálfarnir séu örugglega farnir að éta nóg af því þegar þeir 
hætta alveg á mjólkurgjöfinni og að vömbin sé farin að virka 
vel og nýting fóðursins sé góð þegar mjólkurgjöfin hættir.

Það fer aðeins eftir fjölda og umfangi hvernig skipulag á 
kálfastíum ætti að vera en það getur verið gott að skipta 
smákálfum aðeins upp og hafa ekki alla saman í einni stíu. 
Miða ætti við 810 kálfa í hverjum hóp, en því stærri sem 

Tafla 2. Mjólkur og kjarnfóðurgjöf kálfa fyrstu átta vikurnar.

Aldur Mjólk Kjarnfóður Gróffóður Vatn
18 vikna Mjólk eða kálfamjólk 8 lítrar í 

23 lítra skömmtum eða frjálst 
aðgengi

Frjálst aðgengi að lystugu 
kjarnfóðri sem hefur hátt 
próteininnihald og ekki of 
mikla auðleysta sterkju

Frjálst aðgengi, nýtt á hverjum 
degi, þurrlegt og gott hey

Frjálst aðgengi
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hóparnir eru, því meira verður smitálagið. Þess utan er góð 
regla að gera aldrei meira en eina breytingu í einu hjá kálfum. 
Þannig að ef þeir eru t.d. teknir af mjólk þá ætti ekki að færa þá 
af hálmi og á annað undirlag í sömu vikunni. Það er því ágætt 
að hugsa sér eina stíu þar sem kálfar fá mikla mjólk eða á fyrri 
hluta mjólkurfóðrunar og svo taki við önnur stía sem er alveg 
eins og sú fyrsta, með sama undirlagi og legusvæði, en það 
sem breytist er að mjólkurgjöfin verður takmarkaðri og fylgst 
er sérstaklega vel með auknu áti á gróffóðri og kjarnfóðri.

Gefa skal sér góðan tíma í að minnka mjólkurgjöfina, 
svo kálfarnir fái gott svigrúm til að auka átið á gróf og 
kjarnfóðri. Á þessum aldri skiptir mjög miklu máli að gefa 
nóg prótein og þar sem verið er að draga úr mjólkurgjöfinni 
minnkar próteingjöfin samhliða og hana þarf að bæta upp 
með öðrum hætti. Gróffóðrið er mjög misjafnt að gæðum og 
því er mikilvægt að hafa heysýni af því til að geta metið þörfina 
á öðrum próteingjafa. Þá er æskilegt að sækja viðbótina í 
kjarnfóður sem inniheldur hátt hlutfall próteins og gæðapróteins 
eins og fiskimjöls. Ástæðan fyrir því að fiskimjöl hentar vel sem 
próteingjafi fyrir kálfa er að það meltist að mestu í þörmum og 
er tekið þar upp sem amínósýrur og nýtist því mjög vel til vaxtar. 
Plöntuprótein sem kemur með gróffóðrinu, sem og soja og 
repjuprótein, er auðmeltara og nýtist því frekar í vömbinni og 
hjálpar til við þroska hennar sem einnig er mikilvægt á þessum 
tíma. Einnig þarf að passa kolvetnasamsetninguna í kjarnfóðrinu 
því mikið magn af auðleystri sterkju, áður en vömbin er farin 

að geta melt hana, fer niður í þarmana og þá aukast líkurnar á 
skitu til muna. Maís meltist hægar en bygg og hveiti og er því 
nauðsynlegur hluti af sterkjusamsetningu kjarnfóðursins. Þegar 
mjólkurgjöf kálfanna er minnkuð er mikilvægt að fylgjast með 
kjarnfóðurátinu og miða við að þeir séu farnir að éta 1 kg af 
kjarnfóðri á dag í amk. 3 daga í röð áður en þeir hætta alveg á 
mjólk.

Þegar kálfar fá takmarkað aðgengi að mjólk þarf að tryggja 
gott aðgengi að vatni sem er ferskt og gott. Nóg vatnsdrykkja 
styður við gott át á gróffóðri og kjarnfóðri og hjálpar því til 
við þroska meltingarfæra og heldur réttu vökvajafnvægi í 
líkamanum. Tafla 3 dregur saman helstu áherslur fóðrunar 
kálfa sem eru að hætta á mjólk.

10.2. Ungkálfar (2-6 mánaða gamlir)
Það er algengt að þegar kálfar hætta á mjólk, þá séu þeir settir 
í stíu með öðru undirlagi en þeir eru vanir, en þá er mikilvægt 
að breyta ekki fóðrinu á sama tíma eins og áður hefur verið 
nefnt. Mjólkurgjöfin á því að hætta alveg nokkrum dögum  
áður en þeir eru færðir og þegar þeir eru komnir í nýju 
aðstöðuna á að bjóða þeim upp á sama gróffóðrið og 
kjarnfóðrið í fyrstu og þeir voru vanir.

Þegar færa á kálfa er gott að reyna að halda aðeins hópinn, 
færa nokkra saman því það fylgir því mjög mikið álag fyrir 
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Tafla 3. Mjólkur og kjarnfóðurgjöf kálfa sem eru að hætta á mjólk.

Aldur Mjólk Kjarnfóður Gróffóður Vatn
Frá 8 vikna Mjólk eða kálfamjólk, 

takmarkað aðgengi og rólega 
dregið úr gjöfinni

Frjálst aðgengi að lystugu 
kjarnfóðri sem hefur hátt 
próteininnihald og ekki of 
mikla auðleysta sterkju

Frjálst aðgengi, nýtt á hverjum 
degi, þurrlegt og gott hey

Frjálst aðgengi, 
mikilvægt að tryggja 
gott aðgengi þegar 
mjólkurgjöf minnkar
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kálfinn ef hann er færður einn og sér inn í nýja stíu með 
ókunnugum kálfum. Mjúkt og þurrt undirlag eykur vellíðan 
kálfa og hefur jákvæð áhrif á vöxt og ef þeir eru í köldu fjósi þá 
er hálmur mjög góður á legusvæði, sérstaklega til sex mánaða 
aldurs. Svona ungir gripir ættu að minnsta kosti ekki að þurfa 
að liggja á steypu og raunar ættu nautgripir, óháð aldri, aldrei 
að liggja á ómýktu undirlagi ef ná á sem mestri vaxtar og 
þroskagetu. Það er ágætt að hafa legusvæðið aðeins aðskilið 
frá átsvæðinu eins og sést á mynd 5, þeir skíta meira þar 
sem þeir standa og éta svo það sparar því undirburð að hafa 
legusvæðið sér og heldur því snyrtilegu.

Það á í raun ekki að koma bakslag í vöxt kálfa þegar þeir hætta 
á mjólk og ef það sést greinilegur munur á kálfunum þegar þeir 
hætta á mjólkinni bendir það til þess að of mikið álag sé á þeim. 
Þeir eiga ekki að þurfa að sýna úfnari feld eða hægja á vexti 
því þá hafa þeir einfaldlega ekki fengið nógu gott tækifæri til 
þess að venjast kjarn og gróffóðurgjöfinni eftir að þeir hættu 
á mjólkinni. Önnur skýring gæti einnig verið sú að aðstæður í 
stíunni, sem þeir fóru í eftir mjólkina, eru ekki nógu góðar fyrir 

þá svo sem kuldi, bleyta, trekkur eða of stórt aldursbil kálfanna 
í stíunni en allt þetta hefur neikvæð áhrif á afdrif kálfanna. 
Þetta þýðir að vaxtarmöguleikar þeirra eru ekki að nýtast til 
fullnustu, auk þess sem þekkt er að kálfar sem fá bakslag í vöxt 
eru oft lengi að ná upp vaxtarhraða á ný og oft ná þeir aldrei 
markmiðsvexti á degi hverjum í kjölfar vaxtarbakslags. Það er 
því brýnt að tryggja að slíkt gerist ekki, en skýringin á því er sú 
að líklega er of mikið að breytast í einu hjá kálfinum og þá er 
mikilvægt að fara vel yfir ferlið og athuga hvort það sé mögulegt 
að gera breytingar til að bæta úr stöðunni.

Eins og fyrr segir þá eiga kálfarnir að vera farnir að éta a.m.k. 
1 kg af kjarnfóðri á móti gróffóðrinu þegar þeir hætta alveg á 
mjólk, en það fer þó aðeins eftir því hvaða gripi er verið að ala 
upp, og hlutverki þeirra, hversu öflug fóðrunin á að vera á því 
vaxtartímabili sem tekur við í kjölfarið. Það sem þarf að passa 
sérstaklega vel er aðgengi að próteini en kálfarnir hafa yfirleitt 
gott aðgengi að orku úr gróffóðrinu þ.e. ef það hefur góðan 
meltanleika og er lystugt. Hins vegar getur lystugt gróffóður verið 
snautt af próteini og þá þarf að bæta þeim það með kjarnfóðri.

Mynd 5. Kálfastía með spæni og fóstru- og skítasvæði fyrir aftan 
fóðursvæði. Ljósm.: Berglind Ósk Óðinsdóttir.

Mynd 4. Kálfar sem eru hættir á mjólk eiga að fá sama gróffóðrið og 
kjarnfóðrið og þeir eru vanir. Ljósm.: Berglind Ósk Óðinsdóttir.
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Gripir á þessum aldri eiga ekki að þurfa að fitna óhóflega og 
ef það gerist er fóðurskammturinn ekki rétt samansettur og 
líklegt að aðgengi próteins sé ábótavant miðað við þá orku sem 
er aðgengileg úr fóðrinu. Eins eru stein og snefilefnamælingar 
á heyinu mikilvægar, því skortur á þeim efnum getur einnig 
takmarkað vöxt og sérstaklega þegar nóg er boðið af góðri orku 
og próteini. Kalk og fosfór eru gríðarlega mikilvæg steinefni 
fyrir góðan vöxt beina sem er undirstaða mikils gróffóðuráts 
síðar meir enda geta stórir og bolmiklir gripir étið meira magn 
gróffóðurs en smærri gripir. Magnesíum er mikilvægt fyrir 
innri efnaskiptin og salt fyrir vökvajafnvægi líkamans. Kopar 
og selen eru sérstaklega mikilvæg snefilefni fyrir frumuvöxt, 
sem er mikilvægt þroska og vexti vöðvafruma. Sink, mangan 
og joð eru sérstaklega mikilvæg góðri frjósemi í framtíðinni 
og vítamínin styðja nýtingu stein og snefilefna.

Mat á fóðrun er mikilvæg allt vaxtarskeiðið og því þarf að gefa 
sér tíma til þess að horfa á kálfana og jafnvel skrá niður þroska 
og vöxt. Þegar gripir eru að vaxa má ekki láta stóra vömb 
þeirra plata sig. Gripir sem éta vel af gróffóðri eru oft með 
stóran belg og líta kannski út við fyrstu sýn til að fá nóg en þá 
er mikilvægt að horfa á holdfyllingu og vöðvalag gripanna. Ef 
þeir eru grannir, þrátt fyrir vel fyllta vömb, þá vantar gripina 
prótein en reynslan sýnir að kálfa vantar oftast prótein ef 
einungis er verið að ala þá á gróffóðri.

Það þurfa að vera jafn mörg átpláss og fjöldi gripa, því um 
leið og þeir komast ekki allir að til þess að éta í einu fer að 
myndast forgangsröðun í hópnum. Þá gerist það að ekki allir 
stækka eins mikið og þeir annars gætu, þar sem þeir þurfa að 
bíða eftir plássi við fóðurganginn. Á meðan þeir eru ungir eru 
þeir hagkvæmir í fóðrun, því það fer lítið af fóðri til viðhalds 
og þess vegna nýtist fóðrið að mestu leyti til vaxtar og þroska 
og sérstaklega ef aðstaðan er góð sem gripirnir búa við. 

Á þessum tíma er aðgengi að vatni jafn mikilvægt og það var 
þegar kálfarnir voru að hætta á mjólkinni. Vatn er gríðarlega 
mikilvægt og ódýrt fóður og því ætti það aldrei að vera 
takmarkandi við fóðrun gripa. Gott aðgengi að vatni örvar 
bæði gróf og kjarnfóðurát og stuðlar þannig að betri vexti 
gripanna.

