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Markmið og 

markviss vinna

 Kvíga hættir á mjólk 

þegar hún hefur náð 

tvöföldum 

fæðingarþunga 

 Kvíga við sæðingu 280-

306 kg (55-60%)

 Kvíga við fyrsta burð 433-

460 kg (85-90%)

 Fullorðnar kýr 510 kg

Reiknum vaxtarhraða
306 kg við sæðingu – 30 kg fæðingarþungi = 276 kg
276 kg / 395 dögum = 0,7 kg vöxtur á dag



Hvenær á hún 

að skila tekjum?

 Kvígur sem bera 24 

mánaða 

 Skila meiri æviafurðum

 Eru frjósamari

 Endast betur

 Spörum líka

 Tíma við eftirlit og 

umhirðu

 Fóðurkostnað/viðhald

 Pláss-kostarRétt meðhöndlun fyrstu 3 mánuðina skiptir 

mestu máli til að ná markmiðinu um 24 

mánaða burðaraldur



Uppeldið er undirstaðan í 
búrekstrinum

 Fara yfir verklag

 Setja markmið

 Gera plan

 Samræma vinnubrögð

 Fóðrun

 Hvað og hversu mikið

 Umhverfi

 Legusvæði, hitastig, loftflæði

 Heilsa

 Forvarnir gegn sjúkdómum



Vönduð vinnubrögð

 Stressaðir kálfar verða frekar veikir

 Ró í umgengni, en regluleg umgengni 

(tamning)

Gott rými (rúmgóðar stíur og nóg 

legusvæði)

 Ekki of stórt aldursbil

 Hreinlæti minnkar smitálag

 Þurrt legusvæði minnkar smitálag



Skita algengasta vandamálið

 Mikilvægasta forvörnin eru tveir áhersluþættir

 Hámarka virkni ónæmiskerfis

 Lágmarka smitálag

 Helstu ástæður

 Óþrifaleg burðaraðstaða (kálfar standa upp á 
nefinu, skítur það fyrsta fer í meltingafærin)

 Lítið aðgengi að broddi, lítið gefið, lélegur broddur

 Vanfóðrun

 Óþrifalegar stíur

Of margir kálfar í stíu

Of stórt aldursbil

Sjaldan þrifið og sótthreinsað



Broddur er 

fyrsta fóðrið

 Mikilvægt að gefa broddinn 

sem fyrst eftir burð (2 tímar)

 Gefið strax 2-3 lítra, svo í 2-3 

lítra skömmtum fyrsta 

sólarhringinn, alls 8 lítra

 Broddur og hrámjólk fyrstu 7 

dagana

 Stress fyrir og um burð hefur 

áhrif á gæði brodds, er 

íslenskur broddur nógu 

góður? 



Bætiefni við hendina

 Broddur ekki nógu góður

Gold broddur eða 

Roto Corna

 Óhressir kálfar

Calf Kick start, E 

vítamín

 Þarmaflóra í ólagi jafnvel 

skita

 prolac pasta, diakur, 

boviferm, Immuguard



Mjólkurgjöfin

 Frjálst aðgengi eða þrjár gjafir (8-12 l)

 Smákálfar í köldu fjósi þurfa meiri mjólk 

 Ef við ætlum kálfunum að vaxa hratt er 

blandað 150g af dufti í 850 ml af vatni (15%), 

hentar einnig þar sem bara gefið 2 á dag

 Ef kálfarnir eru á fóstru með frjálsu aðgengi er 

hægt að blanda þynnra, getur jafnvel farið 

niður í 100g af dufti í 900 ml af vatni (10%). 

 Millivegurinn er 125g af dufti í 875 ml (12,5%)

 Þegar þú hefur ákveðið hversu sterkt þú ætlar 
að blanda heldur þú þig við þá blöndu



Mjólkurgjöfin

 Hitastig við gjöf 37-39°C, alltaf eins

 Rólegt niðurtrapp (3 vikur)

 Það er ekki hægt að meta þyngd með 

auganu (500 gr á dag eða 800 gr á dag)

 Bara ein breyting í einu !

 Kjarnfóður, nýtt á hverjum degi

 1-2 kg á dag þegar hætta á mjólk

 Vatn, ferskt

 Frekar þurrt hey, gott hey

 Markmiðið er að gera mjólkurkálf að 

jórturdýri



Eftir mjólkina

 Bakslag = of mikið álag

 Fengu ekki nógu gott tækifæri til 

þess að venjast kjarnfóður og 

gróffóðurgjöfinni 

 Aðstæður í stíunni eftir mjólkina ekki 
nógu góðar, kuldi, bleyta, trekkur

eða of stórt aldursbil 

 Er verið að mæla og fylgjast markvisst 

með þyngingu (800 gr á dag?)

