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Yfirlýsing höfundar  

Hér með lýsi ég því yfir að rannsóknarverkefni þetta er byggt á eigin gagnasöfnun, 
ritgerðin er byggð á eigin athugunum, er samin af mér og hún hefur hvorki að hluta 
né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu.       

___________________________ 
Elin Nolsøe Grethardsdóttir
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Ágrip  

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að hvað flæðihraði mjólkur við mjaltir 
hjá íslenskum mjólkurkúm er, hver breytileiki mjaltaeiginleikans er, arfgengi hans 
og athuga hvort hægt er að nota upplýsingar úr mjaltakerfunum sem beinar mælingar 
inn í kynbótamatið. Erfðafylgni á milli eiginleikanna málnyt, mjaltatími, 
hámarksflæði og meðalflæði er einnig skoðuð.   

Gagnasöfnun hófst vorið 2005 og henni lauk sumarið 2006. Notuð voru gögn frá 49 
búum með tölvustýrð mjaltakerfi frá framleiðendunum DeLaval® og SAC®. Frá 
bæjunum var safnað upplýsingum um kýrnúmer, skýrsluhaldsnúmer á bænum, nyt 
við síðustu mjaltir, hámarkshraða kg/mín, meðalhraða kg/mín, mjaltatíma mín:sek, 
hvort upplýsingarnar voru frá kvöld- eða morgunmjöltum og svo dagsetningu á 
mjöltunum. Upplýsingar um burði og ætterni kúnna fengust frá Bændasamtökum 
Íslands.  

Í gagnasafni eru 3.630 mælingar frá mjaltabásabæjum, en 111 mælingar voru frá 
kúm með ófullnægjandi ætternisupplýsingar eða burðarupplýsingar, byggist 
gagnasafnið því á 3.519 mælingum. Sumar kýr eru með tvær og þrjár mælingar, alls 
eru 2.368 kýr í gagnasafninu. Í því eru 1.307 mælingar fyrsta kálfs kvígna, 938 
mælingar frá kúm sem hafa borið tvisvar, 552 frá kúm sem hafa borið þrisvar og 722 
sem borið hafa oftar, þar af 7 mælingar frá kúm sem borið hafa níu sinnum.   

Mesti hámarksflæðihraðinn var 6,8 kg/mín en lægsti var 0,7 kg/mín, meðaltal 
hámarksflæðis var 2,73 kg/mín og staðalfrávik þess 0,9 kg/mín. Hæsta meðalflæði 
var 4,9 kg/mín og lægsta var 0,2 kg/mín, meðaltal þessa eiginleika var 1,74 kg/mín 
og staðalfrávikið 0,62 kg/mín. Lengsti mjaltatími var 26 mínútur og 18 sekúndur, sá 
stysti var 49 sekúndur og að jafnaði voru kýrnar 5 mínútur og 42 sekúndur í mjöltum 
og staðalfrávikið 2,42 mínútur. Það er því ljóst að breytileiki í mjaltaeiginleikum er 
mjög mikill.  

Erfðastuðlar voru metnir með aðferð sennilegustu frávika, REML (Restricted 
Maximum Likelihood), á grunni fjölbreytugreiningar (General Mixed Model). 
Arfgengi á hámarksflæði reyndist vera 0,44 ±0,06, á meðalflæði var það 0,36 ±0,05 
og 0,30 ±0,05 á mjaltatímanum. Erfðafylgni milli meðalflæðis og hámarksflæðis var 
0,99 ±0,01.   

Þrátt fyrir að gögnin væru einungis frá 49 búum töldu dætrahópar undan þeim 
nautum sem voru að koma til afkvæmadóms um þær mundir er gögnum var safnað, 
á bilinu 10-20 einstaklinga. Það er því ljóst að með því að nota gögn frá öllum búum 
með tölvustýrð mjaltakerfi er auðvelt að fá viðunandi stærð á dætrahópum, verði 
tekin ákvörðun um að nota þessi gögn til kynbóta á mjaltaeiginleikum íslensku 
kúnna. Þar er ekki eftir neinu að bíða að koma hámarksflæði inn í 
ræktunarmarkmiðið.    

Lykilorð: Mjólkurkýr, hámarksflæði, meðalflæði, REML, arfgengi, erfðafylgni. 
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Abstract  

The aim of this study is to investigate milk flow during milking of Icelandic cows, 
the variability of the trait, its heritability and to investigate if it is possible to use 
information directly from the milking equipment in the breeding work.  

Sampling of data began in the spring of 2005 and ended in the summer of 2006. 
Data was used from 49 herds with computerized milking systems from DeLaval and 
SAC. Sampled data included cow number, herd number, yield at last milking, 
maximum milk flow, average milk flow, duration of milking, if last milking was in 
the morning or evening and the date of milking. Information on calvings and 
pedigree of cows was gathered from the cattle database of The Farmers Association 
of Iceland.  

Data included 3.630 recordings from herds with milking parlours, but 111 
recordings were from cows with insufficient information on pedigree or calving. The 
data included therefore 3.519 recordings. Some cows have two recordings, in total 
are 2.368 cows in the data. Of that are 1.307 records are from cows in first lactation, 
938 from cows in second lactation, 552 from cows in third lactation, 722 from cows 
in fourth to ninth lactation, thereof 7 from cows in the ninth lactation.  

The highest maximum flow was 6,8 kg/min, lowest 0,7 kg/min, the average of 
maximum flow was 2,73 kg/min and the standard deviation was 0,9 kg/min. The 
highest average flow was 4,9 kg/min and the lowest 0,2 kg/min, the average was 
1,74 min/kg and standard deviation was 0,62 kg/min. The longest milking duration 
was 26 min and 18 seconds, the shortest duration was 49 sec and on average the 
duration was 5 min and 42 sec. Its therefore clear that the variation in the milk flow 
trait is great.  

Genetic coefficients were estimated with the REML method on the basis of a general 
mixed model. The heritability of maximum flow was 0,44 ±0,06, on average flow it 
was 0,36 ±0,05 and on milking duration it was 0,30 ±0,05. The genetic correlation 
between average flow and maximum flow was 0,99 ±0,01.  

Despite the data was from only 49 herds, the size of daughter groups of bulls in 
progeny testing at the time of data sampling were surprisingly big, or between 10-20 
individuals. It is therefore clear, that by using data from all herds having 
computerized milking equipment, it is easy to get sufficient size of daughter groups, 
if it is to be decided to utilize this kind of data in the breeding program. It is 
therefore suggested that maximum flow will be included in the breeding objective in 
the near future.    

Keywords: Dairy cows, maximum milk flow, average milk flow, REML, 
heritability, genetic correlation. 
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Úrdráttur  

Endamálið við rannsóknini er at finna mjólkastreymi úr íslenskum kúm tá mjólkað 
er, fjölbroytni mjólkieiginleikans, ættarbregði eiginleikans og um møguligt er at 
brúka upplýsingar úr teldustýrdum mjólkikervum í kynbótametingina. 
Arvasambandið millum eiginleikarnar mjólkarnøgd, mjólkingartíð, 
hámarksmjólkastreymi og miðalmjólkastreymi er eisini skoðað.  

Byrjað var at samla í dátugrunnin um várið 2005 og var tað arbeiði liðugt um 
summarið 2006. Í dátugrunninum var dáta frá 49 gørðum har sum teldustýrd 
mjólkikervi vóru, mjólkikervini vóru frá framleiðarunum DeLaval® og SAC®. 
Upplýsingar um nummarið á kúnum, nummarið á gørðunum, mjólkarnøgd tá síðst 
var mjólkað, hámarksmjólkastreymið kg/min, miðalmjólkastreymið kg/min, 
mjólkingartíð min:sek, upplýsingar um mjólkað var á kvøldi ella morgni, og 
dagfesting tá mjólkað var fingust frá gørðunum. Upplýsingar um nær kýrnar kálvaðu 
seinast og ættaruppruni fingust frá Bóndasamtøkum Íslands.   

Í dátugrunninum eru 3.630 mátingar frá gørðum við mjólkibásum, 111 kýr høvdu 
ikki nóg góðar upplýsingar um ættaruppruna ella nær tær kálvaðu seinast, tær vóru 
tiknar úr, dátugrunnurin byggir tí á 3.519 mátingum. Summar kýr hava tvær og 
tríggjar mátingar, tilsamans eru 2.368 kýr í dátugrunninum. Í dátugrunninum eru 
1.307 mátingar frá kvígum, 938 mátingar frá kúm sum hava kálvað tvær ferðir, 552 
frá kúm sum hava kálvað tríggjar ferðir og 722 mátingar frá kúm sum hava kálvað 
oftari enn tað, har av eru 7 kýr sum hava kálvað níggju ferðir.  

Mesta hámarksmjólkastreymið var 6,8 kg/min, men lægsta hámarksmjólkastreymið 
var 0,7 kg/min, miðaltalið á hámarksmjólkastreyminum var 2,73 kg/min og 
standardavvikið var 0,9 kg/min. Hægsta miðalmjólkastreymið var 4,9 kg/min og tað 
lægsta var 0,2 kg/min, miðaltalið var 1,74 kg/min og standardavvikið var 0,62 
kg/min. Longsta mjólkingartíðin var 26 min og 18 sek, styttsta mjólkingartíðin var 
49 sek, í miðal var mjólkingartíðin 5 min og 42 sek, standardavvikið var 2,42 min. 
Tað er tí ikki ov mikið sagt at fjölbroytni mjólkieiginleikans er ógvuliga stórt.  

Arvafastatölini vóru metin við sannlíkindaatferðini REML (Restricted Maximum 
Likelihood) sum bygd er á sundurbýting á fjølbroytni (General Mixed Model). 
Ættarbregðið á hámarksmjólkastreyminum var 0,44 ±0,06, og á 
miðalmjólkastreyminum var tað 0,36 ±0,05 og 0,30 ±0,05 á mjólkingartíðini. 
Arvasambandið millum miðalmjólkastreymið og hámarksmjólkastreymið var 0,99 
±0,01.  

Hóast dáta bara var frá 49 gørðum, vóru døturhóparnir undan tarvunum sum vóru 
dømdir tá dáta var samlað, 10-20 einstaklingar. Tí má sigast, at um samlað verður 
dáta frá øllum gørðum sum hava teldustýrd mjólkikervi, er lætt at fáa nóg stórar 
døturhópar. Hetta er rætt at hava í huga um avgerð verður tikin um at brúka dáta sum 
hesi til at kynbøta mjólkieiginleikarnar hjá íslenskum kúm.   

Lyklaorð: Mjólkikýr, hámarksmjólkastreymi, miðalmjólkastreymi, REML, 
ættarbregði, arvasamband. 
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1. Inngangur 
Íslensku kýrnar fluttust til Íslands með landnámsmönnum frá Noregi. Áætlað er að 
innflutningurinn hafi átt sér stað kringum 890 miðað við rannsóknir á skyldleika 
íslenskra og norskra kúa (Stefán Aðalsteinsson, 2004). Íslensku kýrnar eru einnig 
skyldar ýmsum breskum kúakynjum, mjög fjarskyldar þó (Jón Torfason & Jón Viðar 
Jónmundsson, 2001). Íslenska kúakynið hefur verið svo til einangrað í 1100 ár, 
burtséð frá innflutningi á erlendum nautgripum á 18. og 19.öld, en erfðafræðilegar 
rannsóknir sýna að áhrifin af þeim innflutningi eru smávægileg. Einnig styðja 
sögulegar heimildir kenninguna um erfðafræðilega einangrun (Emma Eyþórsdóttir, 
Þorsteinn Tómasson, & Áslaug Helgadóttir, 2001). Líklegast telst að innflutningurinn 
sem var á 18. og 19. öld hafi verið frá Danmörku með kaupmönnum. Litið virðist vera 
til af skráðum heimildum um þennan innflutning (Jón Torfason & Jón Viðar 
Jónmundsson, 2001). 
   
Íslenska kúakynið hefur mikla sérstöðu vegna einangrunar, kúastofninn er lítill og 
finnst svo til einungis á Íslandi. Vegna þess að stofninn hefur verið ræktaður í 
árhundruð án utanaðkomandi íblöndunar kann að vera að erfðabreytileikinn í 
stofninum sé ekki sá sami og í öðrum kynjum, þá sérstaklega fyrir ákveðna eiginleika. 
Eiginleikar sem lítið hefur verið hugað að í ræktun eru með mikla erfðabreidd, þar má 
meðal annars nefna liti (Jón Viðar Jónmundsson, 1995b). Hérlendis er unnið að 
kynbótum í minni stofni en gerist víðast annarsstaðar. Þetta skapar vandamál varðandi 
möguleika til afkvæmarannsókna á nautum, einnig eru úrvalsmöguleikarnir, að 
afkvæmarannsókn lokinni, minni en almennt gerist. Sama vandamál skapast við úrval 
nautsmæðra (Jón Viðar Jónmundsson, 1995b).   