10.3. Almennt um geldneyti
Eðlilega eru áherslur í fóðrun geldneyta aðeins mismunandi 
eftir því hvaða gripi er verið að fóðra og hvert hlutverk þeirra 
er í framleiðslunni. Í næstu undirköflum verður farið betur 
yfir áherslur sem þurfa að vera annars vegar fyrir naut í vexti 
og lokaeldi og hins vegar fyrir kvígur fram að og eftir sæðingu.

Gróffóðrið er undirstaðan og oft eru gripir á þessum aldri, 
þ.e. eftir 6 mánaða aldur, einungis fóðraðir á gróffóðri. Því er 
mikilvægt að tryggja gott gróffóðurát og hér verður farið yfir 
það hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif á átið.

Fóðurnýting er lykilatriði í hagkvæmri framleiðslu en það eru 
margir þættir sem þarf að horfa til, til þess að hámarka hana.

Þurrefnisinnihald
Mest át næst við fóðurskammt sem hefur þurrefni á bilinu 
37% til 60% en bæði mjög blautt eða mjög þurrt fóður getur 
tafið fyrir áti. Mjög blautt fóður hefur mikla gerjun sem er 
„þung“ fyrir vömbina, en mjög þurrt fóður hefur hægari 
niðurbrotshraða og því líður lengri tími þar til það verður 
pláss fyrir meira af því í vömbinni. Eins skiptir næringargildi 
fóðursins miklu máli, því fóður sem hefur góðan meltanleika 
ést betur en það sem sem tekur langan tíma að melta. Eins 
tekur trénisríkt fóður mikið pláss í vömb og það tekur tíma 
að jórtra það til þess að skapa meira rými fyrir annað fóður 

10 FÓÐRUN NAUTGRIPA Á MISMUNANDI SKEIÐUM



           153

                 NAUTGRIPARÆKT 

en eftir því sem meltanleikinn er betri er hægt að auka 
trénisinnihaldið.

Verkun
Verkun fóðursins skiptir máli þegar hámarka á átið, því 
fóður sem hefur slæma verkun ést ekki eins vel og vel verkað 
fóður. Þættir í verkun, sem hafa neikvæð áhrif, eru m.a. 
mygla og röng sýring. Ef gróffóðrið er verkað mjög blautt 
getur það valdið því að örverur sem framleiða smjörsýru 
geti náð sér á strik og þá verður fóðrið síður lystugt. Þá 
getur mjög mikil mjólkursýrugerjun haft neikvæð áhrif á 
át því það tekur vömbina tíma að taka upp sýruna. Ef mjög 
próteinríkt fóður er votverkað getur losnað svo um próteinið 

að hlutfall ammoníaks hækki í því sem truflar einnig átið. 
Jarðvegsmengun gerir fóður einnig ólystugt og eykur líkur á 
slakri gerjun í votheyi.

Fóðurbreytingar
Hraðar fóðurbreytingar skipta líka máli, því örverurnar í 
meltingarveginum þurfa að aðlagast breyttri fóðrun. Þetta 
á sérstaklega við um magn og samsetningu viðbótarfóðurs 
eins og kjarnfóðurs og byggs sem hefur mikil áhrif á 
vambarstarfsemina. 

Aðstaðan
Aðstæður á fóðurgangi skipta líka miklu máli og hvernig 
gróffóðrið er framreitt fyrir gripina. Milligerði sem trufla eða 
slár sem nudda trufla átið og þá á fóðurgangurinn að vera sléttur 
svo það sé auðveldara fyrir gripina að éta. Auk þess er einnig 
auðveldara að halda fóðurgangi þrifalegum ef hann er sléttur. 
Snyrtilegur fóðurgangur, þar sem moð er tekið frá reglulega, 
eykur át og gerir fóðrið lystugra. Ekki ætti að gefa of mikið 
magn í einu svo það liggi ekki fyrir þeim fóður sem er búið að 
slefa í og gera þar með ólystugt. Reglulega þarf að ýta fóðrinu 
að gripunum sem gerir það meira spennandi til áts. Enn fremur, 
eins og áður hefur komið fram, þurfa að vera næg átpláss fyrir 
alla gripi því annars geta þeir farið að slást um átplássin, sem 
veldur því að einhver verður undir í baráttunni og vöxturinn 
minnkar þó sumir gripanna geti haldið góðum vexti. Markmiðið 
hér á landi er væntanlega alltaf að ná góðum vexti allra gripanna 
og því mikilvægt að hafa ekki of þétt á þeim í stíunum.

Vatn
Vatn skiptir miklu máli fyrir gróffóðurát og gott aðgengi 
að hreinu vatni skiptir gripina máli því þá éta þeir meira 
gróffóður. Muna þarf að þrífa vatnsker eða skálar reglulega og 
daglega á að hafa eftirlit með vatnsgæðum.

Kyn
Naut eru hagkvæmari í fóðrun en uxar sem eru svo hagkvæmari 
en kvígur, þetta er staðreynd sem ágætt er að hafa í huga.

Mynd 6. Verkun fóðursins skiptir máli þegar hámarka á átið. Ljósm.: 
Berglind Ósk Óðinsdóttir.
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Aldur
Eftir því sem gripirnir eldast fer hærra hlutfall af fóðrinu til 
viðhalds og fóðurnýtingin verður því minni og hægist því á 
raunvexti. Þetta á sérstaklega við þegar gripir eru orðnir stórir. 
Því er mikilvægt að taka ekki of langan tíma í uppeldið, því þá 
fer hlutfallslega meira fóður í viðhald en beint til vaxtar.

Heilsufar
Heilsufar er mikilvægt því það fer gríðarleg orka í t.d. 
ormasmit o.s.frv. Þá er streita kostnaðarsöm og hefur áhrif 
á fóðurnýtingu. Því er mikilvægt að tryggja góð vinnubrögð 
sem lágmarka streitu eins og t.d. að flytja ekki dýr á milli staða 
nema þess nauðsynlega þurfi og reyna að halda hópum saman 
í gegnum allt vaxtar og lokaeldistímabilið því það fer mikil 
orka í að aðlagast nýjum hópi eins og áður hefur komið fram.

Aðstaðan
Jafnt og gott aðgengi að fóðri, sem og góð loftræsting bæta 
fóðurnýtingu.

Eftirlit
Bera þarf saman kálfa sem þrífast vel og þá sem ekki eru eins 
fallegir og finna út úr því hvað olli þessu og hvort hægt sé að 
koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Það er dýrt að taka of 
langan tíma til að ná sláturstærð, hvert pláss kostar og þá fer 
líka hlutfallslega meira af fóðrinu í viðhald í stað vaxtar. 

Fóðrið
Allar fóðurbreytingar ættu að gerast með yfirvegun, kynna 
inn nýtt fóður saman við það sem verið er að gefa til þess að 
viðhalda góðu áti. Þá skiptir trénisinnihald fóðursins máli 
fyrir fóðurnýtinguna. Vömbin er hönnuð til þess að vinna 
á tréninu og því nýtist sérstaklega vel að fóðra á gróffóðri 
þar sem hefur verið vandað til verka við framleiðsluna 
s.s. varðandi tegundaval, endurræktun, áburðargjöf og 
sláttutíma. Gróffóður sem gefur gott trénisinnihald með 
háan meltanleika er úrvals fóður og ef það vantar tréni 
í fóðrið er hægt að sækja það í hrávöru eins og með 
sykurrófuhrati svo dæmi sé tekið. Líklegt er að gróffóðrið á 
Íslandi hafi almennt nóg tréni og líklegra er að meltanleiki 
þess sé ekki nógu góður, sem þá er takmarkandi fyrir 
fóðurnýtinguna.

10.4. Vaxtarskeið nauta
Skipta má nautaeldi upp í þrjú skeið, það fyrsta er 
þegar kálfurinn er ungur og háður mjólkurgjöfinni og 
meltingarfærin eru ekki orðin þroskuð eins og á jórturdýri. 
Farið var yfir undirstöðu atriði í fóðrun smákálfa í kafla 
10.1 og 10.2. Hér á eftir verður farið í næstu tvö skeiðin í 
uppeldi nautkálfa til slátrunar, sjá nánar skýringarmynd 7.

Það er aðeins mismunandi eftir því hvaða kúakyn er verið að 
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Smákálfar
Tímabilið þar sem 

fóðrunin er háð mjólk en 
miðar að því að þroska 

jórturdýrið

Vaxtarskeið
Tímabilið þar sem 

fóðrunin miðar að því að 
ná fram góðum bein- og 

vöðvavexti

Lokaeldi
Stutt tímabil í lokin 

þar sem áherslan er á 
vöðvavöxt og fitun

Mynd 7. Nautaeldi má skipta upp í þrjú skeið.
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nota, hvers konar nálgun hentar best til þess að ná sem mestum 
afköstum í framleiðslunni. Í grunninn er alltaf verið að vinna 
með þrjú skeið sem hafa hvert sína áherslu eins og sjá má á 
skýringarmynd 7. Það er mismunandi hvaða skeið ætti að leggja 
mesta áherslu á til þess að ná sem bestum árangri. Kúakyn sem 
eru frekar smávaxin og þar sem er gömul hefð fyrir því að nota 
á hverjum stað (native) eru þau kyn sem þarf að leggja mikla 
áherslu á vaxtarskeiðið, þar sem gróffóður er undirstaðan í 
fóðrinu og áherslan á að ná góðum beinvexti. Gripirnir hafa 
þá meiri möguleika á því að safna stórum vöðum á kröftuga 
beinagrind. Þetta á við um íslenska mjólkurkúakynið. Stærri 
kyn, sem hafa verið ræktuð sérstaklega með stóra beinagrind, 
þurfa minni áherslu á vaxtarskeiðið og geta tekið lengra skeið 
með fóðri sem hentar lokaeldisskeiðinu.

Próteinfóðrun
Á vaxtarskeiðinu á að leggja aðal áhersluna á próteinfóðrunina. 
Prótein í gróffóðri nýtist vel, en það er sjaldnast nóg til þess 
að nýta vaxtarmöguleika gripanna til fullnustu. Prótein 
í gróffóðri er í eðli sínu frekar aðgengilegt, það brotnar 
auðveldlega niður í vömbinni, þar sem örverurnar nýta það 
til þess að viðhalda sínu samfélagi og geta þá með skilvirkari 
hætti brotið niður önnur næringarefni fóðursins, eins og tréni 
gróffóðursins og sterkju kjarnfóðursins sem gefur gripnum 
orku. Sá hluti gróffóðurpróteinsins sem brotnar hægt niður, 
eða örverurnar ná ekki að nýta, fer áfram niður meltingarfærin 
og er brotið niður með ensímum eins og hjá einmaga dýrum. 
Örverurnar sem fara með fóðurleifum úr vömbinni, og lengra 
niður meltingarveginn, eru einnig meltar og örverupróteinið 
nýtist því líka. Próteinið sem örverurnar nýttu úr gróffóðrinu 
er því alls ekki tapað, þar sem það nýtist með öðrum hætti. 
Það sem getur gerst, ef gripunum er boðið upp á mjög mikið 
af auðleystu próteini í gróffóðrinu, er að örverurnar ná ekki 
að nýta það allt. Þá gerist það að hluti þess fer að brotna niður 

í ammoníak í vömbinni og fer þá ekki áfram meltingarveginn 
og nýtist sem prótein heldur þarf að losa það úr vömbinni sem 
úrefni. Þannig tapast próteinið í raun út úr framleiðslunni. 
Hins vegar ef gripunum er boðið upp á flóknari prótein í 
fóðri með gróffóðurpróteininu, prótein sem brotnar hægt 
niður, eru meiri líkur á því að það komist ómelt framhjá 
örverumeltingunni. Þá er verið að bæta mjög við aðgengi 
gripanna að heildar próteini í fóðurskammtinum. Þess vegna 
þarf að bjóða bæði næg prótein, sem eru aðgengileg í vömbinni 
til þess að hámarka skilvirkni örverustarfseminnar þar og þar 
með nýtingu fóðursins, en jafnframt að bjóða viðbótarprótein 
á formi flóknari próteina sem frekar komast framhjá 
örverusamfélaginu og eru melt neðar í meltingarfærunum. 
Dæmi um svona flóknari próteingjafa eru til dæmis fiskimjöl, 
sem er hægt að fá úr íslenskri framleiðslu eða plöntuprótein 
sem hafa verið meðhöndluð þannig að þau brotni hægar 
niður.

