
Velkomin 
Við erum að tengjast



Doði og súrdoð



Doði

• Kalk-skortur

• Meiri hætta hjá eldri kúm, erfiðara að 
sækja í líkamsbirgðir

• Tíðni doða ekkert rosalega há en hver 
gripur sem veikist illa kostar mikið 

• Tíðni „dulins doða“ er líklega frekar há 
og hann kostar líka

• Auknar líkur á öðrum sjúkdómum eins 
og súrdoða, júgurbólgu ofl.



Doði

• Geldstöðu fóðrun gríðarlega mikilvæg 
til að fyrirbyggja doða

• Líkaminn þarf að upplifa skort á Ca fyrir 
burð til þess að vera duglegri að nýta 
það eftir burð

• CAB gildi fóðurskammts á að vera lágt á 
geldstöðu en hækka eftir burð



Doði

• Fosfór á að vera frekar lágur á 
geldstöðu því hann truflar ensímið sem 
er nauðsynlegt fyrir D vítamín og D 
vítamín er nauðsynlegt fyrir nýtingu á 
Kalki

• Það getur verið gott að gefa D vítamín 
rétt fyrir burð til að auka nýtingu á kalki
en ef það er gefið of snemma hefur það 
neikvæð áhrif



Doði

• Kalí á að vera lágt á geldstöðu því það 
truflar upptöku Magnesíum sem er 
nauðsynlegt upptöku á kalki

• Magnesíum á að vera hátt á geldstöðu 
því það hjálpar til við upptöku á kalki, 
þetta á sérstaklega við á seinnihluta
geldstöðunnar



Doði

• Hátt PBV gildi truflar líka upptöku á 
Magnesíum, fóður sem hefur hátt PBV 
gildi er með hátt próteingildi og mikið 
laust prótein, sem sagt frekar blautt 
fóður



Súrdoði

• Orkuskortur 

• Getur verið vegna þess að kýrnar fái 
ekki næga orku úr fóðri (vanfóðrun) eða 
vegna þess að það vantar strúktúr í 
vömbina (gróffóður með lágt NDF, of 
hröð upptröppun á kjarnfóðri)

• Feitar kýr eiga í meiri hættu á að fá 
súrdoða



Súrdoði

• Fóðrun á geldstöðu er gríðarlega 
mikilvæg í baráttunni við súrdoða

• Mikið sprottið fóður (hátt NDF) sem 
gefur góðan strúkúr í vömb, kýrnar geta 
étið mikið magn án þess að fitna og það 
tegist vel á vömbinni

• Vel teygð vömb skilar sér í auknu 
gróffóðuráti eftir burð



Súrdoði

• Eftir burð geta kýrnar étið mikið af 
úrvals gróffóðri og þola þar af leiðandi 
betur aukið magn kjarnfóðurs í 
vömbina

• Upptröppun á kjarnfóðri örugg, ekki of 
hæg en ekki of hröð

• 500 gr að meðaltali fyrstu 5-7 dagana 
en 300 gr eftir það



Súrdoði

• Trappa kýrnar upp í ákveðið magn af 
kjarnfóðri óháð nyt, bjóða öllum að 
skila því sem kjarnfóðurgjöfin miðar að

• Kýr verða ekki feitar á of miklu 
kjarnfóðri fyrstu 70 daga 
mjaltaskeiðsins

• Offóðrun á kjarnfóðri eftir 120 dag í  
mjaltaskeiði er dýr og óþörf fóðrun