Litlum stofnum fylgir hætta á skyldleikarækt og skyldleikaræktarhnignun sem oftast 
tengist frjósemisvandamálum og lélegum lífeðlisfræðilegum afköstum (Falconer & 
Mackay, 1996). Þetta virðist þó ekki vera vandamál á Íslandi, skyldleikaræktarstuðul 
íslenska kúastofnsins var 3,5% árið 2000 (Þorvaldur   Kristjánsson, Jón Viðar 
Jónmundsson & Baldur Helgi Benjamínsson, 2006). Því má segja að tekist hefur afar 
vel til hvað skyldleika- og skyldleikaræktarhnignun varðar (Jón Viðar Jónmundsson, 
1995b). Virk stofnstærð (effective population size) íslenska kúastofnsins er 118 
einstaklingar, en var 147 einstaklingar fyrir fimmtán árum síðan (Þorvaldur 
Kristjánsson o.fl., 2006). Virk stofnstærð er fjöldi einstaklinga í stofni sem taka þátt í 
æxlun stofnsins og eru óskyldir innbyrðis, með öðrum orðum, fjöldi einstaklinga sem 
standa undir nýliðun stofnsins og hafa einstakt ættartré (Whittaker, 1998).  

Íslenska kúakynið hefur aðallega verið nýtt sem mjólkurframleiðslukyn og hefur verið 
ræktað sem slíkt frá upphafi síðustu aldar (Jón Viðar Jónmundsson & Magnús B. 
Jónsson, 1991). Stefnan hefur verið skýr um það að ekki væri stefnt að því að sameina 
í sama kyni kosti til mjólkur- og kjötframleiðslu, með öðrum orðum er ræktað 
einnytjakyn en ekki tvínytjakyn eins og víða erlendis (Jón Viðar Jónmundsson, 
1995b). Ársnytin í íslensku kúnum árin 1150 til 1550 var um 1.100 kg á árskú, en um 
5.000 kg á árskú árið 2000 (Stefán Aðalsteinsson, 2004), árið 2007 var nytin yfir 
landið 5.421 kg á árskú. Heildar fjöldi kúa árið 2006 var 25.504 kýr (www.hagstofa.is, 
25.09.07) og þar af 22.002 skýrslufærðar kýr (www.bondi.is, 25.09.07).  

Markmið búfjárræktar er að breyta búfjárstofninum sem um ræðir á æskilegan hátt, og 
er því afar mikilvægt að vita nákvæmlega hvers óskað er. Ræktunarmarkmið eiga að 

http://www.hagstofa.is
http://www.bondi.is
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skilgreina hvaða eiginleikar ráða afkomu í viðkomandi grein og hvert innbyrðis 
mikilvægi eiginleikanna er. Þess vegna þarf að skilgreina hvaða eiginleikar fengist er 
við og hvert mikilvægi þeirra er. Mismunandi er frá hvaða sjónarhóli eiginleikar eru 
metnir, hvort það er frá sjónarhóli framleiðenda eða þjóðarheildar. Til lengri tíma litið 
eru það þó neytendur sem fá mest út úr góðu ræktunarstarfi þar sem vörugæðin batna 
og vöruverð lækkar (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 1991).   

Ræktunarmarkmiðið í nautgriparækt er ákveðið af Fagráði í nautgriparækt á hverjum 
tíma, skýr ræktunarmarkmið eru skilyrði til árangurs í búfjárrækt. Ræktun mjólkurkúa 
á Íslandi hefur alltaf haft það að markmiði að rækta kýr sem eru sem hagkvæmastar til 
mjólkurframleiðslu, eða með öðrum orðum að fá kýr sem umbreyta fóðri í afurðir á 
sem hagkvæmastan hátt (Jón Viðar Jónmundsson, 1995b).   

Á síðustu árum hefur verið nokkur breyting á ræktunarmarkmiðinu hér á landi. Þær 
breytingar hafa sérstaklega miðað að því að taka fleiri þætti inn í ræktunarmarkmiðið. 
Þannig hefur vægi á afurðamati lækkað sem árum áður var allsráðandi eiginleiki í 
ræktuninni (Bændasamtök Íslands, 2005). Vaxandi áhersla er lögð víða um heim á 
þætti sem draga úr framleiðslukostnaði, sér í lagi eiginleika sem tengjast heilbrigði 
gripanna. Hér eru vaxandi kröfur neytenda um að draga úr lyfjanotkun í 
mjólkurframleiðslu einnig hafðar í huga (Jón Viðar Jónmundsson, 1995b). Áður en 
ræktunarmarkmiðinu á Íslandi var breytt var hlutfallslegt vægi afurðarmats 55%, en 
aðrir eiginleikar samtals með 45% vægi. Nú er vægi afurða 44%, á meðan allir aðrir 
eiginleikar í ræktunarmarkmiðinu hafa 8% vægi hver. Þeir eiginleikar eru frjósemi, 
frumutala, júgur, spenar, ending, mjaltir og skap (Bændasamtök Íslands, 2005).  

Ein meginundirstaða ræktunar nautgripa er afurðaskýrsluhald og kúaskoðun. 
Afurðaskýrsluhaldið byggir á mánaðarlegum mælingum á nyt kúnna auk upplýsinga 
um burði, kyn og afdrif kálfa, farganir gripa auk annarra athugasemda varðandi 
gripina. Einn mikilvægur hluti afurðaskýrsluhaldsins eru efnamælingar á mjólk úr 
einstökum kúm. Þær byggja á því að umsjónarmaður gripanna tekur reglulega 
mjólkursýni úr hverri kú sem send eru Rannsóknarstofu Mjólkuriðnaðarins sem mælir 
helstu efnaþætti, það er prótein, fitu, kasein, frumutölu, mjólkursykur, úrefni og 
frjálsar fitusýrur (Baldur Helgi Benjamínsson, munnleg heimild 25.09.2007).   

Fyrsta kálfs kvígur eru metnar og eru útlitseiginleikar þeirra dæmdir. Gefin er einkunn 
fyrir júgur, spena auk ýmissa annarra byggingaþátta og er það 
nautgriparæktarráðunautur ásamt aðstoðarmanni frá búnaðarsambandi sem sér um 
þann dóm (Jón Viðar Jónmundsson, 1987). Umsjónarmaður kúnna gefur einkunn fyrir 
mjaltir og skap (Jón Viðar Jónmundsson, 1995a). Upplýsingar um aðra eiginleika eins 
og afurðir, frjósemi og frumutölu fást gegnum skýrsluhaldið. Niðurstöður skýrsluhalds 
í nautgriparækt eru uppfærðar mánaðarlega og eru allar niðurstöður birtar á vef 
Bændasamtaka Íslands (www.bondi.is).    

Fjöldi tölvustýrðra mjaltakerfa er í notkun í heiminum, þar má nefna kerfi frá 
framleiðendunum DeLaval® frá Svíþjóð, SAC® og Strangko® frá Danmörku og Lely® 

frá Hollandi. Þessi mjaltakerfi eru algeng á Íslandi og gefa þau öll möguleika á að 
nálgast upplýsingar um hvernig kýrnar eru í mjöltum, hvað varðar mjaltahraða og aðra 
eiginleika. Upplýsingarnar eru þó misaðgengilegar og mismiklar frá þessum 
mjaltakerfum (Óðinn Gíslason, munnleg heimild 02.10.2007; Steinþór Guðjónsson, 
munnleg heimild 26.09.2007; Sverrir Geirmundsson, munnleg heimild 27.11.2007).  

http://www.bondi.is
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Mjaltahraði er eiginleiki sem er mjög mikilvægur fyrir daglega vinnu við mjólkurkýr, 
auk þess sem mjaltahraðinn hefur áhrif á júgurheilbrigði kúnna (Boettcher, Dekkers, 
& Kolstad, 1998; Jóhannes Eiríksson, 1972; Luttinen & Juga, 1997; Moore, Kennedy, 
Burnside, & Moxley, 1983; Querengässer, Geishauser, Querengässer, Fehlings, & 
Bruckmaier, 2002b; Rupp & Boichard, 1999). Áhuginn fyrir þessum eiginleika hefur 
vaxið eftir því sem fleiri tölvustýrð mjaltakerfi hafa verið tekin í notkun og kúabúin 
stækka. Fastmjólka kýr seinka umferðinni bæði í mjaltaþjónum og mjaltabásum, og 
hafa þannig neikvæð áhrif á afkomu (Banos & Burnside, 1992; Blake & McDaniel, 
1978; Boettcher o.fl., 1998; Meyer & Burnside, 1987) og afköst búsins (Thomas, 
Delorenzo, & Bray, 1993).  

1.1 Markmið rannsóknarinnar 
Markmið þessarar rannsóknar er að komast að flæðihraða mjólkur við mjaltir hjá 
íslenskum mjólkurkúm, breytileika mjaltaeiginleikans, arfgengi hans og athuga hvort 
hægt er að nota upplýsingar úr mjaltakerfunum sem beinar mælingar inn í 
kynbótamatið. Erfðafylgni á milli eiginleikanna málnyt, mjaltatími, hámarksflæðis og 
meðalflæðis er einnig skoðað.   

Helsta notagildi rannsóknarinnar fyrir kynbætur nautgripa er að fá betra og 
nákvæmara mat á mjöltum kúnna en hingað til hefur verið mögulegt. Einnig er hagnýtt 
fyrir nautgriparæktina að geta notað upplýsingar um mjaltir sem safnað er með 
sjálfvirkum og tölvustýrðum búnaði beint frá búunum. Rannsóknin er frumraun þess 
að reyna að nota upplýsingar úr mjaltabúnaði beint inn í kynbótamatið hér á landi.  

Nauðsynlegt er að útskýra nokkur orð sem eru mikið notuð í þessari ritgerð, þar sem 
þýðing þeirra getur verið óljós. Þegar talað er um seinmjólka kýr er átt við kýr sem eru 
lengi að koma mjólkinni úr júgrinu, hér er ekki endilega um að ræða að kýrin sé lengi 
að selja mjólkina, heldur er fast í henni þegar hún er byrjuð að selja, það er lágt 
mjólkurflæði. Lausmjólka kýr er þá hið gagnstæða. Talað er um mjaltir sem eiginleika, 
hér er átt við hvernig kýrnar eru í mjöltum, það er hvort þær eru fljótar eða lengi að 
koma mjólkinni frá sér, það má með öðrum orðum segja hvort kýrnar eru með hátt eða 
lágt mjólkurflæði, mismjaltir koma einnig hér inn í. Einnig er vert að nefna orðið 
málnyt, í verkefninu var safnað upplýsingum um nythæð kúnna, en það var nyt við 
einar mjaltir, en ekki ársnyt eða dagsnyt sem þekktast er. Því er rétt að taka fram að 
þegar talað er um málnyt í sambandi við verkefnið og safnaðar upplýsingar, þá er átt 
við nyt kúnna við síðustu mjaltir.  

1.2 Arfgengi og erfðafylgni 
Þegar rætt er um erfðastuðla er átt við arfgengi eiginleika, erfðafylgni á milli 
eiginleika og svipfarsfylgni á milli eiginleika (Falconer & Mackay, 1996).  

Arfgengi (h2) er mælikvarði á styrkleika sambands kynbótagildis og svipfarsgildis á 
ákveðnum eiginleika í stofni. Arfgengi segir til um breytileika á milli einstaklinga 
vegna erfða. Arfgengi er afar mikilvægur mælikvarði á eiginleika. Hátt arfgengi er 
yfirleitt vísir á að svipfar er góð mæling á undirliggjandi kynbótagildi, og að úrval 
eftir svipfari sé árangursríkt. Þ.e. að há fylgni er á milli svipfarsgildis og 
kynbótagildis. Einnig má segja að ef ákveðinn eiginleiki hefur hátt arfgengi, þá gefa 
afkastamiklir foreldrar afkastamikil afkvæmi, og afkastalitlir foreldrar gefa afkastalítil 
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afkvæmi. Ef eiginleiki hefur lágt arfgengi segja afkastamælingar foreldra lítið um 
afköst afkvæma. Eiginleikar með arfgengi nálægt núlli eru varla arfgengir, en 
eiginleikar með arfgengi nálægt einum eru mjög arfgengir (Bourdon, 2000; Falconer 
& Mackay, 1996).   

Þegar arfgengi er núll er allur munur á milli einstaklinga til kominn vegna 
umhverfisáhrifa eins og til dæmis aðbúnaðar sem gripirnir alast upp við. En ef 
arfgengi á tilteknum eiginleika er einn ræðst það eingöngu af erfðum. Þá er allur 
breytileikinn í svipfari gripanna tilkominn vegna mismunar í erfðum. Slíkir eiginleikar 
finnast ekki í ræktunarstarfi nema eiginleikar af völdum einfaldra erfða svo sem hyrnt, 
kollótt og litir (Bourdon, 2000; Falconer & Mackay, 1996). Eiginleikar með ekkert 
arfgengi eiga ekki erindi í ræktunarstarf þar sem ekki er möguleiki að breyta þeim með 
úrvali. Ef arfgengi er lægra en 0,50 þýðir það að umhverfisáhrifin ráða meiru um 
viðkomandi eiginleika heldur en erfðaáhrifin (Ágúst Sigurðsson, 1993; Steine, 1997).  