Stein-, snefilefni og vítamín
Á vaxtarskeiðinu er einnig gríðarlega mikilvægt að tryggja 
gott aðgengi að stein og snefilefnum sem og vítamínum. 
Fjölmörg efna í þessum flokki eru nauðsynleg góðum vexti, 
bæði fyrir beinvöxt, vöðvavöxt og innri efnaskipti almennt. 
Gott gróffóður getur innihaldið hátt orku og próteingildi 
sem nýtist vel til vaxtar, en steinefnainnihald gróffóðursins 
er tiltölulega jafnt. Því getur takmarkað aðgengi að stein og 
snefilefnum haldið aftur af góðum vexti og þroska, ef einungis 
er fóðrað á gróffóðri eða ósteinefnabættu viðbótarfóðri eins og 
byggi. Hafa ber í huga að þarfir gripanna fyrir steinefni aukast 
með auknum vaxtarhraða. Á þessum tíma í lífi gripanna er 
kalk og fosfór gríðarlega mikilvæg steinefni, því beinvöxtur 
er mikill en þessi steinefni eru mikilvægust fyrir bein og liði. 
Magnesíum er nauðsynlegt fyrir skilvirk innri efnaskipti og 
tekur því þátt í nýtingu fjölmargra næringarefna og annarra 
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steinefna og ef það vantar magnesíum getur það haft víðtæk 
neikvæð áhrif á vöxt og þroska. Natríum og kalí skipta máli 
fyrir vökvajafnvægi líkamans og yfirleitt er nóg kalí í gróffóðri 
hér á landi, en það er nánast undantekningarlaust ekki nóg 
natríum. Kopar er mjög mikilvægur frumuvexti og selen og 
Evítamín fyrir vöxt vöðvafruma og því ættu þessi efni aldrei 
að vera takmarkandi hjá vaxandi gripum, en gróffóður eitt og 
sér inniheldur aldrei nóg af þessum efnum. Sink og mangan 
eru einnig mikilvæg snefilefni í uppeldinu, sem og joð.

Kjarnfóðurblöndur eru yfirleitt snefilefna og vítamínbættar 
og því kemur einhver viðbót þar. Það er hins vegar mjög 
misjafnt hversu mikið er af steinefnum í blöndum og því 
nauðsynlegt að skoða innihaldslýsingar vel og meta þannig 
hvort þarfir séu uppfylltar eða hvort það sé jafnvel þörf fyrir 
viðbótargjöf. Annað viðbótarfóður, sem gjarnan er gefið með 
gróffóðri, eins og bygg, brugghrat eða annað sem fellur til 
er ekki steinefnabætt og því er mikilvægt að átta sig á þeim 
steinefnum sem gripirnir eru að innbyrða og meta svo þörfina 
á viðbótar steinefnagjöf. Kornmeti er ekki ríkt af steinefnum, 
en fiskimjöl er það svo þetta er mjög mismunandi eftir 
fóðurtegundum.

Þegar kjarnfóðri er ekki blandað saman við gróffóðrið ætti 
ekki að gefa stærri skammta í einu en 0,5 kg fyrir hver 100 kg 
af líkamsþunga í hverjum skammti. Eins er mikilvægt að gefa 
kjarnfóður með gróffóðurgjöfinni þannig að gripir séu ekki 
að fá kjarnfóðrið í „tóma“ vömb.

10.5. Lokaeldi nauta
Í lokaeldinu skiptir orka mestu máli til að fá góða vöðvafyllingu 
og þá hentar mjög vel að fara yfir í orkuríka kjarnfóðurblöndu, 
sem hefur hátt innihald af úrvals maíssterkju, ásamt því að 

innihalda nóg prótein, steinefni, snefilefni og vítamín fyrir 
gripi á þessum aldri til þess að tryggja sem best vöðvavöxt og 
gæði. Í lokaeldinu skiptir próteinið töluvert minna máli en á 
vaxtarskeiðinu en orkan er í forgrunni í staðinn. Það er mjög 
gott að gefa fjölbreytt aðgengi að sterkju og sem dæmi má 
nefna að sterkjan úr maís brotnar t.d. hægar niður en sterkjan 
úr byggi eða hveiti. Eins er gróffóður, sem sjá má lýsingu á í 
töflu 4, með gott trénisinnihald og háan meltanleika, gríðarlega 
góð orkuuppspretta og ætti að bjóða öllum nautum í lokaeldi.

Tafla 4. Dæmi um gott gróffóður.

Prótein CP Tréni NDF Meltanleiki 
lífræns efnis 

Gott 
gróffóður

150180  
g/kg ÞE

460500  
g/kg ÞE

77%  
og hærri

Á þessum tíma er þó vel hægt að komast af með ódýrara 
fóður, því prótein er gjarnan dýrasti hluti aðkeypta fóðursins. 
Þannig hentar t.d. sérstaklega vel að nota heimaræktað bygg 
sem er góð orkuuppspretta og nýtist nautum mjög vel. Hafa 
ber þó í huga að bygg er fyrst og fremst orka, það gefur lítið 
annað, en fullþroskað bygg hefur bæði lágt próteininnihald 
og er frekar snautt af steinefnum líka. Hafi gróffóðrið 
hins vegar hátt próteininnihald er ekki endilega þörf á 
viðbótarpróteini á þessum tíma, en þó þarf örugglega að 
bæta við steinefnum, snefilefnum og vítamínum. Það er því 
ekki ráðlegt að nýta gróffóður með lágt próteininnihald, ef 
eingöngu á að bjóða bygg sem viðbótarfóður á þessum tíma 
þó próteinþörfin sé mun lægri hjá gripum á þessu skeiði en 
hún er á vaxtarskeiðinu.

Stein og snefilefnaviðbót, ásamt vítamínviðbót, er ekki síður 
mikilvæg á þessu skeiði til þess að næringarefnin, sem verið er 
að gefa nýtist sem best, en snefilefnin eru sérstaklega mikilvæg 
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fyrir þau efnaskipti sem tengjast vöðvavexti og þroska. Í 
lokaeldinu er selen og Evítamín gríðarlega mikilvæg til að fá 
fallega vöðva og magnesíum ekki síður fyrir innri efnaskiptin. 
Stein og snefilefnaviðbót er því einnig mikilvæg í lokaeldinu, 
eins og á öðrum skeiðum uppeldisins, en það er mikilvægt að 
horfa á heildar fóðurskammtinn og meta aðgengi að stein og 
snefilefnum eins og öðrum næringarefnum.

10.6. Kvígur að sæðingu
Það getur verið aðeins mismunandi hvenær kvígur verða 
kynþroska og byrja að ganga og einstaklingsbreytileikinn er 
töluverður. Algengt er þó að þær séu rétt tæplega ársgamlar, 
en kynþroski er mjög tengdur líkamsþroska og því getur 
fóðrunin haft veruleg áhrif á það hvenær kvígurnar byrja að 
ganga. Eftir því sem fóðrunin er kraftmeiri, vaxa kvígurnar 
hraðar og fara þá gjarnan fyrr að ganga. Æskilegt er að kvígur 
beri um 2224 mánaða gamlar, en til þess að þær skili góðum 
afurðum strax á fyrsta mjaltaskeiði þurfa þær að vera vel 
þroskaðar. Þroski, og þá sérstaklega þungi við fyrsta burð, 

hefur mikil áhrif á nyt á fyrsta mjaltaskeiði. Það er ástæða þess 
að oft sést meiri framleiðsla hjá kvígum sem bera frekar gamlar, 
en það er fleira sem hangir á spýtunni en mjólkurframleiðslan 
á fyrsta mjaltaskeiði. Kvígur sem bera gamlar endast oft verr, 
þ.e. æviafurðir þeirra verða lægri en þeirra sem bera yngri. Að 
láta kvígurnar ekki bera fyrr en þær eru orðnar eldri en 2224 
mánaða er því ekki gott búsmarkmið.

Orku- og próteinfóðrun
Fituvefur í júgri getur myndast ef fóðrunin er röng í 
uppvextinum, en það á sérstaklega við um tímabilið eftir 
mjólkurfóðrun og fram að kynþroska. Á þessum aldri er þó 
vel hægt að fóðra töluvert kröftuglega án þess að fituvefur 
myndist og valdi skemmdum á júgurvefnum eða að kvígurnar 
safni of mikilli innvortis fitu sem getur haft neikvæð áhrif á 
frjósemi. Til að svo sé þarf að gefa nóg prótein á móti orkunni 
og ef kvígunum er aðalega boðin orka á formi góðs gróffóðurs, 
en prótein í lágmarki, geta þær ekki nýtt alla orkuna til vaxtar 
og þá myndast þessi fituvefur í júgrinu og annars staðar innan 
um líffæri og kynfæri. Ef þeim er hins vegar boðið nóg prótein 
með orkunni, nýta þær hana einfaldlega til þess að vaxa 
meira en þurfa ekki að geyma hana á formi fituvefs. Prótein 
er byggingarefni líkamans og þegar það er nóg orka á formi 
gróffóðurs með góðan meltanleika má byggingarefnið ekki 
vera af skornum skammti. Prótein í gróffóðri getur verið mjög 
mismunandi bæði af magni og gæðum og því þarf yfirleitt 
að bæta próteini við fóðurskammtinn svo vaxtarmöguleikar 
gripanna séu nýttir til fullnustu á þessum tíma í vextinum.

Stein- og snefilefni
Á sama tíma er mikilvægt að tryggja gott aðgengi að bæði 
stein og snefilefnum, sem eru nauðsynleg vexti og þroska. 
Sé aðgengi stein og snefilefna ekki nægjanlegt á móti góðri 
orku og próteini getur það haft verulega hamlandi áhrif á vöxt 

Mynd 8. Í lokaeldinu skiptir orka mestu máli til að fá góða 
vöðvafyllingu. Ljósm.: Bessi Freyr Vésteinsson.
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og þroska gripa á þessum aldri. Eftir því sem krafan um vöxt 
er aukin, með betra aðgengi að orku og próteini, eykst þörfin  
fyrir stein og snefilefni á sama tíma. Það sem þarf sérstaklega 
að hugsa um eru kalk og fosfór, fyrir góðan beinvöxt og 
sterka liði, sem gefur vaxtargrundvöll sem gefur háfættar 
og bolmiklar kvígur sem t.d. passa vel inn í mjaltaþjóna og 
geta étið mikið magn gróffóðurs þegar þær verða fullorðnar. 
Fosfór tekur þátt í mun fleiri ferlum í líkamanum en bara við 
beinmyndun, það stuðlar að góðum liðum og tekur þátt í 
orkuefnaskiptum líkamans svo eitthvað sé nefnt. Magnesíum 
er eitt af þeim stóru líka og er gríðarlega mikilvægt innri 
efnaskiptum, það stuðlar að bættri nýtingu annarra 
næringarefna og er mikilvægt fyrir innri líkamsstarfsemi. 
Kopar er mikilvægur frumuefnaskiptum og selen fyrir 
uppbyggingu vöðvafruma. Sink, joð og mangan eru einnig 
mikilvæg snefilefni en þau hafa sérstaklega áhrif á frjósemi. 
Vítamínin A, D og E eru einnig mikilvæg fyrir kvígurnar, 
en þeirra hlutverk er að stóru leyti að tryggja góða nýtingu 
stein og snefilefna. Skortur á steinefnum er alvarlegur og 
hefur sýnileg áhrif á vöxt og þroska gripa, sem og frjósemi 
þeirra, en áður en skortseinkenni koma fram getur takmarkað 
aðgengi að þessum bætiefnum haft hamlandi áhrif á vöxt og 
þroska. Það takmarkar þannig möguleika gripanna til þess 
að vaxa og þroskast, eins og þeir annars gætu, væri þeim 
boðið nægjanlegt aðgengi þessara efna rétt eins og að orku 
og próteini.

