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Niðurstöður

Svæði Fjöldi Þurrefni MLE Prótein sCP NDF iNDF Sykur

Viðmið N 35-50 <75 140-180 400-600 450-520 >120 40-160

Norðurland 689 49% 76 155 539 503 157 61

Suðurland 462 58% 77 144 519 499 140 72

Austurland 71 52% 76 148 494 520 160 63

Vesturland 182 58% 77 146 535 506 149 68

Alls 1404 53% 77 150 530 503 150 66
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undir 144 







Betri meltanleiki í ár

Meltanleiki Hvað þýðir þetta!

75 og þar undir Slakur meltanleiki og ekki úrvals kúahey, tæplega þriðjungur sýna hérna.

76-77 Góður meltanleiki, hérna eru mjög mörg sýni.

78-80 Mjög góður meltanleiki og oft úrvals kúahey, töluvert af sýnum hérna.

Yfir 80 Úrvals meltanleiki, úrvals kúahey



Mismunandi prótein

Prótein Hvað þýðir þetta!

90-130 Of lítið prótein, leiðinlega mörg sýni falla hérna undir í ár.

130-150 Þetta er heldur lágt en þó allt í lagi. Mikilvægt að fylgjast vel með úrefninu og próteininu í mjólkinni. Hugsanlega 
þarf próteinríkara kjarnfóður. Hérna er mikið af fyrri sláttar sýnum.

150-170 Þetta er gott prótein og mjög þægilegt fyrir mjólkurkýr og vaxandi gripi að nýta. Það er nauðsynlegt að komast 
með fóðurskammtinn hingað ef nýta á bygg á móti kjarnfóður gjöfinni. Hérna er tölvuert af sýnum í ár sem betur 
fer.

170-220 Þetta er hátt prótein og oft óþarfi. En fínt að fá inn með til að jafna heildarskammtinn þegar önnur sýni liggja 
neðar. En þarna er erfitt að eiga við úrefnið hjá gripum sem fá lítið sem ekkert viðbótarfóður.



Tréni gefur orku en má ekki stoppa of lengi!

NDF (tréni) Hvað þýðir þetta!

Undir 450 Lágt tréni, mikill flæðihraði út úr vömb, slakari nýting fóðurs og mjög erfitt að halda góðum efnum í mjólk. Mikið 
álag á örverurnar í vömbinni. Ekki mörg sýni hérna og aðalega seinni sláttur.

450-520 Gott tréni, gefur góða vambarstarfsemi, góða nýtingu fóðurs og jafnan flæðihraða út úr vömb. Örverunum líður 
vel í vömbinni. Þegar heildarfóðurskammturinn er skoðaður ætti hann að vera hérna. Flest sýni á þessu bili í ár.

Yfir 520 Hátt tréni, hægur flæðihraði út úr vömb, minna gróffóðurát og þar með minna aðgengi að næringarefnum. Minni 
nyt en getur alveg verið ágætis efnainnihald í mjólk. Geldkúahey á að fara í þennan flokk.