Erfðafylgni er mælikvarði á hversu sterklega kynbótagildi tveggja eiginleika tengjast 
(Bourdon, 2000). Erfðafylgni mælir hvernig tveir eiginleikar erfast saman, hvort þeir 
erfast óháðir hvor öðrum eða í takt hvor við annan (Bourdon, 2000). Erfðafylgni á 
milli tveggja eiginleika er mikilvægur mælikvarði þar sem úrval eins eiginleika veldur 
erfðafræðilegum breytingum í öðrum eiginleika, ef eiginleikarnir eru erfðafræðilega 
tengdir (Robertson, 1959).   

Einnig geta upplýsingar um einn eiginleika hjálpað til við að spá fyrir um kynbótagildi 
tengdra eiginleika. Erfðafylgni er jafnframt mælikvarði á fjölvirkni erfðavísa, það er 
hvort ákveðinn erfðavísir hefur áhrif á margs konar eiginleika (Bourdon, 2000). Fylgni 
á milli eiginleika er tala sem getur legið á bilinu frá -1,0 til +1,0, og talað er um 
neikvæða fylgni og jákvæða fylgni (Ágúst Sigurðsson, 1993, Falconer & Mackay, 
1996).  

Neikvæð erfðafylgni er þegar mikil afköst í ákveðnum eiginleika valda lélegri 
frammistöðu í öðrum tengdum eiginleika. Sem dæmi má nefna fylgni á milli hárrar 
nytjar og fituprósentu mjólkurinnar. Eftir því sem kýrnar mjólka meira því minni fita 
er í mjólkinni, erfðafylgnin á milli þessa eiginleika mældist -0,3. Erfðavísarnir sem 
auka nytina auka líka vatnsinnihald mjólkurinnar. Úrval fyrir hærri nyt gerir það að 
verkum að mjólkin verður fitusnauðari (Bourdon, 2000).   

Jákvæð erfðafylgni er þegar einstaklingur afkastar miklu í tveimur tengdum 
eiginleikum, eða þegar góð frammistaða í einum eiginleika veldur góðum afköstum í 
öðrum tengdum eiginleika (Bourdon, 2000). Dæmi um það er að há nyt hefur jákvæð 
áhrif á mjólkurflæði, þ.e. að eftir því sem nytin er hærri því fljótari eru kýrnar að 
mjólkast, fylgnin mældist 0,22 (Moore o.fl., 1983).   

Svipfarsfylgni er mælikvarði á það hversu sterkt tveir eiginleikar tengjast (Bourdon, 
2000), eða tengsl eiginleika svipfarslega (Ágúst Sigurðsson, 1993). Svipfarseiginleikar 
eru eiginleikar sem hægt er að mæla, eins og til dæmis kg mjólkur, þyngd við burð, kg 
mjólkur á mínútu. Svipfar einstaklings er ákvarðað af erfðum og umhverfinu sem 
einstaklingurinn býr við (Bourdon, 2000). Dæmi um umhverfisþætti er meðferð heima 
á búum, burðartími, aldur og fleira (Ágúst Sigurðsson, 1993; Bourdon, 2000; Falconer 
& Mackay, 1996). Dæmi um jákvæða svipfarsfylgni er þyngd kálfa við burð og við 
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eins árs aldur. Svipfarsfylgnin mældist 0,35 sem sýnir að þyngd kálfs við burð skiptir 
máli fyrir áframhaldandi þroska og þyngdaraukningu hans (Bourdon, 2000).  

Nauðsynlegt er að þekkja erfða- og umhverfisstuðla fyrir eiginleikanna við útreikning 
á kynbótamati (Ágúst Sigurðsson, 1997; Bourdon, 2000; Falconer & Mackay, 1996). 
Erfða- og umhverfisstuðlar reiknast með aðferð sennilegustu frávika, REML-aðferð, 
þar sem allar upplýsingar um tengsl á milli einstaklinga og upplýsingar um svörun við 
úrvali eru notaðar (Falconer & Mackay, 1996).   

Árið 1988 var BLUP (Best Linear Unbiased Prediction) einstaklingslíkan (animal 
model) fyrst notað í nautgriparækt í Norður Ameríku og Ástralíu, aðferðin hafði verið 
í þróun í lengri tíma, en takmarkanir í reiknitækni á þessum tíma varð til þess að ekki 
var hægt að nota aðferðina fyrr en árið 1988. Kynbótamatið hérlendis byggir á þeirri 
aðferð. Í BLUP einstaklingslíkani fá allir gripir í skýrsluhaldi kynbótaeinkunn 
samtímis og byggist kynbótaeinkunnin á öllum upplýsingum sem finna má um gripinn 
sjálfan og allar þekktar ættartengingar hans. Þannig er hægt að bera saman 
einstaklinga sem eru fæddir á mismunandi tímum, þ.e.a.s. að tekið er tillit til 
erfðaframfara í stofninum og leiðrétt er fyrir valpörun (Ágúst Sigurðsson, 1993).  

1.3 Skilgreining og mæling eiginleikans 
Eiginleikinn mjaltahraði er skilgreindur sem hæfni kýrinnar til að selja mjólkina og að 
tæma júgrið (Norgren, 2005). Hægt er að mæla þennan eiginleika á margvíslegan hátt. 
Algengast er að finna mjaltahraðann með því að mæla meðalflæðihraða í mjöltum, það 
er kg/mín, sem fæst með því að mæla nytina úr kúnni og tímann sem tekur að mjólka 
kúna (Duda, 1996).  

Einnig eru aðrar aðferðir sem nýttar hafa verið til að finna mjaltahraða. Sem dæmi má 
nefna hámarksflæði mjólkur við mjaltir á mínútu frá því að mjaltatækin eru sett á 
spenana þar til mjólkurflæðið nánast hættir. Einnig má nefna aðferð þar sem 
mjólkurmagnið úr kúnni á fyrstu tveimur mínútunum eftir að tækin eru sett á er mælt. 
Aðrar aðferðir eru nyt á ákveðnum mínútufjölda eða þá heildar mjaltatími (Norgren, 
2005).   

Gögn sem notuð eru í þessari rannsókn eru frá bæjum með tölvustýrð mjaltakerfi af 
gerðunum SAC® og DeLaval®. Mjaltabúnaðurinn gefur upplýsingar um hámarksflæði, 
meðalflæði, málnyt og mjaltatíma.   

Með SAC® mjaltabúnaðinum fæst hámarksflæðið með því að skráð er niður hæsta 
flæði sem kýrin nær hverju sinni, það er í hvert mál. Hins vegar er skekkja í 
meðalflæðis mælingunum. Upplýsingar um meðalflæði byggjast á mjaltatímanum, 
búnaðurinn byrjar að reikna mjaltatímann, og þar með einnig meðalflæðið, þegar ýtt er 
á takkann til þess að byrja mjaltir og hættir þegar tekið er af kúnni, aftakararnir eru 
sjálfvirkir. En þó að sett sé á kúna er ekki gefið að hún byrji að selja frá fyrstu 
sekúndu, en búnaðurinn tekur ekki tillit til þess. Skekkjan felst í tímanum sem tekur 
kýrnar að byrja að selja mjólkina, og er sá tími eins breytilegur og kýrnar eru margar. 
Einnig skiptir máli hversu fljótir menn eru að setja á kýrnar. Tækið er tekið sjálfvirkt 
af kúnni ef hún er ekki byrjuð að selja eftir 90 sekúndur, en mjaltatími og meðalflæði 
reiknast engu að síður. Meðalflæði er því kg mjólkur deilt með mjaltatíma og reiknast 
þessi stærð eftir að búið er að mjólka kúna. Á meðan hámarksflæðið er skrásett 
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jafnóðum og er hægt að fylgjast með flæðinu hverju sinni meðan verið er að mjólka 
(Steinþór Guðjónsson, munnleg heimild 26.09.2007).  

Í DeLaval® er mjaltatíminn skilgreindur sem sá tími sem líður frá því að ýtt er á 
takkann til þess að byrja mjaltirnar og þar til búnaðurinn tekur sogið af. Því skiptir 
máli hversu fljótur mjaltamaðurinn er að setja tækin á kýrnar og hversu fljótar kýrnar 
eru að selja. Meðalmjólkurflæðið er reiknað út frá mjaltatíma, það er kg mjólkur deilt 
með mjaltatíma. Mjólkin er vigtuð við hverjar mjaltir, hversu oft vigtarglasið tæmist 
segir til um hversu mikið er í kúnni, en tíminn á milli tæminga á glasinu segir til um 
flæðið. Hámarksflæðið er reiknað út frá stysta tíma á milli tæminga á glasinu í 
hverjum mjöltum. Hér er því um sama vandamál að ræða eins og í SAC® 

mjaltabúnaðinum, það er að ákveðin skekkja felst í tímanum sem tekur hjá kúnum að 
byrja að selja. Einnig skiptir máli hér hversu fljótir menn eru að setja tækin á kýrnar 
(Óðinn Gíslason, munnleg heimild 02.10.2007).   

1.3.1 Líffræði mjólkurmyndunar og mjólkurflæðis 
Til þess að ná góðri nyt, gæðavöru og góðu heilsufari gripa með sem lægstum 
tilkostnaði þarf að huga að hreinlæti, júgurheilbrigði, getu gripsins og mjöltum 
(Bruckmaier & Blum, 1996). Víxlverkun þessara fyrrnefndu þátta hefur áhrif á 
mjólkurflæði úr kúnum, afköst búsins og afkomu bóndans (Göft, 1996; Hillerton, 
1996).  

Mjólkurkirtillinn er umbreyttur húðkirtill þar sem kirtilvefurinn er í bandvefshjúp á 
milli húðarinnar og kviðarveggjarins, kirtill sem umbreytist til þess að framleiða 
næringarefni fyrir afkvæmi. Einingarnar sem framleiða mjólk í mjólkurkirtlinum, eða 
júgrinu, kallast kirtilblöðrur. Kirtilblöðrur renna saman í mjólkurganga sem flytja 
mjólkina í geymslu í kirtlinum og að lokum í geymslu í spenunum (Reece, 1997). 
Stærð kirtilblaðra er breytileg eftir því hvar á mjaltaskeiðinu kýrin er. Mesta 
mjólkurmagnið er í kirtilblöðrum og mjólkurgöngum. Hormónar stjórna stærð 
mjólkurgangna og þekjuvefs og því einnig mjólkurframleiðslunni (Sandholm, Markus, 
Honkanen-Buzalski, Tuula, Kaartinen, Liisa, & Pyörälä, 1995).   

Mjólkurframleiðsla viðhelst með því að fjarlægja mjólk reglulega og halda þar með 
kirtilblöðrum virkum. Mörg mismunandi hormón koma hér við sögu, má þar nefna 
prolactin, vaxtarhormón og insúlín (Reece, 1997).   

Mjaltavaki (oxytocin) hefur áhrif á mjólkurmyndun og rannsóknir hafa sýnt fram á að 
mjaltavaki eykur mjólkurflutninginn. Mjólkurmyndun fer stöðugt fram í 
mjólkurkirtlinum, en mjólkurflutningurinn á sér stað öðru hvoru (Knight, Brown, & 
Wilde, 1996). Það að kýrin byrjar að selja mjólkina byggist á taugaboðum og því að 
örvun á spenunum með snertingu, t.d. þvotti, á sér stað. Ýmis áreiti sem örva 
mjólkurflæðið má sjá á mynd 1 (Alfnes & Østerås, 1997; Bruckmaier & Blum, 1996). 
Örvun spenanna veldur því að hormónið mjaltavaki verður seytt frá afturblaði 
heiladingulsins út í blóðrásina. Í framhaldi af því draga sérhæfðu þekjufrumurnar í 
mjólkurkirtlinum sig saman og mjólkin flyst frá kirtilblöðrunum í kirtil- og 
spenageymsluna (Bruckmaier & Blum, 1996). Nærvera kálfs eða önnur skilyrt 
viðbrögð getur verið nóg til að mjaltavaka verður seytt (Reece, 1997).  
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Aðeins 50% af mjólkinni flyst frá kirtilblöðrunum í geymslurnar ef mjólkin er ekki 
fjarlægð. Þess vegna á flutningur á mjólkinni sér stöðugt stað á meðan verið er að 
fjarlægja mjólkina úr júgrinu og seyti á mjaltavaka er því einnig stöðugt á meðan verið 
er að mjólka (Bruckmaier & Blum, 1996).  