Sæðingar
Það er mikilvægt að ala kvígurnar þannig upp að þær séu vel 
þroskaðar tímanlega, svo hægt sé að sæða þær á réttum tíma 
eins og áður hefur verið nefnt. Að ala kvígur lengi, til þess 
að ná tilætlaðri stærð, er mjög óhagkvæmt því þegar þær eru 
orðnar gamlar fer hlutfallslega meira fóður í viðhald og því 
kostar mun meira að ala þær á þeim tíma. Séu kvígurnar hins 

vegar aldar rétt upp, strax á fyrsta æviárinu þegar líkaminn 
er mjög duglegur að nýta allt fóður til vaxtar, skilar það sér í 
aukinni hagkvæmni.

Þá er mikilvægt að fylgjast bæði með holdastigi á kvígum sem 
eru komnar að sæðingu og meta tímann til fyrstu sæðingar 
út frá stærð og þroska, en ekki bara aldri. Auðvitað á ekki að 
sæða þær of ungar, en það er í lagi að sæða kvígu frá 12 og 
13 mánaða aldri, ef hún er stór og vel þroskuð. Eins og áður 
segir er kynþroski nátengdur líkamsþroska, en ef það er látinn 
líða of langur tími frá því að hún er tilbúin til fyrstu sæðingar 
hættir henni til að fara að safna á sig fitu og hún heldur verr 
við sæðingu.

Þegar kvígurnar eru farnar að nálgast fyrstu sæðingu er 
mikilvægt að hafa gott aðgengi að þeim, góða lýsingu og gott 
rými fyrir þær. Kvígur eiga að vera í holdastigi 3 við sæðingu 
en 3,5 við burð. Það er ágætt að mæla brjóstmálið til að meta 
stærð og ef það er orðið 145155 cm (u.þ.b. 275 kg) er hún 
orðin nógu stór til að vera sædd, ef það er erfitt að komast til 
þess að brjóstmæla er líka hægt að hafa áberandi línu á vegg 
í stíunni eða við framhlið að fóðurgangi þar sem kvígurnar 
ganga um. Þessa línu ætti að setja í 125 cm hæð og þegar 
herðakambur kvígu nær upp í línuna er hún orðin nógu stór.

Beit
Það er hluti af uppeldinu að setja kvígurnar á beit, en beitina 
þarf að skipuleggja vel eftir því á hvaða aldri kvígurnar eru. 
Kvígur sem eru að stækka þurfa góða beit svo þær stækki 
örugglega nóg þegar þær eru úti og það þarf að hafa kvígurnar 
nærri, sem eru komnar á sæðingaaldur, svo það sé auðvelt að 
koma í þær kálfi á réttum tíma. Fengnar kvígur eru þær einu 
sem hentar að hafa á úthagabeit, sem er ekki eins næringarrík 
og beit á ræktuðu landi nema kannski rétt fyrst á sumrin. Beitin 
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er eðlilega misgóð eftir tegundasamsetningu, áburðargjöf og 
þroska beitargróðursins og þetta þarf allt að hafa í huga þegar 
kvígum er ætlað að vaxa vel á beit. Þá þarf að tryggja að það sé 
nóg prótein á móti orkunni sem grasið er að gefa og þessu þarf 
sérstaklega að gefa gaum hjá kvígum sem eru ekki fengnar en 
þó hafðar á beit. Þegar beitin er orku og próteinrík aukast 
þarfir fyrir stein og snefilefni sem viðbótarfóður og því ætti 
að bjóða steinefnablöndur með beitinni líka. Nánar er hægt 
að lesa um beit í kaflanum um beit og beitarstjórnun.

10.7. Kvígur eftir sæðingu að burði
Eftir að kvígurnar eru fengnar hefst undirbúningur fyrir 
það sem koma skal. Kvígurnar eiga að vaxa áfram, en nú er 
líkamsstarfsemin orðin aðeins flóknari og það þarf að passa að 
offóðra þær ekki á þessum tíma. Það er mjög vont fyrir kvígur 
að bera of feitar, bæði veldur það vandræðum í burðinum en 
einnig eykur það líkur á efnaskiptasjúkdómum eftir burðinn 
þegar mjólkurframleiðslan fer af stað.

Á þessum tíma er ágætt að kenna þeim að umgangast nýja gripi, 
kenna þeim á innréttingar eins og þær koma til með að sjá og 
umgangast eftir burðinn, grindur við átsvæði, legubása, hlið o.fl.

Nú er einnig ágætt að huga markvisst að tamningu og fara 
að umgangast þær markvisst, hafi það ekki verið gert strax 
frá upphafi, svo þær verði þægilegar þegar þær koma saman 
við mjólkurkýrnar. Nýta ætti tækifærið og snyrta klaufir ef 
þarf, holdastiga auðvitað reglulega til að fylgjast með fóðrun 
og fleira sem kennir þeim að unnið sé hjá þeim og með þær 
og að þeim stafi ekki ógn af slíkri vinnu. Jafnvel má hugsa sér 
að hafa þær saman við geldu kýrnar í lok meðgöngunnar, en 
það ætti að meta út frá aðstöðunni og fóðrinu hverju sinni. 
Þá skiptir stærð og umfang hjarðarinnar sem og húsakostur 

miklu máli varðandi hvaða leiðir er heppilegast að velja hverju 
sinni, til þess að uppfylla sem best þær kröfur sem gera þarf 
fyrir gripi á mismunandi tímum í framleiðsluferlinu. 

Fóðrið
Uppstaðan í fóðrinu á þessum tíma er gróffóður. Það þarf að 
vera vel sprottið til þess að nýta vambarrýmið vel og undirbúa 
þær fyrir aukið gróffóðurát eftir burðinn. Hins vegar má það 
alls ekki vera ofsprottið og næringarsnautt því kvígurnar eru 
ennþá að vaxa. Vallarfoxgras, sem hefur fengið að vaxa rétt 
framyfir skrið, getur verið mjög heppilegt fóður, en auðvitað 
ætti alltaf að taka heysýni og meta þannig næringargildi 
fóðursins hverju sinni til þess að velja hvað hentar. Fóður sem 
hefur mjög háan meltanleika og lágt tréni hefur óþarflega 
aðgengilega orku og því hættir kvígum á þessum tíma, sem 
fá þannig gróffóður, til að verða feitar. Fóður með meðal til 
sæmilegan meltanleika er betri kostur, en fóðrið verður að 
vera lystugt svo kvígurnar séu duglegar að éta það og nýta úr 
því orkuna þó það taki aðeins lengri tíma að taka orkuna upp. 
Aðgengi próteins er líka mikilvægt á þessum tíma og því má 
fóðrið ekki vera próteinsnautt. Það er aðeins hætt við því að 
gróffóður, sem hefur fengið að vaxa framyfir skrið, sé fallið í 
próteini ef aðgengi plöntunnar að næringrefnum hefur ekki 
verið nægjanlega gott. Það þarf því að passa jafnvægi í aðgengi 
próteins á móti orkunni og ef gróffóðrið getur ekki skaffað 
nóg prótein þarf að sækja það í viðbótarfóður. Eins er stein 
og snefilefnagjöf gríðarlega mikilvæg á þessum tíma. Oftast er 
hægt að komast af án kjarnfóðurgjafar á þessu tímabili, en þá 
vantar vissulega stein og snefilefni því gróffóðrið er ekki með 
nóg af þeim fyrir kvígur í vexti og vaxandi fóstur. Steinefnin 
sem vantar oftast eru kalk og fósfór sem eru mikilvæg fyrir 
beinvöxt og góðan vöxt. Magnesíum þarf einnig svo innri 
efnaskipti gangi eðlilega fyrir sig og góða ensímavirkni og bæði 
kopar og selen fyrir góðan frumuvöxt bæði fyrir kvíguna og 
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fóstrið. Mangan, joð, sink og kóbolt eru einnig mikilvæg fyrir 
góða frjósemi og þá á þessum tíma að viðhalda meðgöngu og 
góðum þroska fósturs. Kvígan þarf á öllum þessum snefilefnum 
að halda sjálf fyrir áframhaldandi vöxt og þroska og ef það er 
lítið eftir fyrir fóstrið fæðist kálfurinn slappur, eða það sem verra 
er að kvígan lætur. Viðbótar steinefnagjöf er því mjög mikilvæg 
á þessum tíma og mikilvægt er að skoða innihaldslýsingar á 
þeim steinefnum sem eru í boði og velja það sem sérstaklega er 
samsett með þroska kvígu og fósturs í huga. Þetta eru gjarnan 
sömu steinefna blöndurnar og eru hannaðar fyrir geldkýr.

10.8. Geldstaðan 
Í næstu undirköflum verður farið yfir helstu atriði í fóðrun 
mjólkur kúa. Fyrsti kaflinn er geldstaðan en gjarnan er litið á 
geldstöðuna sem geymslutíma og áherslur sumra bænda á 
þessum tíma oft ekki nægjanlega góðar né markvissar fyrir 
kýrnar. Þess vegna er þessi kafli fyrstur í yfirferðinni um 
mjólkurkýr enda á að líta á geldstöðuna sem undirbúning 
fyrir næsta mjaltaskeið en ekki lok þess síðasta. Geldstöðunni 
er gjarnan skipt upp í þrjú tímabil (sjá mynd 9). Fyrst er stutt 
tímabil þar sem þær eru geldar upp, svo tekur við tímabil 
hvíldar og í lokin er tímabilið í kringum burðinn. Hæfileg lengd 
geldstöðu er því um 78 vikur óháð kúakyni þegar tekið er tillit 
til júgurheilbrigðis og afurðasemi á komandi mjaltaskeiði. 

Markmiðið með góðri geldstöðu er að kýrnar fái fóður og 
aðbúnað við hæfi, svo undirbúningur fyrir næsta mjaltaskeið 
sé sem bestur. Þetta krefst þess að geldu kýrnar séu ekki 
hafðar í sama hópi og mjólkurkýrnar og að þær fái alveg 
sérstakt fóður sem er framleitt sérstaklega fyrir þær. Með 
þessu móti fæst betra júgurheilbrigði, betra almennt heilsufar, 
betri frjósemi eftir burðinn og góð mjólkurframleiðsla á hinu 
komandi mjalta skeiði með góðri fóður nýtingu.

Geldstöðufóðrun er 
ein mikil vægasta vinna 
hvers bónda til þess að 
fyrir byggja sjúkdóma 
og vandamál sem 
annars geta komið eftir 
burðinn. Í geldstöðunni 
skiptir mestu máli að 
uppfylla næringarþarfir 
til viðhalds, en einnig 
vaxtar fóstursins sem 
fer að taka meira til 
sín á þessum tíma, en 
rétt geldstöðufóðrun 
minnkar líkur á doða, 
súrdoða, föstum hildum 
og júgurbólgu svo 
eitthvað sé nefnt. Það 
eykur einnig líkur á að 
kálfurinn fæðist sprækur 
og gæði brodds séu 
viðunandi. Á sama tíma 
er þó mjög mikilvægt að 
offóðra kýrnar ekki eins 
og áður segir. 

Í geldstöðunni er átgeta 
kúnna um 1,71,9% af 
líkamsþunga og fái þær 
aðgengi að fóðri sem 
hefur gott orkuinnihald 
verða þær fljótt feitar, 
því þær stoppa ekki 
þegar þær hafa uppfyllt 
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Mynd 9. Mismunandi tímabil 
geldstöðunnar.