 Verum viss um að þeir haldi áfram 

að vaxa hratt og vel.



Eftir mjólkina
 Jafn mörg átpláss og gripir 

 Meta fóðrun með eftirliti

 Ekki láta stóra vömb plata sig við mat á 
holdafari

 Horfðu eftir holdfyllingu og vöðvalagi, 
vantar prótein?

 Oftast vantar prótein ef einungis á að 
fóðra á gróffóðri

 Fituvefur í júgri getur myndast ef fóðrunin 
er röng á aldrinum 3-9 (12) mánaða. 

 Rannsóknir hafa sýnt að það er hægt að 
fóðra töluvert kröftuglega á þessum aldri 
án þess að skemma júgurvefinn ef það er 
gefið nóg prótein á móti orkunni



Það líður að kynþroska

 Meta sæðingartíma út frá þroska ekki bara aldri

 T.d. mæla brjóstmálið (160 cm eru ca 312 kg)  

 Eða línu á vegg í stíunni, miðað við ca 125 cm upp á 
herðakamb

 Holdastigi 3 við sæðingu en 3,5 við burð 

 Byrja að skrá niður yxn tímanlega svo þú þekkir 
gangmálið þeirra

 Byrja að sæða við 13 mánaða aldur

 Hvað horfir þú oft inn í stíuna? 3x á dag

 Getur þú séð þegar þær eru að yxna? Er gott ljós í 
stíunni

 Geta þær sýnt beiðslin? Er gott rými í stíunni

 Er hægt að sæða þær? Hvernig er aðstaða í 
stíunni/læsigrindur



Markmið og 

markviss vinna

 Tvöfaldur fæðingarþungi 

þegar hættir á mjólk

 Kvíga við sæðingu 303-
330 kg (55-60%)

 Kvíga við fyrsta burð 468-

495 kg (85-90%)

 Fullorðnar kýr 550 kg

Reiknum vaxtarhraða
330 kg við sæðingu – 30 kg fæðingarþungi = 300 kg
300 kg / 395 dögum = 750 gr vöxtur á dag



Hvenær á hún 

að skila tekjum?

Þú getur bætt 

framlegðina

Þú getur aukið 

endinguna

Þú getur 

auðveldað 

vinnuna



Búnaður til kálfafóðrunar og aðbúnaður kálfa



Mismunandi 

lausnir fyrir 

mismunandi 

aðstæður

 CF500 fóstra annar allt að 50 

kálfum, 2,5 kw

 CF1000 fóstra annar allt að 120 

kálfum, 5 kw

 Mismunandi möguleikar

 Aðeins mjólkurduft skömmtun

 Combi, bæði duft og mjólk

 Aukalega fóðurbæti

skammtara



Servo dælur / quatro, aukabúnaður sem getur gefið allt að 

4 kálfum samtímis

Kjarnfóðurskammtari tengdur við fóstru



Aflestur: ISO, eða B transpoder

Stjórnbúnaður: notendavænt lyklaborð

dæluhnappur fyrir túttur til kennslu

hægt að nota samtengt við Delpro
forrit



CF1000 Quatro
kálfafóstra 

fyrir allt að 120 kálfa

með kjarnfóðurbás

dælustöð sem getur gefið 
fjórum kálfum samtímis



Mismunandi 
uppsetning

Bás upphengdur
hægt að leggja 
grindur til hliðar 
t.d. Við þrif

Bás festur á gólf



120 lítra mjólkurtankur með tímastillta hræru

Bás með þvotti á túttu (hyg box)

Bás án þvottar



Kálfabar



3ja laga kápa
 Ef hitastig er undir 15°C

 Sérstaklega fyrsta mánuðinn

 Kálfur á að vera þurr þegar hann fer í kápuna

 Taka kápuna af fyrripart dags



Kálfaburstar



Mjólkurhitari



Vatnsker



Kálfabox CB10 1x120cm



CC1800 millibogar

80 cm háir

DS átgrindur



Púsl mottur 18-30 mm þykkar

 Þægilegt að leggja

 Auðvelt að þrífa

 Góð einangrun frá köldu gólfi



Gúmmí á fjósbita



App fyrir yfirlit í 

fóstru

QR kóði fyrir app 

fylgir fóstrum

Download frá 

Google Play eða 

App Store



Takk fyrir