Taugaboð frá spena til heila berast á sekúndubroti og losun mjaltavaka út í blóðrásina 
tekur eina til tvær sekúndur. Það tekur um það bil 6 sekúndur frá því að 
kirtilblöðrurnar dragast saman þar til fullum samdrætti er náð, um 20 sekúndur tekur 
að fylla mjólkurgangana, kirtil- og spenageymsluna. Samanlagt líða 45-60 sekúndur 
frá því að byrjað er að örva spenana þar til óhætt er að hefja mjaltir (Alfnes & Østerås, 
1997).    

1.3.2 Mat á mjaltaeiginleikanum í núverandi matskerfi 
Mat á mjöltum í núverandi matskerfi er þríþætt og er matið huglægt í öllum tilvikum. 
Mjaltir eru metnar þegar verið er að byggingardæma kýr. Nær allar fyrsta kálfs kvígur 
koma til dóms og eru útlitseiginleikar þeirra dæmdir eftir tveimur dómstigum.  

Eldri dómstiginn er þannig uppbyggður að 10 eiginleikar eru dæmdir og einkunnir eru 
gefnar í heilum tölum. Flestir eiginleikar eru byggðir á fleiri þáttum og eru kröfur 
gerðar til hvers og eins þáttar til að geta hlotið hæstu einkunn. Dómstiginn er byggður 
upp þannig að hæsta einkunn gefur bestu útkomu (Snorri Sigurðsson, 1995). Stigin í 
þessu gamla kerfi skiptast þannig að 20 stig geta fengist fyrir mjaltir, 20 vegna 
spenaeiginleika, 20 vegna júgureiginleika, 35 fyrir bolbyggingu og 5 stig fyrir skap. 
Skap og mjaltir metur bóndinn (Jón Viðar Jónmundsson, 1993). Sagt er að kýrnar eigi 
að vera jafn- og lausmjólka, en þó ekki lekar. Gallar eins og mismjaltir og þungar 
mjaltir eru algengastir. Í öðru lagi er notast við línulegt mat þar sem einkunn frá 1 

 

9 
er gefin fyrir mjaltir, 9 er hæsta einkunn, og er það bóndinn sem sér um þá 
einkunnargjöf. Byrjað var að nota línulega matið árið 1996. Á línulega skalanum er 
einungis tekið tillit til hversu laus- eða fastmjólka kýrnar eru, sagt er að kýrnar eiga að 
tæma sig hratt og vel. Í þriðja lagi er mjaltaathugun þar sem bóndinn raðar 5 kúm upp 
eftir því hversu góðar þær þykja í mjöltum (Jón Viðar Jónmundsson & Snorri 
Sigurðsson, 1996).  

1. mynd. Atriði sem örva mjólkurflæði 
(http://babcock.cals.wisc.edu/downloads/de_html/images/21_1_en.gif) 

http://babcock.cals.wisc.edu/downloads/de_html/images/21_1_en.gif
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Síðan árið 1975 hefur verið notast við huglægt mat á mjaltaeiginleikanum hér á landi. 
Þetta mat hefur verið kallað mjaltaathugun og er byggt á hugmynd sem Jón Viðar 
Jónmundsson ráðunautur Bændasamtaka Íslands tók upp en hann kynntist 
hugmyndinni erlendis (Jón Viðar Jónmundsson, 1975). Fyrst um sinn var lítill 
hljómgrunnur fyrir þessum mjaltaathugunar hugmyndum, en þar sem ekki var bent á 
annað betra mat var ákveðið að láta reyna á hugmyndina. Framkvæmdin er þannig að 
umsjónarmaður kúnna fær á ári hverju sendan lista með nöfnum á þeim kúm sem eru 
undan þeim nautum sem afkvæmadæma skal, auk annarra ungra kúa á búinu. Fimm 
kýr eru á listanum hverju sinni. Umsjónarmaður er síðan beðinn um röðun á kúnum 
með tilliti til mjalta þannig að besta kýrin fær 1 í einkunn, en sú lakasta fær 5.  

Kostir og gallar fundust á þessari aðferð. Kostir hennar voru að hún var ódýr í 
framkvæmd og hægt var að fá mynd af miklum fjölda einstaklinga í afkvæmahópum 
þannig að dómar nautanna voru nokkuð öruggir. Gallinn var að mælieiningin var illa 
skilgreind og því erfitt að nota þetta mat í heildar kynbótaeinkunn nautanna (Jón Viðar 
Jónmundsson, 1975). Þessi aðferð er notuð enn í dag, þó með smávægilegum 
breytingum.  

Með því að taka mælingar beint úr tölvustýrðum mjaltakerfum má fá mikið af 
öruggum upplýsingum sem hægt er að nota beint inn í kynbótamatið fyrir 
mjaltaeiginleikann. Til dæmis er byrjað að nota slíkar beinar mælingar í Suður-
Þýskalandi (Dodenhoff, Sprengel, Duda, & Dempfle, 1999). Erlend rannsókn hefur 
sýnt að arfgengið á mældu mjólkurflæði er marktækt hærra heldur en arfgengið þar 
sem mjólkurflæði var metið með huglægu mati. Arfgengið á mælda mjólkurflæðinu í 
þeirri rannsókn var 0,28 miðað við 0,11 í huglæga matinu (Rensing & Ruten, 2005). 
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2. Niðurstöður fyrri rannsókna 
Samfélagsþróunin hefur áhrif á allar hliðar samfélagsins, einnig kúabúskapinn og 
mjólkurframleiðsluna. Þróunin er á þann veg að kröfurnar um hraða og afköst hafa 
aukist verulega, og ekki eru bændur síður kröfuharðir en aðrir. Reynt er að mjólka sem 
flestar kýr á sem stystum tíma (Rasmussen, Frimer, Horvatn, & Jensen, 1990). 
Mjaltahraði er því mjög mikilvægur eiginleiki, og skiptir miklu máli hvað 
rekstrarhliðina varðar (Blake & McDaniel, 1978; Boettcher o.fl., 1998; Jóhannes   
Eiríksson, 1972; Meyer & Burnside, 1987; Petersen, Hansen, Young, & Miller, 1986; 
Thomas o.fl., 1993), sparnaði í vinnu og minna sliti á vélum (Lawstuen, Hansen, & 
Steuernagel, 1988; Markos & Touchberry, 1970). Mjólkurflæði hefur áhrif á hraðann 
við mjaltir og þá einnig á fjölda starfsmanna og nýtingu þeirra (Markos & Touchberry, 
1970; Petersen o.fl., 1986). Á stórum búum eru mjaltir tímafrekar og dýr vinnuþáttur, 
þar getur ein seinmjólka kýr tafið fyrir þannig að lausmjólka kýr, sem enga stund tekur 
að mjólka, komist ekki út úr básnum og aðrar komast ekki að, þannig fer mikill tími til 
spillis (J. W. Smith, Miller, Hooven Jr., & Moore, 1974). Einnig eru bændur sammála 
um að seinmjólka kýr reyna mikið á þolinmæði og geðheilsu mjaltamanns.  

Það eru ýmsir þættir sem ráða því hversu mikill mjaltahraðinn er, sem dæmi má nefna 
örvun á spenum fyrir mjaltir, nyt, skemmdir á spenum, ætterni, streita og annað. 
Rannsóknir sem hafa verið gerðar um áhrif spenaörvunar á mjólkurflæðið sýna mjög 
mismunandi niðurstöður. Flestar rannsóknir benda á að örvun sé nauðsynleg til þess 
að undirbúa kýrnar fyrir mjaltir, en áhrifin eru mismunandi mikil eftir rannsóknum. 
Dzidic o.fl. (2004) komust að, að ekki sæist munur á mjólkurflæðinu eftir mismunandi 
örvunarháttum og lengd á örvun. Aðrar rannsóknir sýna að mjólkurflæðið eykst eftir 
því sem meiri tími er notaður í örvun og sýnatöku (Rasmussen, Frimer, Galton, & 
Petersson, 1992). Í annarri rannsókn Rasmussen o.fl. (1990) komu fram aðrar 
niðurstöður. Þar kom í ljós að hámarks mjólkurflæðið var meira í kúahópnum þar sem 
kýrnar voru örvaðar í styttri tíma, en í hópnum þar sem kýrnar voru örvaðar meira, en í 
seinni hópnum mjólkuðu kýrnar meira, en flæðið var heldur minna. Nýleg rannsókn 
sýnir að nytlágar kýr þurfa meiri örvun heldur en nytháar kýr til þess að ná sem mestu 
mjólkurflæði (Weiss & Bruckmaier, 2005).   

2.1 Mjaltaferli 
Mjaltaferlið fer af stað þegar mjaltatækin eru sett á kýrnar, og stendur þar til að tækin 
eru tekin af kúnum. Þessu ferli er yfirleitt skipt í þrjár lotur. Fyrsta lotan er tiltölulega 
stutt þar sem mjólkurflæðið fer af stað og nálgast hámark, síðan kemur lota þar sem 
flæðið er nokkuð stöðugt, í þessari lotu næst hámarksflæðið. Síðast er lota með 
minnsta mjólkurflæðinu, þessi síðasta lota er um það bil 25% af mjaltatímanum og 
nytin sem næst í þessari lotu er um það bil 10% af heildarnytinni hverju sinni. Síðasta 
lotan getur verið breytileg þar sem júgurfjórðungarnir eru mismunandi lengi að tæmast 
(Norgren, 2005).  

Til að ná sem mestri nyt og mjaltahraða á að mjólka kýrnar í svipaðri röð og á sama 
hátt við hverjar mjaltir (Rasmussen o.fl., 1990). Til þess að lágmarka mjaltatímann er 
mikilvægt að fara vel með kúna og júgrið (Norgren, 2005), mikilvægt er að þvo 
spenana, og þannig örva þá, (Dzidic, Macuhova, & Bruckmaier, 2004; Rasmussen 
o.fl., 1990; Rasmussen o.fl., 1992; Wagner & Ruegg, 2002) til þess að undirbúa kúna 
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fyrir mjaltirnar (Dzidic o.fl., 2004). Kýr eiga að mjólkast hratt og fullkomlega 
(Dodenhoff o.fl., 1999), einnig er mikilvægt að hafa sem minnst stress í kring um 
kýrnar við mjaltir (Bruckmaier & Blum, 1998).   

2.1.1 Rannsóknir á mjólkurflæði 
Árið 1972 var birt grein eftir Jóhannes Eiríksson í Frey Búnaðarblaði þar sem fjallað 
var um mjaltaeiginleikann hjá íslenskum mjólkurkúm (Jóhannes Eiríksson, 1972). Í 
þeirri grein var sagt frá rannsókn á mjöltum fyrsta kálfs kvígna. Árið 1963 var 
rannsóknin fullmótuð og var hún framkvæmd árlega á afkvæmarannsóknarstöðvunum 
í Laugardælum og seinna einnig á Lundi við Akureyri. Mælingar á 
mjaltaeiginleikanum voru gerðar með þeim hætti að í fjósum með rörmjaltakerfi var 
skeiðklukka notuð ásamt vog. Skeiðklukkan var sett af stað þegar spenahylkin höfðu 
verið sett á júgrið, mjaltatíminn var síðan mældur í mínútum og hundraðshluta úr 
mínútu. Mjólkurmagnið var lesið af voginni 2 mínútum eftir að mjöltun hófst og í lok 
mjalta, þannig reiknaðist út meðalmjólkurflæði. Mælingar voru framkvæmdar 30-200 
daga frá burði, tvær mælingar á hverri kvígu voru gerðar, morgunmjaltir og 
kvöldmjaltir. Meðaltal úr þessum tveimur mælingum var síðan lagt til grundvallar við 
mat á mjöltum kvígunnar. Í rannsókninni voru 299 kvígur, 31 kvíguhópur. Kvígurnar 
mjólkuðu að meðaltali 5,6 kg í mál og náðist að meðaltali 54,2% af mjólkinni á fyrstu 
tveimur mínútunum, mjaltatíminn var að meðaltali 4,32 mínútur, mjaltatíminn styttist 
eða lengdist um 0,3 mínútur fyrir hvert kíló mjólkur sem málnytin hækkaði eða 
lækkaði. Leiðrétt var fyrir nyt og var mjaltatíminn þá miðaður við 6 kg mjólkur í 
málnyt, meðalmjaltatíminn þegar leiðrétt hefði verið fyrir málnyt var 4,44 mínútur 
(Jóhannes Eiríksson, 1972). Í greininni komu ekki fram erfðastuðlar á eiginleikum 
tengdum mjöltum né arfgengi á eiginleikanum sjálfum, en bent var á hátt arfgengi á 
mjaltaeiginleikanum (Jóhannes Eiríksson, 1972). Meðalmjólkurflæði, miðað við 
leiðrétta málnyt, var 1,35 kg/mín, en miðað við óleiðrétta málnyt var flæðið 1,30 
kg/mín. Meðalmjólkurflæðið fékkst með að deila málnyt, kg, í mjaltatíma, mín.  