1 vika
Kýr geldar upp

Færðar á slakara fóður
Áhersla á júgurheilbrigði

4-5 vikur
Hvíldartímabil

Átlyst helst jöfn
Áhersla á jafna gróffóður

gjöf á trénisríku fóðri

2-3 vikur
Tímabilið í kringum burð

Átgetan minnkar fram 
að burði þegar hún er í 

lágmarki
Áhersla á aukið aðgengi 

næringarefna
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næringarþarfirnar þar sem átgetan stýrir magninu sem er 
étið. Það er því mjög auðvelt að offóðra kýr sem ekki eru 
mjólkandi þó þær fái einungis gróffóður þ.e. ef það er af 
góðum gæðum. Þetta er ástæða þess að geldkýr eiga alls 
ekki heima í sama hópi og mjólkurkýr, því gróffóðrið sem 
mjólkur kúnum er boðið er nær undantekningarlaust af of 
góðum gæðum fyrir geldkýrnar. Á síðustu þremur vikum 
meðgöngunnar fellur átgetan aftur á móti verulega þar sem 
kálfurinn tekur upp meira og meira pláss og síðustu vikuna 
nær hún lágmarki. Um burðinn aukast næringarþarfirnar svo 
mjög hratt samhliða mjólkurframleiðslunni og átgetan eykst 
einnig, en alls ekki jafn hratt og þarfirnar, sem gerir þessar 
fyrstu vikur mjaltaskeiðsins mjög krefjandi fyrir kýrnar.

Geldkúahey á að vera með gott tréni, hóflegt próteininnihald 
og sæmilegan meltanleika. Það er ágætt að hafa það frekar 
þurrt en það hægir á niðurbroti næringarefna og gefur góða 
fylli. Markmið með góðri geldstöðufóðrun er að gefa góða 
fylli í vömbina þannig að hún togni vel út og nýti rýmið vel. 
Rétt steinefnafóðrun er einnig mjög mikilvæg á þessum tíma, 
efnaskipti sem fylgja meðgöngu krefjast steinefna og vítamína, 
en einnig getur steinefnagjöf á geldstöðu hjálpað til við rétt 
efnaskipti eftir burð, þegar álagið verður mjög mikið. Gera 
má ráð fyrir því að kýr sem einungis eru fóðraðar á gróffóðri 
nái ekki að uppfylla stein og snefilefnaþarfir á geldstöðu.

Doði er algengur efnaskiptasjúkdómur sem fóðrun á 
geldstöðu getur haft veruleg fyrirbyggjandi áhrif á ef rétt er 
að staðið (sjá nánar í kaflanum um sjúkdóma). Þörfin fyrir 
kalk eykst hratt þegar mjólkurframleiðslan fer af stað við 
burðinn og fóðrun á kalki eftir burð eykst einnig með aukinni 
kjarnfóðurgjöf, en kjarnfóðurblöndur eru í flestum tilfellum 
með ríkulegt magn af viðbættu kalki til þess að mæta mikilli 
kalkþörf mjólkurkúa. Þessari kalkþörf er þó erfitt að mæta 

eingöngu með fóðrinu og því þarf að vera með fyrirbyggjandi 
aðgerðir til þess að minnka líkurnar á því að kýrnar veikist. 

Ein leið er að takmarka aðgengi að kalki fyrir burðinn, 
það örvar líkamann til þess að taka upp og nýta betur það 
forðakalk sem er aðgengilegt í líkamanum. Til þess að ná 
þessum áhrifum fram þarf kalk í dagsskammti að fara undir 45 
grömm og það er oft erfitt því kalk í gróffóðri er að meðaltali 
4,5 g/kg ÞE og kýrnar éta um 10 kg þurrefnis daglega. Það 
þarf því að passa að það komi ekki kalk annars staðar frá en 
úr gróffóðrinu á þessum tíma. Hitt steinefnið sem er mjög 
mikilvægt á geldstöðunni er magnesíum. Magnesíum hefur 
mjög fjölbreytt hlutverk í líkamanum, eins og komið hefur 
fram hér að framan, en eitt þeirra er að taka þátt í upptöku 
á kalki, svo ef kýr fá ekki nóg magnesíum í kringum burð 
geta þær fengið doða þó það vanti ekki endilega kalk því það 
nýtist einfaldlega ekki nógu vel ef það vantar magnesíum. 
Magnesíum ætti að vera um 4 g/kg ÞE í fóðurskammti síðustu 
3 vikurnar fyrir burð og fyrstu vikurnar eftir burð líka, en til 
að svo megi vera næst það ekki úr gróffóðrinu einu saman. 

Lágt CAP gildi í geldstöðufóðrinu er einnig mjög áhrifaríkt í 
baráttunni við doða. CAP gildið er mismunur katjóna (K+ + 
Na+) og anjóna (Cl + S2) og ætti að vera á bilinu 150 til 0 í 
fóðurskammtinum síðustu 34 vikurnar fyrir burð. Gróffóðrið 
hefur venjulega hátt CAP gildi vegna þess að kalí er oft hátt 
í því og þess vegna er mikilvægt að framleiða sérstaklega 
geldkúahey sem hefur lágt kalí, t.d. með því að sleppa því að 
bera skít á túnið sem heyjað er fyrir geldkýrnar.

Rétt holdastig við burð er mjög mikilvægt í baráttunni við 
efnaskiptasjúkdóma en kýr í réttum holdum við burð eru í 
mun minni hættu á að lenda í vandræðum og líklegri til þess 
að komast í háa nyt án þess að verða veikar. Rétt holdastig 
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við burð er um 3.5, sjá mynd 10. Helst er hætta á að kýr 
beri of feitar ef þær fá of gott gróffóður á geldstöðunni, eru 
of lengi í geldstöðu eða fá of mikið kjarnfóður á síðari hluta 
mjaltaskeiðs í lágri nyt. Kýr eiga að koma inn í geldstöðuna í 
þeim holdum sem þær eiga að bera í, svo það er mikilvægt að 
stilla fóðrunina á mið og síðmjaltaskeiði þannig að kýrnar 

verði ekki feitar þegar þær koma inn í geldstöðuna.

Undirbúningstímabilið
Fyrsta tímabil geldstöðunnar er undirbúningstímabilið, 
þegar kýrnar eru geldar upp. Á þessu tímabili er hugað að 
júgurheilbrigði og dregið verulega úr fóðurstyrk. Þegar kýrnar 
eru geldar upp er best að ganga rösklega til verks og ekki 
senda misvísandi skilaboð. Þetta gefur betra júgurheilbrigði 
og minni streitu hjá kúnum, en einnig er þetta minni vinna 
fyrir bóndann. Fyrst ber að taka kjarnfóðurgjöfina alveg 
af kúnum, ef þær eru ennþá að fá kjarnfóður á þessum 
tíma. Kjarnfóðurgjöfinni ætti að vera alveg hætt einni viku 
fyrir áætlað upphaf geldstöðunnar og í mörgum tilfellum 
getur hún verið hætt töluvert fyrr. Kýr sem eru að mjólka 
allt að 15 kg á dag geta verið geldar upp mjög hratt og í 
mjaltaþjónafjósum er einfalt að lækka mjaltaheimild niður í 
einu sinni á sólarhring, en annars er nóg að mjólka einu sinni 
bara í annað málið í einn dag og hætta svo. Ef kýrnar eru að 
mjólka á bilinu 1520 kg er ágætt að miða við að mjólka eitt 
mál annan hvern dag, í tvo daga en hætta svo. Þegar hætt 
er að mjólka kýrnar myndast aðeins þrýstingur á júgrið, 
en hann er nauðsynlegur í náttúrulegri vörn kýrinnar við 
júgurbólgusmiti. Þegar þessi þrýstingur myndast fara af stað 
hormónaskilaboð í líkamanum sem draga úr framleiðslunni 
og á sama tíma fer júgrið að mynda einskonar tappa í spenana 
sem torvelda bakteríum að komast upp í júgrið. Ef júgrið er 
tæmt of oft á þessu tímabili er því þannig ekki gefið tækifæri 
til þess að mynda þessa tappa í spenunum og eykur það því 
verulega líkurnar á smiti.

Hvíldartímabilið
Hvíldartímabil geldstöðunnar varir í um 45 vikur og er 
markmið þessa tímabils að viðhalda réttum holdum og að 
nýta vambarrýmið sem best enda er átgeta kúnna meiri en 
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Mynd 10. Rétt holdastig við burð er um 3.5. Ljósm.: Þórdís 
Halldórsdóttir.
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þarfir. Kýr sem fá að fitna á þessu tímabili hafa minni átgetu 
eftir burð og þurfa því að brjóta niður meira af líkamsvef og 
líkur á sjúkdómum og lélegri frjósemi aukast umtalsvert. 
Fóðrið á þessu tímabili á að vera trénisríkt með hóflegt 
próteininnihald svo það gefi ekki mikla orku en kýrnar geti 
étið vel af því og verði saddar án þess að fitna og vömbin togni 
vel út. Steinefnagjöf er mikilvæg með gróffóðurgjöfinni til 
þess að tryggja góðan þroska fóstursins og að kálfurinn komi 
hraustur í heiminn. Steinefnablöndur sem eru sérstaklega 
hannaðar fyrir geldkýr, sem ekki fá kjarnfóður, henta best 
en þær innihalda gjarnan minna magn kalks en aðrar 
steinefnablöndur en hins vegar ríkulegt magn snefilefna eins 
og kopars, selens, sinks og mangans sem og helstu vítamína.

Undirbúningur fyrir burð
Undir lok geldstöðunnar, eða síðustu 23 vikurnar fyrir burð, 
gerist margt í líkama kúnna en á þessum tíma tekur kálfurinn 
mikið til sín og stækkar hratt og átgeta kúnna fellur að sama 
skapi. Hérna er markmiðið að undirbúa þær fyrir burðinn og 

fyrstu vikurnar eftir burð sem eru þær erfiðustu fyrir kýrnar. 
Það er mikilvægt fyrir örveruflóru vambarinnar að kynna 
fyrir kúnum fóðrið sem þær eiga að vinna á eftir burðinn og 
það er sér í lagi mikilvægt fyrir örverurnar sem brjóta niður 
kjarnfóðrið. Því getur verið mjög gott fyrir kýrnar að fá aðeins 
af kjarnfóðri fyrir burðinn á þessu tímabili og er gott að miða 
við að kjarnfóðurgjöf fyrir kýr, sem vænta má að fari í mikla nyt, 
sé komin í 2 kg/dag fyrir burð. Það er líka mikilvægt að þessi 
kjarnfóðurgjöf sé stillt saman við gróffóðurgjöfina og að boðið 
sé þannig upp á mjög sambærilega orku. Það er fínt til að vega 
upp á móti lélegra áti undir lok geldstöðunnar, svo lengi sem 
þær eru ennþá að fá slakt gróffóður. Séu kýrnar einnig farnar að 
fá gott gróffóður, eða jafnvel komnar saman við mjólkurkýrnar, 
þá er hætt við að kálfurinn verði of stór og burðurinn erfiður t.d. 
ef þær fresta burði og fá því mikið kjarnfóður og gott gróffóður 
í of langan tíma. Annar ókostur mikillar kjarnfóðurgafar 
á þessum tíma er að tilbúið kjarnfóður inniheldur yfirleitt 
ríkulegt magn kalks, til þess að hjálpa til við auknar þarfir þegar 
mjólkurframleiðslan er farin af stað, en ef við byrjum að gefa 
mikið kalk fyrir burð erum við að senda misvísandi skilaboð 
til líkama kýrinnar sem getur aukið líkur á doða. Það getur 
því verið góður kostur að bjóða kúnum frekar bygg en tilbúið 
kjarnfóður á þessum tíma, því bygg gefur sterkju í vömbina og 
hjálpar því til við bæta örverusamfélagið og undirbúa það fyrir 
kjarnfóðurát en bygg er hins vegar kalksnautt og truflar því 
ekki steinefnaefnaskiptin á þessu tímabili.

