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Internal



Hvers vegna er þörf á að

meta holdafar?

• Fituvefur er mikilvægasti orkuforði kýrinnar til efnaskipta

• Skorti orku til mjólkurframleiðslu grípur kýrin til uppsafnaðrar orku úr 

eigin fituvef.

• Við ójafnvægi í orkuforða og mjólkurframleiðslu er hætta á 

efnaskiptasjúkdómum með neikvæðum áhrifum á nyt og frjósemi

• Því þarf að gæta að holdafari (fitu/orku forða) kýrinnar allt 

mjólkurskeið

• Mat á holdafari mjólkurkúa er því mjög mikilvægt til að hægt sé að 

grípa inní áður en vandamál koma fram
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• Kýr í hárri nyt hafa neikvætt orkujafnvægi (NEB)

í upphafi mjaltaskeiðs

• NEB varir yfirleitt í 8 – 12 vikur

• Orkuinntakan er ekki nægjanlega mikil til að fullnægja hárri næringarefnaþörf:

• Í upphafi framleiðir kýrin broddmjólkina

• Eftir það á hún að framleiða eins mikla mjólk og hægt er

• Krafan um hærri orkuinntöku er fullnægð með:

• Aukinni fóðurgjöf

• Kýrin gengur á eigin fituforða

• Allt að 30% af orkunni fyrstu mánuði mjaltaskeiðskins er sótt í fituforða

• Rétt fóðrun er því afar mikilvæg til að kýrin nái réttum fituforða á ný

Neikvætt Orkujafnvægi



Hvað er mat á holdafari?

• Mat á holdafari, einstakra gripa, hópa

eða öll hjörðin er metin

• Í dag er þetta sjónrænt mat

• Tilgangur: að hámarka nyt og heilsu

gripanna með réttri fóðrun

• Algengt að nota skala frá 1 til 5

1 er mjög mögur, 5 er of feit.
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Sjónrænt mat á holdafari
Erfitt og tekur mikinn tíma

• Í dag er matið framkvæmt handvirkt

• Tekur tíma, oft erfitt og hlutlægt

• Bóndann skortir oft reynslu, því yfirleitt framkvæmt af ráðunautum

• Er allt of oft ekki gert, eða gert of sjaldan og óskipulega

• Breytingar á holdafari uppgötvast ekki

• Gögn ekki tengd eða geymd í hjarðstýringarhugbúnaði
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Eiginleikar DeLaval holdamatsins BCS
Gefur meiri og betri upplýsingar en þyngd

• Breyting á þyngd kýrinnar ein og sér er ekki góður mælikvarði á 

næringarefnastöðuna og holdafarið 

• 640 kg kýr er með magainnihald uppá ca 90 kg

• Dagleg inntaka á fóðri ca. 45 kg

• Dagleg inntaka á vatni er 70-110 kg 

• Kýrin setur frá sér um 55 kg á dag af skít og hlandi

• Kýrin mjólkar 20-45 kg pr dag

• Útreikningar á næringarlegri stöðu sem byggja á þyngd kýrinnar eru 

því mjög ónákvæmir og háðir sveiflum yfir daginn

• Aldur og staða á meðgöngu býður einnig uppá ónákvæmni

• Mat á holdafari er því talin besta aðferðin og sú sem er viðurkennd
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DeLaval – Mat á holdafari - BCS
Tækjabúnaðurinn
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Tækjabúnaðurinn

• 3D myndavél sem myndar stöðugt

• 3D myndband af kúm sem fara undir myndavélina

• Kerfið velur bestu myndina sem það finnur af kúnni á 

myndbandinu

• 3D myndin af kúnni er greind. Aftari hluti kýrinnar.

• Kerfið leggur mat á holdafarið (einkunn) með hjálp 

háþróaðs hugbúnaðar
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Búnaðurinn
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Á myndavélinni er skynjari
og eins konar myndvarpi



Eiginleikar DeLaval BCS (mats á holdafari)
Sjálfvirkt

• Staðsett á mjaltaþjóni eða umferðarhliði

• Tekur myndskeið af kúnni í hvert skipti sem

hún gengur undir vélina

• Gildin send sjálfvirkt

yfir í hjarðstýringar-

hugbúnaðinn

• Maðurinn hefur engin

áhrif á matið
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Uppsetning i VMS fjósi
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Stýrð umferð með SG

Frjáls umferð kúnna



Reglulegt

• Kýrin er mæld í hvert skipti sem hún fer undir myndavélina

• Að lágmarki tvisvar á dag

• Sérfræðingar mæla með að kýr séu metnar að minnsta kosti 4 

sinnum á mjaltaskeiðinu

• Með því að mæla kýrnar oftar er mögulegt að:

• Stilla af fóðurgjöf, t.d. vikulega, fyrir einstakar kýr, hópa eða hjörðina

• Greina kýr sem eru með óeðlilegar breytingar i BCS gildi, sem getur 

tengst sjúkdómum

• Fínstilla BCS gildin þegar kýrin nálgast geldstöðuna
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Eiginleikar DeLaval BCS (mats á holdafari)



Hlutlaust og nákvæmt

• Skráir gildi á sama hátt – dag eftir dag – kú eftir kú

• DeLaval BCS er borið saman við niðurstöður reyndra sérfræðinga í 

mati á holdafari
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Eiginleikar DeLaval BCS (mats á holdafari)



• Einföld uppsetning og aðlögun
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Umferðarhlið DeLaval VMS útgangur DeLaval aðskilnaðarhlið

Eiginleikar DeLaval BCS (mats á holdafari)
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• Verður innbyggt í DeLaval hjarðstýringuna (Delpro 5.1, Q2-2016)

• Mögulegt á Íslandi með Delpro 5.1 (Matsgögn fyrir Íslensku kúna)

• Yfirlit yfir hjörðina

Eiginleikar DeLaval BCS (mats á holdafari)



• Fyrir hverja kú:

• Hægt að fylgjast með hverri kú á DIM línuriti

• Viðvörun ef BCS gildi breytist óeðlilega

• Flokka kýr byggt á BCS gildum
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Eiginleikar DeLaval BCS (mats á holdafari)



BCS i Noregi
September 2015
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6 i notkun frá júni 2015

9 samþykktir notendur

4 óafgreiddar umsóknir
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• Sjálfvirkt

• Reglulegt

• Hlutlaust og nákvæmt