Árið 1985 var gerð rannsókn með bandarískum Holstein Friesian kúm, þar sem 
upplýsingum um mjaltahraða, frumutölu, júgurbólgumeðhöndlun og nyt var safnað, 
kúnum var skipt niður eftir mjaltaskeiðum, fyrsta til þriðja mjaltaskeið (Brown, 
Rischette, & Schultz, 1986). Skoðað var hámarksflæði og kom í ljós að hámarksflæði 
var hærra hjá kúm á öðru og þriðja mjaltaskeiði heldur en hjá fyrsta kálfs kvígum. 
Allar kýrnar voru snemma á mjaltaskeiðinu eða 0 

 

99 daga frá burði. Eldri kýrnar 
voru með 4,2 ±0,88 kg/mín hámarksflæði að meðaltali, en yngri kýrnar voru með 3,6 
±0,91 kg/mín. Að meðaltali voru kýrnar á 2. mjaltaskeiði með 13,5 kg í mál, mælingin 
var gerð í seinni mjöltum, en þær á 3. mjaltaskeiði voru með 15,1 kg í mál. Fyrsta 
kálfs kvígurnar mjólkuðu 10,2 kg í mál. Rannsóknin sýndi fram á að kýr með mikinn 
mjaltahraða væru líklegri til að vera með háa frumutölu og fleiri 
júgurbólgumeðhöndlanir, sérstaklega á öðru og þriðja mjaltaskeiði.  

Miklar framfarir hafa verið í mjólkurflæði eiginleikanum síðustu áratugi, mjólkurflæði 
er hærra heldur en þekktist áður fyrr (Grindal & Hillerton, 1991). Grindal og Hillerton 
(1991) greindu frá árið 1991 að hámarksflæði hjá fyrsta kálfs kvígum hefði tvöfaldast 
síðustu 40 árin, frá því að vera 1,9 kg/mín í að vera 3,8 kg/mín, og að það væri ræktun 
og úrvali að þakka að vel hefði tekist að ná fram svo stórbrotinni hækkun. Einnig var 
tekið fram í þessari rannsókn að viðkvæmni gripanna fyrir júgurbólgusýkingum hefði 
aukist samhliða hækkun mjólkurflæðis og voru þau áhrif vanmetin, kýr með 
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hámarksflæði hærri en 1,6 kg/mín fengu marktækt oftar júgursýkingar heldur en kýr 
með lægra hámarksflæði.   

Mjólkurflæði eiginleikinn var einn af nokkrum eiginleikum sem voru notaðir af 
spænskum og þýskum vísindamönnum til þess að þróa greiningarmódel sem gæti 
greint og flokkað júgurbólgu á frumstigi í sjálfvirkum mjaltakerfum. Módelið gæti 
nýst í framtíðinni til að styðja við rekstrarákvarðanir bænda (Cavero, Tölle, Buxadé, & 
Krieter, 2006).  

Bil á milli mjalta hefur áhrif á mjólkurflæði og nyt í mál, þetta er niðurstaða Hogeveen 
o.fl. (2001), en áhrifin á kýr í hárri nyt eru meiri en á nytlægri kýr. Bil á milli mjalta er 
mikilvægt umræðuefni því mjaltaþjónar, þar sem kýrnar ráða sjálfar hvenær þær mæta 
í mjaltir, verða sífellt algengari. Rannsókn Hogeveen o.fl. (2001) var um samband 
mjólkurflæðis, bil á milli mjalta og nyt í fjósi með mjaltaþjóni. Að meðaltali voru 9,2 
klst á milli mjalta, meðalflæðið var 2,5 ±0,79 kg/mín og afköstin voru að meðaltali 1,3 
kg mjólkur á klst/kú. Athygli vekur að hæsta flæðið sem mældist í þessari athugun var 
18 kg/mín. Ekki kemur fram í greininni hvaða kúakyn unnið er með í rannsókninni, en 
rannsóknin var gerð í Hollandi.  

Í nýlegri BS lokaritgerð við Landbúnaðarháskóla Íslands eru arfgengistölur á 
mjaltaeiginleikanum hjá íslenskum mjólkurkúm. Skoðaðar voru mjaltir út frá línulegu 
mati, þar sem bóndinn gefur kúnni einkunn fyrir mjaltir, hæsta einkunn er 9. Einnig 
voru mjaltir skoðaðar út frá gamla kerfinu, þar sem mest er hægt að gefa 20 stig fyrir 
mjaltir. Arfgengistölurnar voru 0,18 fyrir mat á mjöltum eftir gamla kerfinu, en 0,20 
fyrir línulega matið á mjöltum (Svanhildur Ósk Ketilsdóttir, 2007). Erfðafylgnin á 
milli mjaltaeiginleikans metnum með línulegu mati og gamla kerfinu var 1,00 og 
svipfarsfylgnin var 0,86 (Svanhildur Ósk Ketilsdóttir, 2007).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis þar sem línulegur dómstigi hefur verið 
notaður, þar sem kýrnar fá einkunn 1 

 

9 fyrir mjaltaeiginleikann. Sérstaklega hafa 
dönsk kúakyn verið skoðuð hvað mjaltaeiginleikann varðar, en niðurstöður 
fræðimanna eru mismunandi. Arfgengi fyrir mjaltir hjá dönskum Holstein kúm hefur 
verið reiknað til að vera 0,24 (Kristensen, Hansen, Johansen, Lykke, Nielsen, & 
Stendal, 1993) og 0,27 (Sørensen, Jensen, & Christensen, 2000). Hjá rauða danska 
kúakyninu (RDM) voru arfgengistölurnar fyrir mjaltaeiginleikann heldur hærri en hjá 
dönsku Holstein kúnum. Tvær mismunandi rannsóknir voru gerðar og fundust 
arfgengistölur sem voru annars vegar 0,30 (Kristensen o.fl., 1993) og 0,35 hins vegar 
(Sørensen o.fl., 2000). Kristensen o.fl. (1993) athuguðu einnig með danskar Jersey 
kýr, niðurstaðan var að arfgengi á mjaltaeiginleikanum hjá því kúakyni var 0,29, en 
Sørensen o.fl. (2000) komust að heldur lægri arfgengistölu hjá dönskum Jersey kúm, 
þeirra niðurstaða var 0,17 fyrir mjaltaeiginleikann.  

Í Bretlandi var gerð rannsókn á mjaltahraða þar sem línulegur dómstigi var notaður, 
einkunn frá 1 

 

9 var gefin þar sem 1 var lægsti mjaltahraðinn og 9 var mesti hraðinn. 
Kýrnar sem voru notaðar í þessa rannsókn voru af Holstein kyni. Notaðar voru 
upplýsingar um 44.672 mælingar, einungis fyrsta kálfs kvígur voru með í 
rannsókninni. Arfgengi fyrir mjaltahraða í þeirri rannsókn var 0,06 (Pryce, Coffey, & 
Brotherstone, 2000).  
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2.2 Samband mjólkurflæðis við aðra þætti 
Rannsóknir hafa verið gerðar á fylgni mjólkurflæðis við ýmsa þætti. Komið hefur í 
ljós að mjólkurflæði er erfðafræðilega tengt þáttum eins og júgurbólgu, frumutölu, 
spenaeiginleikum og nyt svo eitthvað sé nefnt, jákvæð tengsl eru við suma þessara 
þátta en neikvæð tengsl við aðra (Brown o.fl., 1986; Grindal & Hillerton, 1991; 
Hogeveen, Ouweltjes, Koning, & Stelwagen, 2001; Jóhannes Eiríksson, 1972; 
Querengässer, Geishauser, Querengässer, Bruckmaier, & Fehlings, 2002a), nánar 
verður vikið að þessum þáttum síðar. Athugun var einnig gerð á tengslum skapgerðar 
og mjólkurflæðis. Í rannsókn Rensing o.fl. (2005) kemur fram að þessir tveir þættir 
eru algjörlega ótengdir, en íslensk rannsókn frá árinu 1995 bendir til neikvæða 
erfðafylgni (-0,44) á milli þessara tveggja þátta (Jón Viðar Jónmundsson & Snorri 
Sigurðsson, 1996; Snorri Sigurðsson, 1995). Margvíslegir þættir hafa áhrif á 
mjólkurflæðið og þá ekki einungis erfðafræðilegir þættir, til dæmis má nefna samspil 
vöðva, vefja og véla (Butler, Hillerton, & Grindal, 1992; Weiss, Weinfurtner, & 
Bruckmaier, 2004), lofttæmi véla, þyngd mjaltakrossa (Rasmussen & Madsen, 2000; 
J. W. Smith o.fl., 1974) og stilling vélanna (Sharaby, Schaeffer, & Burnside, 1979; 
Stewart, Godden, Rapnicki, Reid, Johnson, & Eicker, 2002). Sýking og önnur röskun í 
spenum getur einnig haft áhrif á flæðihraðann (Querengässer o.fl., 2002a).   

Holstein Friesian kýr á fyrsta mjaltaskeiði voru skoðaðar með tilliti til erfða- og 
svipfarsfylgni mjólkurflæðis við margskonar útlitsþætti. Fylgni mjólkurflæðis við 
útlitsþætti er í langflestum tilvikum lág, það er að segja svipfarsfylgni, en erfðafylgnin 
er heldur hærri. Hæsta svipfarsfylgnin er 0,38, en það er fylgni á milli mjólkurflæðis 
og brjóstummáls, en lægsta fylgni var milli mjólkurflæðis og hæð einstaklings, en þar 
var engin fylgni. Hvað erfðafylgni varðar líta tölurnar aðeins öðruvísi út, en hæsta 
fylgni var milli mjólkurflæðis og lengd framspena, það var 0,57, en fylgni 
mjólkurflæðis og júgurdýptar var 0,50. Lægsta erfðafylgni var milli mjólkurflæðis og 
stöðu afturspena, það var 0,03 (S. P. Smith, Allaire, Taylor, Kaeser, & Conley, 1985).  

Margar rannsóknir sýna fram á arfgengi mjaltahraða annars vegar og mjaltatíma hins 
vegar, mismunandi rannsóknaraðferðir hafa verið notaðar og hafa menn komist að 
mismunandi niðurstöðum hvað arfgengi á þessum tveimur eiginleikum varðar. 
Rannsóknirnar sýna fram á að arfgengi á mjaltahraða er allt frá 0,11 til 0,55, en á 
mjaltatíma er arfgengi frá 0,13 til 0,39.  

Tafla 1. Arfgengi á mjaltahraða og mjaltatíma hjá mjólkurkúm, niðurstöður nokkurra rannsókna. 
Skekkja er innan sviga, en ekki var uppgefin skekkja í öllum heimildum. 
Höfundur Ár Mjaltahraði h2  Mjaltatími h2 

Markos &Touchberry 
Jón V. Jónmundsson 

1970 
1975 

0,54 (±0,12)*  
0,19* 

0,22 (±0,13) 

Moore o.fl. 1983  0,18 (±0,06)* 
Smith o.fl. 1985 0,11 (±0,03)**  
Meyer & Burnside 1987  0,24*  0,25** 
Lawstuen o.fl. 1988 0,11 (±0,02)**  
Banos & Burnside 1992 0,20**  
Boettcher o.fl. 1998 0,15 (±0,02)**  
Rupp & Boichard 1999 0,17 (±0,02)**  
Rensing & Ruten 2005 0,10*    0,28**  
Zwald o.fl. 2005  0,17 (±0,03)** 
Gäde o.fl. 2006 0,55 (±0,05)** 0,38 (±0,03)** 
* Huglægt mat ** mældur mj.hr.   
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2.2.1 Samband mjaltahraða og frumutölu 
Flestar fyrri rannsóknir virðast vera á einu máli um samband mjaltahraða og 
frumutölu, þ.e. að tengslin á milli mjaltahraða og frumutölu eru jákvæð, eftir því sem 
flæðið er meira því hærri frumutala (Boettcher o.fl., 1998; Brown o.fl., 1986; Rensing 
& Ruten, 2005; Rupp & Boichard, 1999; Tancin, Ipema, Hogewerf, & Macuhová, 
2006; Zwald, Weigel, Chang, Welper, & Clay, 2005).  

Boettcher o.fl. (1998) sýndu fram á í sinni rannsókn að erfðafylgni á milli mjaltahraða 
og frumutölu er 0,41. Í þessari sömu rannsókn voru þættir sem tengjast júgurgerð 
einnig skoðaðir, þar kom í ljós fylgni júgureiginleika og mjaltahraða, sú fylgni var 
jákvæð. Í rannsókninni voru 12 mismunandi júgureiginleikar skoðaðir, meðal annars 
júgurdýpt, júgurband, júgurfesta, staða spena og lengd spena. Það eru kostir og gallar 
varðandi hátt mjólkurflæði, meiri mjaltahraði gerir að verkum að tíminn í mjöltum 
verður styttri, lítill mjaltahraði þýðir meiri rafmagnsnotkun og meira slit á 
mjaltavélum. En hár mjaltahraði er tengdur júgurbólguhættu og hárri frumutölu, sbr. 
niðurstöðu Boettchers o.fl. (1998).  