10.9. Mjaltaskeiðið
Fóðrun á mjaltaskeiðinu ætti alltaf að miða að því að hámarka 
framleiðslu á sem hagkvæmastan hátt. Það þýðir að taka þarf 
tillit til fleiri þátta en bara framleiðslumagnsins. Auðvitað geta 
áherslur verið aðeins mismunandi eftir því hvernig borgað er 
fyrir mjólkina á hverjum tíma en alla jafnan ætti að miða við 

Mynd 11. Hvíldartímabil geldstöðunnar varir í um 4-5 vikur. 
Ljósm.: Magnús Hlynur Hreiðarsson.
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að nýta sem best heimaaflað fóður, en bæta kúnum upp það 
sem vantar af næringarefnum og steinefnum, snefilefnum 
og vítamínum eftir því sem við á. Heilsufar gripanna er líka 
gríðarlega mikilvægur þáttur í fóðruninni, því heilbrigðir 
gripir eru mun hagkvæmari í framleiðslu, endast betur og 
skila betri afurðum.

Það er hefðbundið á Íslandi að fóðra á gróffóðri í grunninn 
en nýta svo kjarnfóður til þess að uppfylla næringarþarfirnar 
og ná þeim afköstum í framleiðslunni sem óskað er eftir. Það 
sem þá skiptir mestu máli er að tryggja jafnt og gott aðgengi 
að næringarefnum hjá öllum gripum til þess að hámarka 
gróffóðurátið. Það eru fjöldamargir þættir sem hafa áhrif á át 
og átgetu kýrinnar á öllum tímabilum mjaltaskeiðsins:

Framleiðslumagnið. Kýr sem eru tilbúnar til þess að mjólka 
mikið hafa einnig meiri áhuga á að éta og geta étið meira 
magn. Framleiðslan hvetur til meira áts enda þurfa kýrnar að 
uppfylla næringarþarfir sínar með átinu.

Gróffóðurgæðin. Gróffóður sem hefur góðan meltanleika, 
hóflegt tréni og gott próteininnihald, brotnar hraðar niður í 
vömb og eykur þannig flæði fóðurs frá vömb sem gefur aftur 
meira pláss fyrir nýtt fóður að koma inn.

Lystugleikinn. Tegundasamsetning gróffóðursins hefur áhrif 
því plönturnar eru ekki allar jafn lystugar og sumt illgresi 
getur til að mynda dregið verulega úr áti á góðu gróffóðri. 
Það þarf t.d. ekki mikið magn af elftingu í eina rúllu til að 
gera hana alla mjög ólystuga og fella át ef ekki er annað í 
boði á fóðurganginum. Vallarfoxgras er vel lystugt fóður 
en túnvingull er það ekki svo dæmi sé tekið. Annar sláttur, 
sem hefur fengið takmarkað aðgengi næringarefna (hóflega 
áburðargjöf), en fengið að vaxa lengi getur efnagreinst með 
gott næringarinnihald en lystugleikinn fallið þrátt fyrir 
efnainnihaldið.

Þurrefnisinnihaldið. Mjög blaut verkun á fóðri hefur áhrif 
á átgetu (undir 30% þurrefni). Skýringin felst í því að það 
er mikið vatn í hverjum bita og þá er venjulega mikil gerjun 
í þessu fóðri og þó gerjunin sé rétt og góð hefur mikið 
magn sýra hamlandi áhrif á át. Ef vothey er verkað með 
bakteríugerjun á mjólkursýra að vera ríkjandi í gerjuninni. 
Einnig myndast aðrar sýrur eins og ediksýra og própíonsýra, 
en það fer eftir því hvers konar bakteríur eru notaðar og 
hvernig staðið er að verkuninni hvaða sýrur myndast. Þar 
sem þetta eru sömu sýrur og myndast við niðurbrot kolvetna 
í vömbinni nýtast þær þegar fóðrið er étið. Séu þær í of miklu 
magni hefur vömbin ekki undan að taka upp alla þá sýru sem 
er aðgengileg og kýrnar verða að hægja á átinu. Heppnist 
verkunin ekki vel getur aftur á móti myndast smjörsýra, 
en það er algengara ef verkað er mjög blautt gróffóður því 
mjólkursýrugerjandi bakteríur vinna best þegar þurrefnið er 
um og yfir 30%. Smjörsýran er ekki lystug og hefur veruleg 
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Mynd 12. Gróffóður er grunn uppistaða fóðurs á Íslandi. Ljósm.: 
Berglind Ósk Óðinsdóttir.
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áhrif á át gróffóðursins. Við votverkun á gróffóðri byrjar 
ekki bara niðurbrot á kolvetnum heldur einnig próteini. 
Þetta þýðir að vothey hefur meira laust prótein en þurrhey 
og því er ekki ákjósanlegt að miða við eins hátt próteingildi 
í framleiðslu gróffóðurs sem á að vera mjög blautt. Mikið 
prótein í votverkun eykur líkur á óþarflega miklu ammoníaki 
í verkuninni, sem er afurð mikið niðurbrotins fóðurpróteins. 
Mikið ammoníak í fóðri dregur verulega úr áti á gróffóðrinu. 
Eins verður mikið um laust prótein sem verður aðgengilegt 
í vömbinni og ef ekki næst að fóðra með mikilli orku á móti 
fer þetta lausa prótein í meira mæli út sem úrefni eins og áður 
hefur komið fram. Það getur því verið ákjósanlegt fyrir betri 
nýtingu næringarefna að verka ekki mjög blautt gróffóður, 
heldur finna jafnvægi í aðgengi næringarefnanna. Mjög gott 
át næst á gróffóðurskammti sem er yfir 30% þurrefni og 
sést aukning í áti upp í 4550% þurrefni og þá er niðurbrot 
próteins einnig orðið viðráðanlegra og möguleikinn á að 
framleiða mjög próteinríkt gróffóður eykst. Aukið þurrkstig 
fóðursins hægir einnig á niðurbroti næringarefna og því getur 
mjög þurrt fóður, um og yfir 70% þurrt, dregið úr átgetu 
kúnna því það tekur heldur lengri tíma að brjóta það niður í 
meltingarfærunum og því líður aðeins lengri tími þangað til 
það er pláss fyrir meira magn.

Aðgengi. Aðgengi fóðursins hefur líka áhrif á át, sem og tíðni 
gjafa. Kýrnar vilja koma reglulega og éta og það eykur átið ef 
það er alltaf ferskt fóður fyrir framan þær en ekki eitthvað 
sem aðrar kýr eru búnar að róta mikið í og slefa yfir. Það sýnir 
sig, þar sem tækjabúnaður sér um gjafir, að minni skammtar 
og tíðari gjafir auka át en auðvitað fer þetta líka eftir öðrum 
eiginleikum fóðursins. Þannig næst ekki upp frábært át á fóðri 
sem hefur ekki góðan lystugleika eða háan meltanleika en 
mögulega má þó bæta átið með slíku fóðrunarlagi í stað þess 
að framreiða í stórum skömmtum og sjaldnar á sólarhring.

Framsetning. Ákjósanlegast er að kýrnar geti komið að 
fóðurgangi þegar þeim hentar og étið mikið magn með 
auðveldu móti. Saxað og blandað fóður gefur einsleitari 
framsetningu og eykur át. Geti kýrnar gengið að því vísu að 
það sé eins fóður, alls staðar á fóðurganginum, verður meiri 
ró í fjósinu og kýrnar ekki eins uppteknar af því að mæta til 
þess að éta í hvert skipti sem það er gefið í þeirri von um að ná 
besta bitanum. Hafi kýrnar hins vegar þá reynslu að fóðrið sé 
eða geti verið misjafnt þá fara þær að eyða tíma, sem annars 
færi í að liggja, í að þvælast við fóðurganginn og leita að besta 
bitanum. Komi kýrnar að tómum fóðurgangi, eða ná ekki til 
fóðursins nema með því að teygja sig og reigja, éta þær einnig 
minna. Geti kýrnar komið að fóðurgangi hvar og hvenær sem 
er og étið mikið magn á stuttum tíma nýtist tími þeirra best, 
þá eiga þær góða stund aflögu til þess að liggja og jórtra og þá 
framleiða þær meira. Þar að auki dregur slíkt úr bæði álagi og 
streitu hjá kúnum.

Mynd 13. Það eykur átið ef það er alltaf ferskt fóður fyrir framan 
kýrnar.
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Vatnið. Aðgengi að vatni og gæði vatnsins hefur líka áhrif 
enda þurfa kýr að drekka mikið magn af vatni til þess að geta 
framleitt næga mjólk. Ef það er erfitt að komast að vatninu, 
það er þröngt í kringum það, vatnskerið of hátt á veggnum 
eða vatnið óhreint þá drekka þær minna. Það leiðir svo aftur 
til minna áts og þar með minni framleiðslu.

Kjarnfóður. Magn og skammtar kjarnfóðurs hafa áhrif á 
gróffóðurátið. Hófleg kjarnfóðurgjöf eykur virkni vambarinnar 
og þar með gróffóðurátið, en mikið magn kjarnfóðurs dregur 
úr gróffóðuráti. Það eykur afköstin ef kjarnfóðurgjöfin getur 
verið jöfn yfir daginn, en komi ekki inn í stórum skömmtum 
og sjaldan. Þar sem kjarnfóður samanstendur að mestu leyti 
af auðleystum kolvetnum á formi sterkju (maís, hveiti, bygg) 
og próteingjöfum (fiskimjöl, soja, repja) hefur það veruleg 
áhrif á vambarstarfsemina að setja inn í vömbina mikið magn 
í einu. Örverurnar sem sjá um niðurbrot auðleystra kolvetna 
byrja þegar að brjóta hana niður og sækja orkuna og próteinið 
og þeirra samfélag dafnar vel. Þessi vinna örveranna myndar 
sýru í vömbinni, sem er úrgangsafurð niðurbrotsins, og þegar 
mikið magn myndast í einu safnast það upp í vömbinni þar 
sem vömbin hefur ekki undan að taka sýruna upp með þeim 
afleiðingum að sýrustig vambarinnar lækkar. Súr vömb hefur 
áhrif á gróffóðurátið því örverurnar sem sjá um niðurbrot á 
gróffóðrinu þola ekki eins vel lækkað sýrustig og þær örverur 
sem brjóta niður auðleyst kolvetni. Vegna þessa ójafnvægis í 
umhverfi örveranna hægist því á niðurbroti gróffóðursins sem 
er í vömbinni og það kemst því ekki eins mikið nýtt fóður inn. 
Ójafnvægi í kjarnfóðurgjöf getur haft svo veruleg neikvæð áhrif 
á átið að kýr í hárri nyt ná ekki að uppfylla orkuþarfir og þurfa 
þá að draga úr mjólkurframleiðslunni til þess að halda heilsu.

Á flestum tungumálum heitir efnaskiptasjúkdómurinn, 
sem kemur í kjölfar mikils orkuskorts, ketosis en nefnist á 

íslensku súrdoði. Ketosis er lýsandi fyrir það ferli sem fer af 
stað í líkamanum þegar kýrnar fá ekki næga orku úr fóðrinu. 
Þá fer líkami þeirra að brjóta niður líkamsvefi til þess að 
bæta upp orkuskortinn, en þegar það dugir ekki til verða 
þær veikar. Líklega heitir þessi efnaskiptasjúkómur súrdoði 
hér á landi því hann kemur svo oft í kjölfar þess að með 
rangri fóðrun lækkar sýrustig vambarinnar og það hægist á 
vambarstarfseminni eins og áður segir. Vegna þess sem hér að 
framan segir er því mjög mikilvægt að passa gróffóðurgjöfina 
á móti kjarnfóðurgjöfinni, sérstaklega þegar verið er að gefa 
mikið kjarnfóður á sólarhring.