Niðurstöður

Svæði Fjöldi Ca P Mg K Na S

Viðmið N 4,5-6,5 3-4,5 2-3,5 18-27 2-4 2-4

Norðurland 689 4,3 3,0 2,6 18,1 1,6 2,3

Suðurland 462 3,8 2,6 2,3 17,8 1,7 2,0

Austurland 71 4,0 3,1 2,4 19,9 1,1 2,3

Vesturland 182 4,3 2,8 2,5 15,6 1,9 2,2

Alls 1404 4,2 2,9 2,4 17,8 1,6 2,2



Niðurstöður

Svæði Fjöldi Fe Mn Zn Cu Co Se Mo

Viðmið N 100-500 40-125 25-50 12-15 100-500 90-250 1-2,5

Norðurland 689 270 80 30 8,0 411 255 0,43

Suðurland 462 217 74 31 6,9 233 212 0,32

Austurland 71 274 104 28 7,9 326 279 0,26

Vesturland 182 219 110 30 7,2 246 211 0,46

Alls 1404 246 83 30 7,6 329 236 0,39



Niðurstöður haustsins

• Meltanleikinn er oftast nógu góður

• Það er nóg tréni

• Hátt hlutfall ómeltanlegs trénis

• Próteinið er fínt en rosalega mismunandi

• Fosfór sjaldan betri að meðaltali

• Kalí hærra en venjulega á norður og austurlandi

• Magnesíum mjög lágt í sumum sínum

• Oft er brennisteinn undir viðmiðum



Sólarlítið sumar

• Niðurstöðurnar bera þess merki að sumarið
var krefjandi
• Að bíða … eða ekki bíða

• Íblöndunarefni geta hjálpað
• Varðveita prótein

• Hærri meltanleiki

• Hærra orkugildi

• Hitnar síður eftir að opnað

dæmi Þe MLE Prótein NEL20

Íblöndun 38% 80 156 6,75

Ekki íblöndun 37% 77 147 6,49



Aðgengi næringarefna

• Lágt prótein og lágur meltanleiki eru
vísbendingar um skort

• Staða steinefna í heysýni

• Forgangsraða frekar en að þynna út

• Vatn bætir nýtingu áburðarefna

• Haugmelta bætir nýtingu mykju

• Smári 

• Molta



Hvað þarf að 
hugsa um í vetur?

• Gróffóðurátið er grunnurinn 
að góðri framleiðslu og 
heilsuhraustum kúm

• Velja prótein í kjarnfóðri
sem hentar og tryggir gott 
flæði fóðurs og rétta 
nýtingu

• Passa steinefnin



Úrefnið lækkar!

• Ef próteinið í 
gróffóðrinu er lægra en 
venjulega

• Það vantar prótein sem 
er aðgengilegt í 
vömbinni

• Gróffóðurát minnkar

• Kýrnar mjólka minna



Úrefnið hækkar!

• Próteinið í gróffóðrinu er hærra 
en það var í fyrra og örverurnar 
ná ekki að nýta allt próteinið sem 
er í boði

• Er nóg orka á móti?

• Offóðrun á próteini truflar 
upptöku steinefna eins og 
magnesíum

• Offóðrun á próteini truflar 
frjósemi



Doði og Mg 
skortur
• Hærra kalí í sýnum á norðurlandi

• Mörg sýni með lágt Magnesíum

• Steinefnajafnvægi á geldstöðu
skiptir máli

• Velja viðbótarsteinefni sem henta
geldkúm

• Gefa viðbótar magnesíum í kringum
burð (2 vikur fyrir og 2 eftir)



Frjósemi

• Frjósemi er flókin

• Orkufóðrun
• Tryggja nóg í upphafi (vanfóðrun dregur úr frjósemi)

• Passa rétt holdastig (offóðrun dregur úr frjósemi)

• Próteinfóðrun
• Tryggja nóg protein bæði PBV og AAT

• Offóðrun á próteini truflar frjósemi

• Steinefni, snefilefni og vitamin
• Sink, selen, joð, E vitamin svo eitthvað sé nefnt

• Kvígur sem eru að vaxa þurfa meira



Uppeldið og steinefni

• Gripir sem eru að vaxa og fá bara gróffóður vantar
viðbót
• Kalk
• Fosfór
• Magnesíum
• Kopar
• Selen
• Líklega joð
• Oft sink 
• Oft kóbolt
• Vítamín



Val á kjarnfóðri

Gróffóðrið

• Meltanleiki

Tréni

Prótein

Steinefni

Framleiðslan

• Orkugjafinn:  
maís, bygg, 
hveiti

Próteingjafinn: 
soja, repja, 
fiskimjöl

Efnainnihaldið

• Aðrar 
hrávörur: 
sykurrófur, fita

Heilsufarið

• Steinefni

• Snefilefni

• vítamín