Samkvæmt rannsókn Brown o.fl. (1986) hækkar frumutala eftir því sem mjólkurflæðið 
er meira, en samhengið er ekki marktækt. Aðrir segja að frumutala hækki eftir því sem 
kýrnar eru lengur í mjöltum (Tancin o.fl., 2006). Í rannsókn Browns o.fl. (1986) var 
einnig skoðað samhengi á milli mjaltahraða og meðhöndlanir fyrir júgurbólgu, það 
sýndi sig að kýr sem eru með mikið mjólkurflæði voru einnig með hærri frumutölu og 
fleiri júgurbólgu meðhöndlanir. Meðhöndluðu kýrnar framleiddu minni mjólk heldur 
en ómeðhöndlaðar kýr, en þetta átti þó sérstaklega við um eldri kýr, þessi tilhneiging 
sást ekki hjá fyrsta kálfs kvígum (Brown o.fl., 1986).  

Rensing og Ruten (2005) fundu jákvæða fylgni á milli mjaltahraða og frumutölu, 
fylgnin var 0,23, og má því segja að einnig þessi rannsókn bendir á óæskilegt 
erfðasamband á milli þessara tveggja þátta, svo og rannsókn Rupp og Boichard (1999) 
og rannsókn Zwald o.fl. (2005). Aðrir þættir voru einnig teknir fyrir í rannsókn 
Rensings og Rutens (2005), þar á meðal samband mjaltahraða og endingu kúa, ekki 
fannst marktæk fylgni á milli endingu og mjólkurflæðis. Mjög lágt mjólkurflæði getur 
leitt til þess að kúnum verður fargað fyrr en ella, en þessi tilhneiging á eftir að færast í 
aukana þar sem búin stækka og afköstin í básum og mjaltaþjónum verður mikilvægari, 
þar skiptir mjólkurflæði máli (Rensing & Ruten, 2005). 
    

2.2.2 Samband mjaltahraða og júgurbólgu 
Júgurbólga er einn algengasti og kostnaðarsamasti framleiðslusjúkdómur sem bændur 
í mjólkurframleiðslu glíma við. Fjárhagslegt tjón vegna sjúkdómsins er áætlað að vera 
150 evrur (tæplega 16.000 ISK miðað við gengi 10.03.08) á ári á kú (Cavero o.fl., 
2006). Margar erlendar rannsóknir benda til sambands á milli mjaltahraða og 
júgurbólgu, niðurstöður rannsóknanna eru þó ekki á einu máli um á hvaða veg 
sambandið er. Flestar niðurstöður benda til að um jákvætt samband er að ræða, þ.e.a.s. 
að með auknum flæðihraða aukist hættan á júgurbólgu (Blake & McDaniel, 1978; 
Boettcher o.fl., 1998; Brown o.fl., 1986; Grindal & Hillerton, 1991; Hogeveen o.fl., 
2001; Jóhannes Eiríksson, 1972; J. W. Smith o.fl., 1974).  

Luttinen og Juga (1997) telja hins vegar meiri hættu á júgurbólgu eftir því sem 
mjólkurflæðið er minna. Mjólkurflæði er eiginleiki þar sem sóst er eftir kjörgildi 
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(optimum) frekar en hámarksgildi. Það er að segja að kýr með mjög mikið 
mjólkurflæði eiga á hættu að verða lekar, fylgni á milli leka og frumutölu er frá 0,22 - 
0,89, leki er því vísbending um að kýrin er með háa frumutölu (Luttinen & Juga, 
1997). Seinmjalta kýr eru viðkvæmari fyrir júgurbólgu (Luttinen & Juga, 1997; Rupp 
& Boichard, 1999), eftir því sem mjaltavélarnar eru lengur á spenunum því meiri 
hætta er á spenaskemmdum (Hogeveen o.fl., 2001).  

Tancin o.fl. (2002, 2003 og 2006) benda á að kýr með mikið mjólkurflæði eru 
viðkvæmari fyrir júgurbólgusýklum og eru í meiri júgurbólguhættu en kýr með minna 
mjólkurflæði (Jóhannes Eiríksson, 1972; Tancin, Ipema, Peskovicova, Hogewerf, & 
Macuhova, 2003; Tancin, Ipema, Hogewerf, Groot Koerkamp, Mihina, & Bruckmaier, 
2002; Tancin o.fl., 2006). Hér inn í kemur þó mikilvægi samspils kýrinnar, 
mjaltamanns, mjaltavéla og umhverfis. Líffræðileg geta kýrinnar og takmarkanir 
hennar verða að vera ofarlega í huga mjaltamanns (Tancin o.fl., 2002). Þekking 
mannsins á hæfni kýrinnar gerir mönnum kleift að mjólka hratt og fullkomlega, og 
koma í veg fyrir óhagstæð áhrif á kúna (Tancin o.fl., 2003).  

Þeirri staðreynd, að mjólkurflæði eiginleikinn er eiginleiki með kjörgildi, eru margir 
sammála, kýr með hátt mjólkurflæði eru í meiri hættu á að fá júgurbólgu (Wiggans, 
Thornton, Neitzel, & Gengler, 2007; Zwald o.fl., 2005). Hátt mjólkurflæði er þó 
æskilegt til þess að mjaltir gangi rösklega fyrir sig, og tíminn í mjaltabásnum verður 
minni, það gæti leitt til aukins hagnaðar á búunum (Wiggans o.fl., 2007). Bent hefur 
verið á, að hagnaðurinn af því að hafa kýr með hátt mjólkurflæði er meiri en tapið, t.d. 
tap vegna júgurbólgu svo dæmi sé tekið, eiginleikinn er með mikilvægustu 
eiginleikum mjólkurkúa í rekstrarlegu tilliti (Blake & McDaniel, 1978).   

2.2.3 Samhengi mjaltahraða og júgurgerðar 
Samhengi mjaltahraða og júgurgerðar hefur verið rannsakað, mismunandi 
júgureiginleikar hafa verið skoðaðir, en rannsóknir benda til þess að jákvæð fylgni sé á 
milli júgurgerðar og mjaltahraða. Menn eru þó ekki á einu máli um það. Boettcher o.fl. 
(1998) skoðuðu vídd afturhluta júgurs og dýpt júgurs. Í þeirri rannsókn kom í ljós að 
eftir því sem víddin var meiri, því minna var mjólkurflæðið, fylgnin á milli þessara 
tveggja þátta var 0,24. Einnig sýndi þessi sama rannsókn að því dýpra sem júgrið var, 
því hærri frumutala, fylgnin á milli þessara tveggja þátta var 0,26.   

Rannsókn sem gerð var í Hollandi sýndi áhrif mjólkurflæðis á júgurhreysti. Sýnt var 
fram á mikilvægi mjólkurflæðis hvað júgurhreysti varðar, eftir því sem vélarnar eru 
lengur á spenunum, því meiri líkur á spenaskemmdum. Út frá þessari rannsókn má 
segja að mjólkurflæði hefur óbein jákvæð áhrif á júgurhreysti og útlit júgurs og spena 
(Hogeveen o.fl., 2001). Önnur rannsókn sýnir að fylgnin á milli spenagerðar og 
mjólkurflæðis er lág og að lítið samhengi er á milli stöðu spena og mjólkurflæðis. 
Þessi sama rannsókn sýnir að gert er ráð fyrir að hátt mjólkurflæði hafi neikvæða 
fylgni við júgurheilbrigði, öfugt við niðurstöðu Boettchers o.fl. (1998). Einnig er bent 
á að álag við mjaltir er meira hjá kúm með lágt mjólkurflæði og þannig getur lágt 
mjólkurflæði einnig haft neikvæð áhrif á júgurheilbrigði (Rensing & Ruten, 2005).  

Weiss o.fl. (2004) sýna fram á að eftir því sem lengdin á spenagöngunum er meiri því 
minna er mjólkurflæðið. Ályktun Boettchers o.fl. (1998) styður þessa fullyrðingu, 
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aðrar rannsóknir benda á hið sama (Wiggans o.fl., 2007; Zwald o.fl., 2005). Rannsókn 
Weiss (2004) bendir einnig á að mjólkurflæðið er hærra í afturhluta júgursins heldur 
en framhluta þess. Rannsókn gerð í Bandaríkjunum árið 1985 sýndi fram á að eftir því 
sem spenagöngin voru víðari, því hærra var hámarksflæði. Vitað er að gerlar komast 
inn í júgrið gegnum spenaopin og er leiðin greiðari inn í júgrið eftir því sem spenaopin 
eru víðari, því er væntanlega hærri frumutala og hærri tíðni júgurbólgu hjá kúm með 
hátt mjólkurflæði (Brown o.fl., 1986).  

Í rannsókn Jóhannesar Eiríkssonar (1972) er bent á tengsl mjólkurflæðis við 
mismunandi þætti er varða júgur- og spenagerð. Ekki var bent á tölulegar niðurstöður 
sem gáfu til kynna hvernig tengslunum var háttað, en gerð júgurs og spena er sögð 
ráða miklu um mjaltaeiginleika kýrinnar (Jóhannes Eiríksson, 1972).  

Erfðafylgnin á milli mjalta, út frá línulegum dómstiga, og júgurgerðar hjá íslenska 
kúakyninu var skoðað árið 2007. Þar kom í ljós að varðandi júgureiginleika var hæsta 
erfðafylgnin á milli eiginleikanna mjaltir og júgurskiptingar og festu eða 0,38. 
Neikvæð fylgni (-0,28) var milli eiginleikanna mjaltir og lengd spena þegar gamla 
kerfið var notað til þess að meta spenana, það er að mjaltir og stuttir spenar fara saman 
(Svanhildur Ósk Ketilsdóttir, 2007). Neikvæð fylgni milli eiginleika dregur úr 
framförum (Jón Viðar Jónmundsson & Emma Eyþórsdóttir, 1991). Tiltölulega há 
erfðafylgni var á milli mjaltaeiginleikans og annarra júgureiginleika sem voru 
skoðaðir í verkefni Svanhildar Ó. Ketilsdóttur (2007). Einungis var neikvæð fylgni 
milli lengd spena og mjalta, en hins vegar var fylgnin milli lengd spena og mjalta 0,27 
ef horft var á línulega dómstigann, en stuttir spenar fá háa einkunn. Þessar niðurstöður 
Svanhildar Ó. Ketilsdóttur (2007) eru í sumum tilvikum frábrugðnar niðurstöðum 
erlendra fræðimanna eins og fram hefur komið fyrr í kafla 2.2.3.   

2.2.4 Samhengi mjaltahraða og nythæðar 
Niðurstöður flestra rannsókna benda til sambands á milli nythæðar og mjaltahraða, þó 
missterkt eftir hvaða rannsókn er skoðuð. Moore o.fl. (1983) komust að því að fylgnin 
á milli nythæðar og mjaltahraða er 0,11 - 0,22, það var marktækt. Aðrar rannsóknir 
segja að mjólkurflæðið aukist með aukinni nyt (Jóhannes Eiríksson, 1972; 
Querengässer o.fl., 2002a; Thomas o.fl., 1993), eftir mjaltaskeiðum, þykkt spena og 
örvun spena fyrir mjaltir (Querengässer o.fl., 2002a). Enn önnur rannsókn segir að há 
dagsnyt hafi ekki áhrif á mjólkurflæði í kúm (Wellnitz, Bruckmaier, & Blum, 1999).  

Í athugun Wagners og Rueggs (2002) var prófað hvaða áhrif sýnataka fyrir mjaltir 
hefði á nyt, vélatíma og mjólkurflæðið. Það voru tekin sýni úr kúnum, joð var sett á 
spenana, síðan voru spenarnir þurrkaðir og vélarnar settar á. Í athuguninni kom í ljós 
að mjólkurflæðið var að meðaltali 0,36 kg/mín hærra hjá nytháum kúm heldur en 
nytlágum kúm. Sjálf sýnatakan virtist ekki hafa áhrif á nyt, vélatíma eða mjólkurflæði.  

Rannsókn Markos og Touchberrys (1970) bendir á að ef menn vilja ná miklum 
framförum í mjólkurflæði, þá skuli valið fyrir nyt. Sama rannsókn segir að marktækur 
munur sé á milli kynja hvað mjólkurflæði varðar, kynin sem hér um ræðir er Holstein 
Friesian, Jersey, Ayrshire og Guernsey. Ekki kemur fram hvað mjólkurflæði sé í 
þessum kynjum eða þá hversu mikill munurinn er.  
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Í grein Jóhannesar Eiríkssonar (1972) er sömuleiðis bent á að áhersla skal lögð á að 
vinna, með kynbótum, að auknum afurðum og betri mjaltaeiginleika þar sem hægt er 
að velja fyrir báðum eiginleikunum í senn, arfgengi er hátt á báðum eiginleikum og 
ætti því árangur að nást.  