Best er að miða við gefa að hámarki 2 kg af kjarnfóðri í 
hverjum skammti, með tveggja klukkustunda millibili. 
Stærð skammtsins og tíðni gjafa fer líka eftir samsetningu 
kjarnfóðursins og ef hráefnavalið í kjarnfóðrinu er þannig að 
það hefur hóflegan niðurbrotshraða er hægt að leyfa sér stærri 
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Mynd 14. Kjarnfóðurbás. Upptröppun á kjarnfóðri má byrja 7-10 
dögum fyrir burð. Ljósm.: Berglind Ósk Óðinsdóttir.
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skammta í einu. Dæmi um þetta er maís sem sterkjugjafi, sem 
brotnar mun hægar niður en t.d. bygg og hveiti. Hrávörur eins 
og sykurrófuhrat er oft sett saman við kjarnfóðrið til þess að 
minnka hlutfall auðleystra kolvetna og auka torleyst kolvetni. 
Ódýrasta og besta leiðin til þess að auka torleyst kolvetni 
í heildarfóðurskammti er þó að framleiða gróffóður sem 
hefur nóg tréni en háan meltanleika. Þá nýtist trénið bæði til 
þess að halda uppi góðri vambarstarfsemi á móti sterkjuríku 
kjarnfóðrinu, en það meltist líka vel og nýtist því líka sem góð 
orkuuppspretta í fóðurskammtinum fyrir kýrnar. Ef ætlunin 
er að sækja í svo tormelt tréni að það gefi litla sem enga orku, 
t.d. á formi hálms, þá tekur það pláss og þörfin fyrir aðkeypta 
orku eykst og hagkvæmni fóðrunarinnar verður ekki eins 
mikil. Í fjósum þar sem þarf að hafa kjarnfóðurgjöfina í eins 
stórum skömmtum og komast má af með, og tíðni gjafa getur 
einungis verið 23 á sólarhring, er mikilvægt að kýrnar hafi 
gróffóður í vömbinni þegar þær fá kjarnfóðurskammtinn. 
Því ætti alltaf að gefa nýtt/ferskt gróffóður að morgni áður en 
fyrsti kjarnfóðurskammturinn er gefinn og passa að kýrnar 
séu duglegar að éta gróffóðrið samhliða kjarnfóðrinu. Þegar 
talað er um kjarnfóður í þessum skilningi, þ.e. að passa magn 
auðleystra kolvetna í vömb hverju sinni, á það auðvitað líka við 
um korn sem er gefið sérstaklega eins og bygg, hveiti og maís.

Fóðrun og samsetning fóðurskammts hefur áhrif á 
efnainnihald mjólkurinnar og að því þarf að huga rétt eins 
og framleiðslumagninu. Fóðrun sem tryggir gott prótein í 
mjólk er mjög lík því sem þarf til þess að auka nyt, þ.e. að 
tryggja gott aðgengi að orku og próteini þannig að orkan 
þurfi ekki að fara í amínósýruframleiðslu í líkamanum 
heldur í myndun mjólkurpróteins. Það þarf því að tryggja 
nóg prótein í vömb fyrir örverurnar en þá verður einnig 
til meira magn örverupróteins sem meltist í þörmum. 
Einnig þarf að bjóða tormelt prótein, sem kemst framhjá 

örverumeltingunni en þetta fóðurprótein brotnar þá niður 
í þörmum og kýrnar fá þannig fjölbreyttara úrval amínósýra 
í heildarfóðurskammtinum. Þegar fóðra á til þess að tryggja 
góða fitu í mjólk er notuð aðeins önnur nálgun þó í grunninn 
sé gefið gott gróffóður með góðan meltanleika, góða nyt og 
gott efnainnihald. Við fituframleiðslu í mjólk er nauðsynlegt 
að tryggja næga orku því annars verður fitan lélegri og 
hættan á frjálsum fitusýrum eykst. Auðveldasta leiðin til 
þess að tryggja nægjanlegt byggingarefni mjólkurfitu í fóðri 
er að gefa gott gróffóður, því þegar örverurnar eru að brjóta 
niður gróffóðrið myndast ediksýra sem nýtist mjög vel inn í 
fituframleiðsluna þ.e. séu orkuþarfir líkamans vel uppfylltar. 
Gróffóðrið þarf því að vera trénisríkt en með góðan 
meltanleika svo trénið nýtist vel. Það þarf því að tryggja gott 
vambarumhverfi fyrir örverurnar, sem eiga að brjóta niður 
gróffóðrið, með því að gefa inn auðleysta sterkju í hóflegu 
magni í einu.

Um burð og fyrst á mjaltaskeiði
Við burð er ágætt ef vömbin hefur aðeins fengið að venjast því 
fóðri sem á að gefa eftir burð, svo örverusamfélagið hafi fengið 
tækifæri til þess að aðlagast. Munurinn á gróffóðrinu er sá að 
það sem var gefið á geldstöðunni er með lægri meltanleika, 
meira tréni og lægra próteininnihald, en það sem er gefið 
eftir burðinn. Það eru þá í grunninn sömu örverurnar sem sjá 
um að vinna á því, en eftir burð þarf þeirra samfélag að vaxa 
með aukinni umsetningu fóðurs í vömbinni en það gerist 
þegar aðgengi örveranna að næringarefnum eykst með hærri 
meltanleika og meira próteininnihaldi. 

Ákjósanlegast væri að venja geldkýrnar við hið nýja fóður 
samhliða geldkúafóðrinu en það er illa gerlegt í fjósum á 
Íslandi vegna bústærðarinnar. Það getur því verið nauðsynlegt 
að færa geldkýrnar saman við mjólkurkýrnar og ætti þá að 
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gera það u.þ.b. 1014 dögum fyrir áætlaðan burðardag, svo 
þær fái aðgengi að sama gróffóðri og verður í boði eftir 
burðinn. Á þessum tíma er átgetan að minnka þangað til hún 
nær lágmarki við burð svo aukið næringargildi fóðursins sem 
er í boði hjá mjólkurkúnum gerir geldkýrnar ekki feitar ef 
þær eru ekki settar of snemma saman við mjólkurkúahópinn. 
Með þessu móti getur örverusamfélagið aðlagast fóðrinu og 
aðgengi kúnna að næringarefnum eykst. Einnig er ágætt að 
byrja upptröppun á kjarnfóðri 710 dögum fyrir burð en 
magn og tími fer eftir gæðum gróffóðursins hverju sinni.

Aukningu á kjarnfóðri þarf að meta út frá fóðurgæðum. 
Orku þörfin eykst hratt eftir burðinn en átgetan ekki eins 
hratt og því er nauðsynlegt að tryggja gott aðgengi að 
næringarefnum. Á þessum tíma byrjar líkaminn að brjóta 
niður vefi til þess að bregðast við þessari hröðu aukningu 
á næringarþörf og það er eðlilegt, en fóðrunin verður að 
vera markviss og vel skipulögð á þessum álagstíma hjá 
kúnum. Skipulag kjarnfóðurgjafarinnar þarf að vera í 
samræmi við gróffóðurgæðin og væntanlega framleiðslu 
gripanna. Það er ágætt að miða við 300 grömm á dag í 
aukningu, ef kýrnar hafa aðgengi að úrvals gróffóðri, en ef 
fóðrið er ekki af úrvals gæðum ætti aukningin að vera um 
500 grömm á dag a.m.k. fyrir fyrstu 45 kg af kjarnfóðrinu. 
Þegar unnt er að komast af með hægari aukningu, er verið 
að tryggja hámarks gróffóðurát. Kýr sem aukið er hratt 
við kjarnfóðurgjöfina verða háðari kjarnfóðrinu og þegar 
þær eru komnar vel inn í mjaltaskeiðið, þegar oftast þarf 
að takmarka kjarnfóðurgjöfina, eru þær frekar í hættu á 
að draga úr nytinni í stað þess að bæta sér það upp með 
auknu gróffóðuráti. Hafi kýrnar hins vegar fengið hóflega 
aukningu, eru þær með gott vambarrými og duglegar að éta 
gróffóður og geta þá svarað minnkandi kjarnfóðurgjöf með 
auknu gróffóðuráti eftir að mesti álagstíminn er yfir staðinn.

Líkt og áður hefur komið fram þá eykst mjólkurframleiðslan 
hratt eftir burð og getur átgeta þeirra ekki fylgt eftir 
næringarefnaþörfunum svo kýrnar nýta líkamsvefi til þess að 
mæta auknum orku og próteinþörfum. Það er því eðlilegt að 
kýrnar leggi af á fyrstu 70 dögum mjaltaskeiðsins en mikilvægt 
er að aflögnin sé hófleg því annars verður álagið á lifrina mikið 
og kýrnar geta fengið svokallaða fitulifur. Eðlilegt þyngdartap á 
fyrstu dögunum er um 30 kg en kýrnar bæta sér þetta upp aftur 
á seinnihluta mjaltaskeiðsins, ef rétt er að staðið. Passa þarf að 
ekki verði ofgert í því sambandi og hættir kúm oft til að verði of 
feitar á seinnihluta mjaltaskeiðsins. Líkamsstarfsemi kýrinnar 
forgangsraðar mjólkurframleiðslunni ofarlega á þessum tíma 
enda búið að leggja í þá fjárfestingu að ganga með og bera kálfi 
og þá er eins gott að koma honum á legg. Mjólkurframleiðslan 
er undirstaða þessa ferlis þó framleiðslugetan sé í dag mun 
meiri hjá kúm en sem nemur þörfum eins kálfs. Þetta samspil 
nytaukningar, niðurbrots á líkamsvef og aðgengi að góðu 
fóðri verður að fínstilla til þess að ná fram góðum afköstum 
og fyrirbyggja efnaskiptasjúkdóma.

Á þessum tíma er línan sett fyrir heildarframleiðslu mjalta
skeiðsins hjá gripunum og ákvörðun bónda um hvaða fóður 
stendur kúnum til boða varðar þá leið sem framleiðslan fer. 
Kýrnar eiga að auka átið jafnt og þétt og framboð af fóðri ætti 
að vera skipulagt út frá væntanlegum afurðum kúnna. Það er 
mikilvægt að hafa upplýsingar um gæði gróffóðursins sem er 
í boði en í langflestum tilfellum er sama gróffóðrið í boði fyrir 
allar mjólkandi kýr, enda er hefðbundið að hafa einn hóp í 
íslenskum fjósum. Gróffóðrið er sem sagt undirstaðan að 
framleiðslunni og því er mikilvægt að vita eiginleika þess áður 
en viðbótarfóðrið er valið og magnið ákveðið. 

Algengast er að leggja mesta áherslu á prótein og orkufóðrun 
á þessum tímabili til þess að ná sem mestum afköstum, en 
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hins vegar er ekki síður nauðsynlegt að horfa til trénisins 
og niðurbrotshraða eða eiginleika næringarefnanna til þess 
að meltast svo þetta nýtist kúnum sem best. Meltingarfærin 
eru flókin og samvinna við örverusamfélagið í vömbinni er 
gríðarlega mikilvægt enda oft talað um að í raun sé ekki verið 
að fóðra kýr heldur örverur og ef örverunum líður vel, líður 
kúnum líka vel og það er mikilvægt til þess að viðhalda góðu 
áti og fyrirbyggja efnaskiptasjúkdóma.

Líkt og fram hefur komið geta kýrnar sótt í líkamsvef viðbótar 
næringu þegar þarfir stíga hraðar en átgetan, en það er að 
stærstum hluta orka. Þess vegna er mikilvægt að tryggja gott 
aðgengi að próteini á þessum tíma og fóðra með próteinríkara 
fóðri en á öðrum tímum mjaltaskeiðsins. Ágætt er að miða 
við 170190 g/kg heildarfóðurskammts af próteini á þessum 
tíma. Það þarf að vera jafnvægi á aðgengi próteinsins og 
þess vegna er prótein ekki bara metið sem heildarmagn 
hrápróteins heldur einnig hversu aðgengilegt það er, þ.e. 
hversu auðveldlega það brotnar niður (niðurbrotshraði) og 
áhrif þess á örverustarfsemina.

Á þessum tíma mjaltaskeiðsins þarf ekki að hafa áhyggjur af 
offóðrun þar sem þarfirnar aukast hraðar en átgetan eins og 
áður hefur komið fram.

