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Meiri áhersla á fóðrun fyrir fitu

Til umhugsunar!

MS leggur áherslu á að hækka fituinnihald
í mjólk. Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins
(RML) býr að góðri þekkingu á sviði
fóðrunar.
Mjólkurframleiðendur
eru
hvattir til að setja sig í samband við fóðurhóp RML varðandi spurningar um fóðrun.

Með því að auka fitu í mjólk um 0,2
prósentustig aukast tekjur á hvern lítra
um 2 kr.

o Söxun eykur gróffóðurát en of
smátt saxað fóður (minna en 4
cm)
lækkar
fituhlutfall,
sérstaklega þar sem notaður er
múgsaxi og/eða heilfóðurblandari
sem er látinn damla lengi.
Íblöndun hjálparefna á borð við
hafkalk (Acid-Buf) eða lifandi ger
(Yea-Sacc) geta bætt vambarumhverfið enn frekar.

Fóðurhópur RML
Nafn
Anna Lóa Sveinsdóttir
Berglind Ósk Óðinsdóttir
Eiríkur Loftsson
Guðný Harðardóttir
Gunnar Guðmundsson
Hrafnhildur Baldursdóttir
Jóna Þórunn Ragnarsdóttir
Lena Reiher
Svanhildur Ósk Ketilsdóttir
Þórður Pálsson

Staðsetning
Egilsstöðum
Akureyri
Sauðárkróki
Egilsstöðum
Hvanneyri
Selfossi
Selfossi
Hvanneyri
Akureyri
Blönduósi

Netfang
als@rml.is
boo@rml.is
el@rml.is
gudnyh@rml.is
gg@rml.is
hrafnhildur@rml.is
jona@rml.is
lr@rml.is
sok@rml.is
thp@rml.is

Sími
516 5006
516 5009
516 5012
516 5021
516 5022
516 5026
516 5029
516 5034
516 5046
516 5048

Eftirfarandi punktar um að tryggja háa fitu
í mjólk eru m.a. byggðir á upplýsingum frá
Jónu Þórunni Ragnarsdóttur hjá RML:
-

Tryggja gott vambarumhverfi.
o Passa upp á nægilegt gróffóðurát
(gróffóður af góðum gæðum með
háu sykurinnihaldi og lítilli
gerjun).
o Sérstaklega þarf að skoða
trénisinnihald, það má ekki vera
of lágt ef mikið kjarnfóður er
gefið – ef svo er gefa aðeins af
þurrara, síðslegnu heyi (grófmeti).

Tryggja vambarflórunni nægilegt
hráefni til smíða á smjörsýru og
ediksýru
(helstu
byggingarefni
mjólkurfitu):
o Velja rétt kjarnfóður með
gróffóðrinu.
o Dreifa kjarnfóðurgjöf á fleiri gjafir
(gefa hámark 3 kg í mál).
o Velja kjarnfóður sem inniheldur
sykurrófnahrat og/eða sykurgjafa
(bygg-köggla, melassa), huga að
því að velja kjarnfóður sem
inniheldur
meiri
fitu
svo
heildarfóður innihaldi amk. 4%
fitu.

-

Aðrir þættir sem geta spilað inn í:
o Júgurheilbrigði
o Steinefnajafnvægi
o Koma kúnum sem fyrst
orkujafnvægi eftir burð.

Átak í mars – aukin fita í mjólk

í

Fóðurfyrirtækin með nýjar blöndur
Haldinn var fundur með fóðurfyrirtækjunum í febrúar m.a. til að kynna
þeim áherslur MS og eru þau nú þegar
flest komin með fóðurblöndur sem
miðaðar eru að því að auka fitu í mjólk.
Lyf – Orbenin
Ekki setja mjólk í tankinn úr kúm sem
meðhöndlaðar
hafa
verið
með
geldstöðulyfinu Orbenin, fyrr en búið er að
sannreyna með lyfjamælingu að lyfjaleifar
finnist ekki í viðkomandi mjólk !
Reynslan hefur sýnt að útskolun lyfsins
hefur í of mörgum tilfellum ekki verið lokið
innan þess tíma sem gefinn hefur verið
upp (37 dagar). Mikill munur getur verið á
útskolunartíma milli einstakra gripa. Ef kýr
bera fyrr en áætlað var getur
útskolunartíminn einnig lengst til muna.
Góð regla er að lyfjaprófa mjólk úr öllum
kúm sem hafa verið meðhöndlaðar með
einhverjum lyfjum áður en mjólkin er sett
saman við í tankinn.
Ef ekki er til staðar búnaður til
lyfjamælinga á framleiðslustað er unnt að
fá sýni mælt í næstu mjólkurstöð.

Með aukinni eftirspurn eftir fitumeiri
mjólkurvörum hefur MS lagt áherslu á að
fá inn meiri mjólk og þ.m.t. meiri fitu.
Markmiðið er að meðalinnihald fitu í
innleggsmjólk fyrir árið 2014 verði yfir
4,14%.
Af því tilefni verður mars
tileinkaður átaki til að auka fitu í mjólk og
framleiðendum boðin aðstoð.
Sett hefur verið saman sérstakt
aðgerðarteymi mjólkureftirlits og dýralæknis MS auk Snorra Sigurðssonar, ráðgjafa frá Danmörku. Farið verður yfir
stöðuna á einstökum búum samanborið
við heildina, skoða þá þætti sem geta haft
áhrif og ráðleggja hvernig æskilegt er að
standa að breytingum ef þarf.
Haft verður samband við allt að 250
framleiðendur á næstu vikum.
Þeim
verður boðið að fá heimsókn og mat á
helstu framleiðsluþáttum. Sérstök áhersla
verður lögð á að vinna með þeim sem hafa
fituhlutfall undir 4,1 og talið er að geti
aukið fituhlutfall í mjólk því þar er hægt að
ná mestum árangri.
Heimsóknirnar hefjast í annarri viku mars.
Öllum framleiðendum er velkomið að vera
með í þessu átaki og er áhugasömum bent
á að hafa samband við mjólkureftirlitsfólk:
Nafn
Hans Egilsson
Sigríður Bjarnadóttir
Reynir Þórisson

Gott að muna !
Æskilegt er að úrefnisgildi (urea) sé 4,5 – 5,0
ef fóðrið á að nýtast sem best!
Útgefandi: Mjólkursamsalan. Ábyrgðarmaður og ritstjóri: Jón K. Baldursson

Netfang
hanse@ms.is
sigridurb@ms.is
reynirth@ms.is

Sími
861 4775
892 0397
861 4772