Tafla 2. Yfirlit yfir arfgengi (hornalína) og erfðafylgni á milli ýmissa þátta, samantekið úr nokkrum 
greinum. Heimildir, sem vísað er til í upphækkuðu tölunum í töflunni, má sjá fyrir neðan.  

Mjólkurflæði

 
Mjaltatími Nyt Leki Frumutala 

Mjólkurflæði

 

0,174) 0,857) 0,035) 0,655) 
0,411) 0,52) 

0,233) 0,444) 

Mjaltatími  0,178) 0,347)  -0,406) 

Nyt   0,239) -0,035) 0,085) 

Leki    0,085) 0,245) 

Frumutala     0,131) 

 

1) (Boettcher o.fl., 1998) 250.000 mælingar frá 120.000 kúm voru notaðar. 
2) (Brown o.fl., 1986) 284 mjaltir voru notaðar, Holstein kýr sem var skipt í þrjá hópa eftir mjaltaskeiði. 
3) (Rensing & Ruten, 2005) 1.608.800 rafrænar mælingar á mjólkurflæði hjá þýskum Holstein kúm, en 
382.500 huglægar mælingar á mjólkurflæði. 
4) (Rupp & Boichard, 1999) 29.284 franskar Holstein kýr á fyrsta mjaltaskeiði voru notaðar. 
5) (Luttinen & Juga, 1997) 23.854 finnskar Ayrshire og 10.720 finnskar Holstein Friesian kýr voru 
notaðar í þessari rannsókn. Tölurnar í töflunni eiga allar við finnskar Ayrshire kýr. 
6) (Moore o.fl., 1983) upplýsingar um mjólkurflæði hjá 2.604 Holstein Friesian kúm, ein mæling á kú. 
7) (Blake & McDaniel, 1978) yfirlitsgrein. 
8) (Zwald o.fl., 2005) upplýsingar um 73.547 mælingar hjá 10.152 Holstein Friesian kúm. Mælingar á 
mjólkurflæði, mjaltatíma og öðrum þáttum úr tölvustýrðum mjaltakerfum. 
9) (Jakobsen, Madsen, Jensen, Pedersen, Christensen, & Sorensen, 2002) mælingar á 8.075 dönskum 
Holstein Friesian fyrsta kálfskvígum. Arfgengi á nytinni í þessu tilviki er reiknað út frá einni mælingu 
(test-day) á 165.degi eftir burð.  
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3. Efni og aðferðir 

3.1 Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun byrjaði vorið 2005. Upplýsingar voru fengnar frá innflutningsaðilum um 
fjölda og staðsetningu tölvustýrðra mjaltakerfa. Bréf var sent út til 
mjólkurframleiðenda sem voru með tölvustýrð mjaltakerfi, bæði mjaltaþjóna og 
mjaltabása, og öflugt skýrsluhald að mati Bændasamtaka Íslands. Í kjölfarið var hringt 
á þessa sömu bæi og síðan farið í heimsókn til þeirra sem gáfu leyfi fyrir því, sem voru 
nær allir bæirnir í úrtakinu. Fyrstu upplýsingarnar voru teknar beint úr tölvukerfunum 
á bæjunum, annaðhvort skrifað handvirkt beint inn í fartölvu, en þar sem aðstæður 
leyfðu voru upplýsingarnar prentaðar út og færðar inn í tölvu seinna.  

Upplýsingar fengust frá 49 mjaltabásabæjum. Farið var í heimsókn á fleiri bæi, en 
vegna vöntunar á upplýsingum í Strangko® mjaltakerfinu gerði það að verkum að ekki 
var hægt að nota upplýsingar frá bæjum með slík kerfi. Einungis var hægt að nota 
upplýsingar frá bæjum með DeLaval® og SAC® mjaltakerfi.  

Frá bæjunum var safnað upplýsingum um kýrnúmer, skýrsluhaldsnúmer á bænum, nyt 
við síðustu mjaltir, það er málnyt, hámarkshraða kg/mín, meðalhraða kg/mín, 
mjaltatíma mín:sek, hvort upplýsingarnar voru frá kvöld- eða morgunmjöltum og svo 
dagsetningu á mjöltunum sem upplýsingarnar voru frá. Upplýsingar um ætterni og 
burði kúnna fengust frá Bændasamtökum Íslands.  

Tölvupóstur var síðan sendur á alla bæina þar sem bændur voru beðnir um að senda 
upplýsingar annaðhvort með tölvupósti eða í pósti, þannig fengust upplýsingar um 
kvígur sem höfðu bæst við hópinn síðan heimsóknin var gerð. Þetta ferli var síðan 
endurtekið nokkrum sinnum. Gagnasöfnun var lokið í júlí 2006.   

Ákveðið var í samráði við leiðbeinendur að nota ekki upplýsingar úr mjaltaþjónum í 
þetta sinn, upplýsingar úr mjaltaþjónunum voru mun umfangsmeiri heldur en úr 
mjaltabásakerfunum, og væri það efni í annað verkefni.  

3.2 Lýsing á gagnasafni 
Þegar gagnasöfnun lauk í júlí 2006 höfðu safnast 3.630 mælingar frá 
mjaltabásabæjum, en 111 mælingar voru frá kúm með ófullnægjandi ætternis- eða 
burðarupplýsingar, byggist gagnasafnið því á 3.519 mælingum. Sumar kýr eru með 
tvær og þrjár mælingar, alls eru 2.368 kýr í gagnasafninu.  

Elsta kýrin í gagnasafninu er fædd árið 1988, en yngstu kýrnar eru fæddar árið 2004. 
Sumar af elstu kúnum eiga dætur sem einnig eru með mælingar í gagnasafninu. Flestar 
kýr í gagnasafninu eru á fyrsta mjaltaskeiði, þ.e.a.s. þær hafa borið einu sinni, en mesti 
fjöldi burða í safninu eru 9, þó eru fáar kýr sem hafa borið oftar en 5 sinnum. Á 2. 
mynd er sýndur fjöldi burða og hversu margar kýr eru í hverjum burðarhóp. Í 
gagnasafninu eru 1.307 fyrsta kálfs kvígur, 938 kýr sem hafa borið tvisvar, 552 kýr 
hafa borið þrisvar, fæstar hafa borið níu sinnum eða 7 kýr.    
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2. mynd. Fjöldi kúa í hverjum burðarhópi.  

Flestar kýr með mælingar í gagnasafninu voru komnar 181-210 daga frá burði þegar 
mælingarnar voru gerðar, það eru 391 kýr í þeim hóp. Fæstar kýr eru í hópnum 481-
510 daga frá burði, þar voru 7 kýr. Alls voru 102 kýr þar sem meira en eitt ár var liðið 
frá síðasta burði. Sú sem var komin lengst frá burði þegar mælingin var gerð, var 
komin 625 daga frá burði.   

Dreifing, dagar frá burði
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3. mynd. Dreifing á fjölda daga frá burði  

Mælingar sem voru gerðar, voru flæðimælingar þar sem safnað var upplýsingum um 
meðalflæðihraða og hámarksflæðihraða, upplýsingar voru gefnar í kg á mínútu. 
Mjaltahraðinn var fundinn með því að mældur var meðalflæðihraðinn í mjöltum sem 
fékkst með því að mæla nytina úr kúnum og tímann sem tók að mjólka kýrnar, 
sjálfvirki mjaltabúnaðurinn sá um þessa útreikninga. Hámarksflæði, sem einnig var 
notað sem mælieining í þessari rannsókn, var mælt með því að skrá niður hæsta flæðið 
sem kýrnar náðu í mjöltunum þegar mælingin var gerð, um þessa útreikninga sá 
sjálfvirki mjaltabúnaðurinn einnig. Nytin úr kúnum hverju sinni var skráð, það eru kg í 
mál. Mjaltatíminn var einnig skráður, en búnaðurinn sá um þá útreikninga. Í kafla 1.1, 
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má sjá hvernig búnaðurinn reiknar mælingarnar á eiginleikunum hámarksflæði, 
meðalflæði og mjaltatími.   

Mesti hámarksflæðihraðinn var 6,8 kg/mín en lægsti var 0,7 kg/mín, hæsta meðalflæði 
var 4,9 kg/mín og lægsta var 0,2 kg/mín. Mynd 4 sýnir dreifingu hámarksflæðis. Eins 
og sést eru flestir gripir með hámarksflæði í flokknum 2,6 kg/mín til 3 kg/mín, 
gripirnir í þeim flokki eru 842 talsins. Meðalhámarksflæðið yfir allan hópinn er 2,73 
kg/mín, en staðalfrávikið er 0,9 kg/mín.  
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4. mynd. Dreifing hámarksflæðis, meðalhámarksflæði er 2,73 kg/mín, staðalfrávikið er 0,9 kg/mín.  

Mynd 5 sýnir dreifingu meðalflæðis, þar eru flestir gripir í flokknum 1,1 til 1,5 
kg/mín, 1.100 gripir eru í þeim flokki, en heldur færri gripir í flokknum 1,6 til 2,0 
kg/mín eða 1.054 gripir. Einungis 34 gripir eru með meðalflæði yfir 3,6 kg/mín, og er 
það svipað margir og eru með meðalflæði undir 0,5 kg/mín. Meðalflæðihraðinn, þegar 
allar mælingar eru meðtaldar, er 1,74 kg/mín, staðalfrávikið er 0,62 kg/mín. 
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5. mynd. Dreifing meðalflæðis, meðalflæði er 1,74 kg/mín, staðalfrávikið er 0,62 kg/mín.  

Dreifing mjaltatíma er á 6. mynd. Breytileikinn á mjaltatímanum er mikill, en flestir 
gripir, eða 669 eru í hópnum þar sem mjaltatíminn er 4,1 

 

5,0 mín. Heldur færri 
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mælingar eru í hópunum 3,1 

 
4,0 og 5,1 

 
6,0, eða 564 mælingar í fyrri hópnum og 

587 í seinni hópnum. Einungis 82 mælingar voru undir tveimur mínútum, en 121 
mæling yfir 11,6 mínútur. Lengsti mjaltatíminn var 26 mínútur og 18 sekúndur, en rétt 
er að taka fram að kýrin mjólkaði 14,2 kg á þessum tíma. Stysti mjaltatíminn var 49 
sekúndur og meðalmjaltatíminn var 5 mínútur og 42 sekúndur (5,7 mínútur). 
Staðalfrávikið er 2,7 mínútur, eða 2:42 mín:sek.  

Dreifing mjaltatíma
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6. mynd.  Dreifing mjaltatíma, meðalmjaltatíminn er 5:42 mín, staðalfrávikið er 2:42 mín:sek.  

Mælingar á málnyt sýna að flestar kýr mjólka á bilinu 7,1 

 

10,0 kg í mál, 1.171 
mæling var í þessum hópi. Svipað margar mælingar voru á bilinu 4,1 

 

7,0 og 10,1 

 

13,0, eða 796 í fyrri hópnum og 809 í seinni hópnum. Einungis 61 mæling var yfir 
19,1 kg, en 178 mælingar voru lægri en 4,0 kg. Meðalmálnytin í mál var 9,7 kg, 
staðalfrávikið er 3,85 kg. Hæsta gildið var 32,9 kg og tók það tæpar 12 mínútur að ná 
þeirri málnyt úr kúnni sem þar um ræðir.   

Dreifing nythæðar
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7. mynd. Dreifing málnythæðar, meðalmálnytin er 9,7 kg, staðalfrávikið er 3,85 kg. 

Dreifing málnytar 

Málnyt, kg mjólk
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3.3 Tölfræðilegar aðferðir og líkön 
Upplýsingar fengust frá Bændasamtökum Íslands um ætterni þessara 2.368 kúa sem 
voru mældar, ættarskráin var með 10.975 gripum, 111 kýr voru með ófullnægjandi 
ætternisupplýsingar og voru þær fjarlægðar úr gagnasafninu. Undirbúningur gagna 
fyrir frekari úrvinnslu var gerður í tölfræðiforritinu SAS® (Statistical Analysis 
System). Gögnin voru skoðuð í forritinu Minitab® Release 14 Statistical Software (© 
1972-2005, Minitab Inc.), þar áttu leiðréttingar og smávegis útreikningar sér stað. 
Útreikningarnir á erfðastuðlum voru síðan unnir í AS-REML forritum (Gilmour, 
Gogel, Cullis, Welham, & Thompson, 2006).   