Vatn þarf að taka með sem fóður enda mjög mikilvægur 
hluti fóðrunar, vatn er lífsnauðsynlegt en þörfin fyrir vatn 
eykst mjög með mjólkurframleiðslu og til þess þarf að taka 
tillit. Það má gera ráð fyrir því að kýr þurfi að drekka um 
70110  lítra á dag en það fer samt aðeins eftir framleiðslu 
og hitastigi. Kýr sem eru hámjólka þurfa að drekka meira en 
þær sem eru í lágri nyt og ef það er heitt í húsinu eða úti þurfa 
þær líka að drekka meira en þegar kalt er. Vatnsker þurfa að 
vera í réttri hæð svo kýrnar geti teigað vatnið eins og þeim er 
eðlislægt en hæð vatnskers ætti ekki að vera nema 70 cm frá 
gólfi. Kýr sem þurfa að teygja sig eftir vatni eða lepja það úr 
keri drekka minna magn og það getur því haft takmarkandi 
áhrif á mjólkurframleiðsluna. Staðsetning vatnskers ætti 
ekki að miða að því að kýrnar geti ekki skitið í það því þá 
er í raun verið að takmarka aðgengi að vatninu. Aðrar leiðir 
ættu að vera nýttar til þess að halda vatnskerjum hreinum 
eins og að hafa gott rými við vatnskerin, nota slá undir því 
sem kemur í veg fyrir að kýrnar geti bakkað alveg upp að 

Mynd 15. Vatnsker þurfa að vera í réttri hæð svo kýrnar geti teigað 
vatnið eins og þeim er eðlislægt. Ljósm.: Berglind Ósk Óðinsdóttir.
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brún kersins og skitið ofan í það o.s.frv. Mjög kalt vatn getur 
einnig takmarkað magnið sem þær drekka í einu og því getur 
verið ráðlegt um vetur að huga aðeins að hitastigi vatnsins. 
Þurfi kýrnar að koma oft og sækja sér sopa drekka þær 
minna og því ætti aðgengið alltaf að vera úthugsað þannig 
að þær komist auðveldlega til þess að drekka og geti drukkið 
mikið magn í einu. Kýr sem sulla í vatni eða rúlla tungu við 
vatnsdrykkju eru ekki ánægðar með aðstöðuna. Kerið gæti 
verið of hátt, stöðurafmagn verið til staðar, vatnið ekki ferskt 
eða jafnvel óþægilega kalt.

Miðmjaltaskeið
Á þessu tímabili hefur bæði átgetan og mjólkurframleiðslan 
náð hámarki enda eru kýrnar komnar um það bil 100 
daga inn í mjaltaskeiðið og þær hættar að brjóta niður 
líkamsvef. Nú þarf að leggja áherslu á að viðhalda hárri 
nyt og henni þarf að viðhalda  eins lengi og unnt er. Halda 
mjólkurframleiðslukúrfunni sem flatastri sem lengst og ef það 
hefur tekist að láta kúrfuna rísa hóflega hafa kýrnar komist hjá 
efnaskiptasjúkdómum. Þá hefur jafnframt tekist að hámarka 
gróffóðurát á fyrsta hluta mjaltaskeiðsins samhliða heppilegri 
kjarnfóðurgjöf. Kýr sem eru duglegar að éta gróffóður verða 
ekki eins háðar kjarnfóðrinu þegar líður á mjaltaskeiðið 
líkt og áður hefur komið fram og það verður auðveldara að 
halda nytinni hárri lengra inn í mjaltaskeiðið. Það er mjög 
hefðbundið á Íslandi að mjaltakúrfan rísi mjög hátt í upphafi 
en falli aftur niður á fyrsta hluta mjaltaskeiðsins áður en hún 
flest út. Þetta segir í raun að kúnum líði ekki vel og að þær hafi 
þurft að minnka framleiðsluna til þess að ná jafnvægi á milli 
áts og framleiðslugetu.

Próteinþörfin er ekki alveg eins mikil á miðmjaltaskeiðinu 
og í upphafi mjaltaskeiðsins og prótein í fóðurskammti getur 
verið um 160 g/kg ÞE.
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Frjósemi
Eitt af því sem þarf að huga að er að koma aftur kálfi í kýrnar. 
Það ætti að gerast um það bil þegar þær eru að koma inn 
á þetta tímabil mjaltaskeiðsins eða rétt áður. Fóðrun hefur 
töluverð áhrif á frjósemina og orkujafnvægi kúnna er þar stærsti 
áhrifavaldurinn. Það er ágætt að byrja að fylgjast með gangmáli 
kúnna strax á fyrsta tímabili mjaltaskeiðsins en það þarf hins 
vegar ekkert endilega að sæða þær strax á þeim tíma, sérstaklega 
ekki ef þær eru að mjólka vel en með góðu eftirliti er líklegra að 
hitta á réttan tíma þegar tímabært er að sæða sem er vænlegra 
til árangurs. Kýr sem eru í góðri nyt þarf ekki að sæða fyrr en í 
fyrsta lagi 6070 dögum eftir burðinn og því eru þær mjög oft 
að halda við sæðingu um það bil sem þær eru að koma inn á 
miðmjaltaskeiðið. Almennt er miðað við að kýr í lágri nyt ætti að 
sæða sem fyrst svo þær séu ekki að taka of langt mjaltaskeið eða 
of langa geldstöðu, með þeim vandamálum sem því fylgir.

Eins og áður kom fram er forgangsröðun líkamans á orkuna, 
sem í boði er, fyrst og fremst miðuð við mjólkurframleiðsluna 
til þess að koma þeim kálfi sem er nýfæddur á legg. Þá getur 
líkami kúnna ekki á sama tíma farið beint í að sinna nýju fóstri 
og sérstaklega ekki ef orkan er af skornum skammti. Kýr sem 
upplifa ójafnvægi í aðgengi að næringarefnum á fyrstu vikum 
mjaltaskeiðsins eiga því í meiri vandræðum með að halda við 
sæðingu og sýna oft einnig minni einkenni beiðsla. Það er því 
mjög mikilvægt að tryggja gott aðgengi að næringarefnum, 
til þess að tryggja gott fanghlutfall. Ein leið til þess að koma 
auka orku inn í líkamann, til þess að bæta frjósemina, er að 
gefa húðaða fitu sem ekki brotnar niður í vömbinni heldur 
kemst ómelt niður í þarma og nýtist þar. Mikil fita í vömb 
hefur neikvæð áhrif á átið en það eru fleiri þættir í fóðrun 
sem hafa áhrif á frjósemina. Offóðrun á próteini getur einnig 
haft neikvæð áhrif á frjósemina því of mikið prótein, og þá 
sérstaklega of mikið laust prótein, sem er aðgengilegt í vömb 
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þarf að losa út sem ammoníak ef örverurnar ná ekki að nýta 
það. Þetta gerist líka ef það er ójafnvægi í orkugjöfinni og 
próteinfóðruninni, því hugsanlega er próteinskammturinn 
réttur en ef það vantar orku í vömbina á móti til að nýta 
próteinið veldur það sömu neikvæðu afleiðingum. Eins og 
áður segir þarf vömbin mögulega að losa sig við ammoníakið 
og þá er það losað út sem úrefni. Þetta ferli gerir það að 
verkum að sýrustig legsins verður óhagstætt fyrir frjóvgað 
egg, þar sem það nær ekki að festa sig við legvegginn. Rétt 
jafnvægi á orku og próteinfóðrun á þessu tímabili, þegar 
kýrnar eru sæddar, er því mjög mikilvægt fyrir góða frjósemi.

Snefilefnin sink, joð og mangan hafa einnig áhrif á frjósemina 
en mismunandi er hversu mikið er sett saman við kjarnfóður
blöndurnar og því þarf að skoða heildarmagn fóðurskammtsins 
með tilliti til snefilefnanna einnig. En svo dæmi sé tekið eru 
þarfir fyrir sink um 50 mg/kg ÞE í fóðri en gróffóðrið inniheldur 
oft um 30 mg/kg ÞE svo þar er augljós þörf fyrir viðbótar sink 
í kjarnfóðri eða steinefnablöndu. Einnig þarf að huga að joði 
og það þarf alls ekki mikið eða um 1 mg/kg ÞE. Hins vegar 
er magn þess í íslensku gróffóðri ekki þekkt, því það er ekki 
efnagreint með öðrum snefilefnum. Það er hins vegar gert ráð 
fyrir því að það sé minna en 1 mg/kg ÞE og því þurfi joð einnig 
að koma úr viðbótarfóðri til þess að uppfylla þarfirnar. Nánar 
er fjallað um frjósemi í kafla 12.

Síðmjaltaskeið
Þegar talað er um síðmjaltaskeið eru kýrnar farnar að nálgast 
200 daga frá burði. Á þessum tíma er nytin farin að gefa eftir, og 
átið líka, frá því sem það var mest. Nú geta kýrnar auðveldlega 
bætt á sig fituforða og þær gera það og bæta fyrir það sem þær 
þurftu að nýta á fyrsta hluta mjaltaskeiðsins. Mikilvægt er að 
leyfa kúnum það, en það er líka hlutverk bóndans að passa að 
þær safni ekki of miklum holdum og nái bara þeim holdum sem 

eru æskileg við næsta burð. Á þessu tímabili er frekar auðvelt að 
fóðra kýrnar og hægt að minnka aðeins aðgengi að kjarnfóðri 
og lækka hlutfall kjarnfóðurs í heildar fóðurskammti, þannig 
að kýrnar framleiði meira á gróffóðrinu. Það er líka mikilvægt 
að minnka kjarnfóðurgjöfina mjög hægt og gefa þeim lengri 
tíma til að aðlagast minnkandi kjarnfóðurgjöf, en þegar hún 
var aukin í upphafi mjaltaskeiðsins. Ágætt er að miða við að 
minnka skammtinn um 60100 grömm á dag þannig að það 
taki a.m.k. 10 daga að minnka hann um eitt kg. Með þessum 
hætti finna kýrnar lítið fyrir lækkuninni á kjarnfóðurgjöfinni 
og hafa gott svigrúm til þess að bæta sér það upp með auknu 
gróffóðuráti á móti. Muna þarf að hófleg kjarnfóðurgjöf eykur 
gróffóðurátið, svo það er óþarfi að taka kjarnfóðurgjöfina alveg 
af þeim fyrr en þegar komið er að því að þær eigi að geldast 
upp. Ef kýrnar eru orðnar of holdmiklar þarf að hætta fyrr til 
þess að stemma stigu við frekari holdsöfnun, en þetta fer eftir 
gæðum gróffóðursins. Á þessum tíma er líka hægt að bjóða 
ódýrari hrávöru til þess að uppfylla næringarþarfirnar, eins og 
einfaldari próteingjafa, tormeltari og ódýrari kolvetnagjafa eins 
og hrat frá annarri framleiðslu eða bygg sem er ekki endilega af 
úrvalsgæðum.

10.10. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Það er mikilvægt að kálfur fái góðan brodd til þess að 
styrkja ónæmiskerfið, en hvað er góður broddur?

 ➡ Hver eru meginatriðin sem þarf að hafa í huga við 
mjólkurfóðrunina?

 ➡ Hvaða áherslur eru mikilvægar á vaxtarskeiði kálfa til þess 
að fá jafnan og góðan vöxt?
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 ➡ Hvaða þættir eru það sem hafa mest áhrif á fóðurát 
geldneyta?

 ➡ Hverjar ættu helstu áherslur í fóðrun að vera í lokaeldi nauta?

 ➡ Hvaða áherslur í fóðrun eru mikilvægar í kringum sæðingu 
hjá kvígum?

 ➡ Hverjar eru helstu áherslur á mismunandi tímabilum 
geldstöðu?

 ➡ Hver eru áhrif réttrar steinefnafóðrunar á geldstöðu, 
heilsufar og framleiðslu?

 ➡ Hvaða þættir eru það sem hafa mest áhrif á fóðurát 
mjólkurkúa?

 ➡ Hvernig hefur kjarnfóðrið og mismunandi 
hrávörusamsetning í því áhrif á gróffóðurát og nýtingu 
fóðursins?

 ➡ Hvaða áherslur í fóðrun eru mikilvægar á fyrsta hluta 
mjaltaskeiðs, miðmjaltaskeiði og síðmjaltaskeiði svo 
heildstæð og góð samfella náist í framleiðslu, frjósemi og 
heilsufari hjá hjörðinni?
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