3.3.1 Mat á áhrifum nokkurra umhverfisþátta 
Til þess að skoða hvaða áhrif föstu hrifin hefðu á eiginleikanna sem voru mældir var 
gerð einsþátta fervikagreining (one way ANOVA) á gögnunum,  almenn línuleg líkön, 
til þess að sjá hversu mikla skýringu föstu hrifin gáfu á breytileikanum. Teknir voru 
fyrir eiginleikarnir málnyt, hámarksflæði, meðalflæði og mjaltatími sem breytur, en 
áhrifaþættirnir voru stýribreytur í greiningunni. Áhrifaþættirnir voru aldur kýrinnar, 
bú, árið sem mælingin var gerð, dagar frá burði og burðarnúmer. Aldur kúnna var 
flokkaður niður í 16 hópa. Búin voru 49 og voru þeim gefin raðnúmer 1 

 

49. Árin 
sem mælingarnar voru gerðar voru tvö, þau voru flokkuð í ár 1, það var árið 2005, og 
ár 2, það var 2006. Dagar frá burði voru einnig flokkaðir í 21 hóp, fyrsti hópurinn var 
0 

 

30 dagar frá burði, næsti var 31 

 

60 o.s.frv. Burðirnir voru flokkaðir frá einum til 
níu. Eftirfarandi línulegt einstaklingslíkan var notað við útreikninga:   

ijklmnijklmnijklmnmlkjiijklmn eIPndasbY

  

Yijklmn er skráning á viðkomandi eiginleika á búi i, mælingarári j, aldri k, daga frá 
burði l og númer burðar m. 
bi er áhrif bús á eiginleikann (i = 1-49) 
sj er áhrif mælingarárs á eiginleikann (j = 1-2, þ.e. 2005-2006) 
ak er áhrif aldurs í árum á eiginleikann (k = aldursflokkar 1-16) 
dl eru áhrif daga frá burði á eiginleikann (l = 1-21. Dögunum var skipti upp í 21 flokk 
og voru 30 dagar í hverjum flokki. 1.flokkur er 0-30 dagar frá burði, 2.flokkur er 31-
60 dagar o.s.frv.) 
nm eru áhrif burðarnúmers á eiginleikann (m = 1-9) 
Pijklmn eru varanleg umhverfisáhrif grips á eiginleikann 
Iijklmn er áhrif arfgerðar einstaklings n á eiginleikann (n = 1-2369) 
eijklmn  er tilviljanakennd normaldreifð skekkja  

Áhrif arfgerðar fylgja slembidreifingu I 

 

ND(0, A 2
A), þar sem A er skyldleikafylkið og 

skekkjan er e   IND(0, 2
e).     

Þá var greiningin fyrir breyturnar hámarksflæði, meðalflæði og mjaltatími endurtekin 
þar sem málnyt var notuð sem sambreyta og kannað hvort niðurstaðan breyttist.  

Fylgni var reiknuð milli kynbótaeinkunna eiginleika gagnasafnsins og nokkurra 
eiginleika sem koma fram í kynbótamati Bændasamtaka Íslands, það er mjaltir og 
frumutala. Í þessum útreikningum eru einkunnir nautanna notaðar, en einungis 
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einkunnir nauta með 5 eða fleiri dætur með mælingar í gagnasafninu voru notaðar. 
Forritið Microsoft® Office Excel var notað til að búa til myndir.  

3.3.2 Mat á erfðastuðlum 
Erfðastuðlar voru metnir með aðferð sennilegustu frávika, REML (Restricted 
Maximum Likelihood), á grunni fjölbreytugreiningar (General Mixed Model). 
Fjölbreytugreining er notuð til þess að reikna út besta línulega óbjagaða mat eða 
BLUP (Best Linear Unbiased Prediction), fjölbreytugreining notar allar 
skyldleikatengingar sem til eru um einstaklinginn í gögnunum sem unnið er með 
(Henderson, 1974).  

Dreifniþættir, samdreifniþættir og arfgengi var metið með AS-REML forriti (Gilmour 
o.fl., 2006). Grunnformúlan í fjölbreytugreiningu er eins og segir hér að neðan, þessi 
formúla er notuð til að reikna út kynbótagildi gripanna:  

y = X + Zu + e   

y eru mælingarnar, það er málnyt, mjaltatími, hámarksflæði og meðalflæði. 

 

er vigur fyrir áhrif allra fasta þátta í líkaninu, það er aldur grips, bú, dagar frá burði, númer 
burðar og mælingarár. 
u er vigur fyrir tilviljunarkennda þætti líkansins, það er kynbótagildi. 
X er fylki sem lýsir föstum þáttum, X fylkið tengir mælingarnar við föstu áhrifaþættina, fylkið 
er í þessu tilviki 2368 x 5, það er fjöldi einstaklinga í gagnasafninu sem eru með mælingu 
(2368) sinnum fasta þætti (5). 
Z er fylki sem lýsir tilviljunarkenndu þáttunum, Z fylki er til þess að tengja saman 
mælingarnar við kynbótagildin, fylkið er í þessu tilviki 2368 x 10975, það er fjöldi 
einstaklinga með mælingu (2368) sinnum fjölda einstaklinga í ættarskránni (10975). 
e er tilviljunarkennd normaldreifð skekkja.  

Gert er ráð fyrir að E( ) táknar væntanlegt gildi stærðar, var( ) táknar dreifniþætti og cov( ) táknar 
samdreifniþætti:    

E(u) = 0, E(e) = 0, E(y) = X

   

var(u) = G, var(e) = R, cov(u,e) = 0, var(y) = ZGZT + R   

G er fylki sem lýsir skyldleika milli þeirra gripa sem eru með mælingu, þetta fylki er í þessu 
tilviki 10975 x 10975, það eru allir einstaklingar sem eru í ætternisskránni sem unnið er með. 
R er skekkjan sem eftir er (Henderson, 1973 (e. Jón Viðar Jónmundsson og Emma 
Eyþórsdóttir, 1991)).  

Óþekktu stærðirnar, u og , í líkaninu eru fundnar með því að nota fjölbreytu jöfnu (Mixed Model 
Equation):    

yRZ

yRX

uGZRZ

ZRX

XRZ

XRX
T

T

T

T

T

T

1

1

11

1

1

1

*
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4. Niðurstöður 

4.1 Niðurstöður einþátta fervikagreiningar 
Í töflu 3 má sjá niðurstöðu á einþátta fervikagreiningu þar sem hámarksflæði er notað 
sem skýribreyta og öll föstu hrifin sett inn sem þættir. Eins og sjá má hefur hver og 
einn þáttur marktæk áhrif, P < 0,01 í öllum tilfellum. Í þessari greiningu kemur einnig 
í ljós að R2 = 0,162 sem segir að 16,2% af breytileikanum skýrist af föstu hrifunum í 
líkaninu, en restin af breytileikanum, það er 83,8%, á aðrar skýringar t.d. vegna 
erfðaþátta.  

Tafla 3. Niðurstöður fervikagreiningar á föstum hrifum á móti hámarksflæði 

Þáttur Frítölur Fertölusumma 
(Seq SS) 

Leiðrétt 
fertölusumma 

Leiðrétt 
meðalfervik 

(MS) 
F P 

Aldur 12 183 40,04 3,33 4,87 ** 
Bú 48 170 147,1 3,1 4,47 ** 
Mælingarár 1 2,14 6,65 6,65 9,70 ** 
Dg. frá burði 20 82,61 86,54 4,33 6,31 ** 
Burðarnr. 8 17 16,96 2,12 3,09 ** 
Skekkja 3429 2351 2351 0,6855   
Alls 3518 2805     
** P < 0,01, * P < 0,05, EM = ekki marktækt, P > 0,05.  

Í töflu 4 má sjá niðurstöður fervikagreiningar þar sem meðalflæði er notað sem 
skýribreyta og öll föstu hrifin sett inn sem þættir. Allir þættir nema mælingarárið (P = 
0,132) og burðarnúmer (P = 0,183) hafa marktæk áhrif, P < 0,01. Í þessari greiningu er 
R2 = 0,219 sem sýnir að 21,9% af breytileikanum skýrist af föstu hrifunum sem fram 
koma í líkaninu, en restin af breytileikanum, það er 78,1%, skýrist af öðrum þáttum.  

Tafla 4. Niðurstöður fervikagreiningar á föstum hrifum á móti meðalflæði 

Þáttur Frítölur Fertölusumma 
(Seq SS) 

Leiðrétt 
fertölusumma 

Leiðrétt 
meðalfervik 

(MS) 
F P 

Aldur      12 24 11,38 0,95 3,04 ** 
Bú 48 220 218 4,5 15 ** 
Mælingarár 1 0,13 0,71 0,71 2,3 EM 
Dg. frá burði 20 51 52,7 2,63 8,45 ** 
Burðarnr. 8 4 3,5 0,44 1,42 EM 
Skekkja 3429 1069 1068,7 0,31   
Alls 3518 1367     
** P < 0,01, * P < 0,05, EM = ekki marktækt, P > 0,05.  

Í töflu 5 má sjá niðurstöðu fervikagreiningar þar sem mjaltatími er notaður sem 
skýribreyta og öll föstu hrifin sett inn sem þættir. Allir þættir hafa marktæk áhrif, 
nema burðarnúmer, P = 0,900, það segir að fjöldi burða hefur ekki marktæk áhrif á 
mjaltatímann. Í þessari greiningu var R2 = 0,3816 sem sýnir að 38,16% af 
breytileikanum skýrist af föstu hrifunum sem fram koma í líkaninu, en restin af 
breytileikanum, það er 61,84%, skýrist af öðrum þáttum.    
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Tafla 5. Niðurstöður fervikagreiningar á föstu hrifunum á móti mjaltatíma 

Þáttur Frítölur Fertölusum
ma (Seq SS) 

Leiðrétt 
fertölusumma 

Leiðrétt 
meðalfervik 

(MS) 
F P 

Aldur 12 637 177 15 3,2 ** 
Bú 48 4427 3888 81 17,5 ** 
Mælingarár 1 2 19 19,2 4,15 * 
Dg.fráburði 20 4694 4603 230,1 49,8 ** 
Burðarnúmer 8 16,1 16 2,01 0,44 EM 
Skekkja 3429 15843 15843 4,62   
Alls 3518 25618     
** P < 0,01, * P < 0,05, EM = ekki marktækt, P > 0,05.  

Í töflu 6 er málnytin sett sem sambreytileiki. Sambreytileiki segir hversu tengdur 
breytileiki tveggja stærða er, í þessu tilviki málnyt og hámarksflæði. Fasti (constant) 
segir til um hvað hámarksmjólkurflæðið er að lágmarki. Málnyt kg í töflunni sýnir 
flæðiaukningu við aukningu á nyt. Fyrir hvert kg mjólk sem kýrin mjólkar hækkar 
hámarksflæði um 0,103 kg/mín. 
Formúlunni má því lýsa sem:    

Hámarksflæði = 1,9 + 0,103 * málnyt  

Kýr sem mjólkar 10 kg er þá að jafnaði með hámarksflæðið 
mínkg /93,2)103*1,0(9,1 .  

Tafla 6. Málnytin sett sem sambreytileiki á móti hámarksflæði. 
Þáttur Stuðull Staðalskekkja t P 
Fasti 1,9 0,14 13,70 ** 
Málnyt kg. 0,103 0,005 19,76 ** 

** P < 0,01, * P < 0,05, EM = ekki marktækt, P > 0,05.  

Sett var upp fervikagreining þar sem hámarksflæðið var sett á móti 
einstaklingsnúmerum kúa, til að kanna breytileika milli gripa. Eins og sést í töflu 7 er 
marktækur munur á milli kúa hvað hámarksflæði varðar, P = 0,000. R2 er 90,7% sem 
er hlutfallið sem skýrist af breytileika á milli kúa, 9,3% skýrist því af breytileika milli 
mælinga hjá sömu kú. Staðalfrávikið innan kúa, eða milli mælinga hjá sömu kú, er 
0,48.   

Tafla 7. Fervikagreining, hámarksflæði á móti einstaklingsnúmeri kúa.  
Þáttur Frítölur Fertölusumma (SS) Meðalfervik (MS) F P 
Einstaklingsnúmer 2367            2545 1,08 4,76 ** 
Skekkja 1151 260,2             0,23   
Alls 3518           2805    

** P < 0,01, * P < 0,05, EM = ekki marktækt, P > 0,05.  

4.2 Útreikningar erfðastuðla 
Arfgengi, erfðafylgni og svipfarsfylgni málnythæðar, mjaltatíma, hámarksflæðis og 
meðalflæðis voru fundnar með AS-REML fjölbreytugreiningum. Tafla 8 sýnir 
erfðafylgni, arfgengi og svipfarsfylgni eiginleikanna. Hátt arfgengi er > 0,4, meðalhátt 
arfgengi er á bilinu 0,2 

 

0,4, en lágt arfgengi er < 0,2, sama má segja um 
tvímælingagildi (Bourdon, 2000). 
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Tafla 8. Erfðastuðlar fyrir eiginleikanna málnyt, mjaltatíma, hámarksflæði og meðalflæði. Arfgengi er 
í hornalínunni, erfðafylgni undir hornalínu og svipfarsfylgni fyrir ofan hornalínu.  

Málnyt Mjaltatími Hámarksflæði Meðalflæði 
Málnyt 0,11 ±0,04 0,39 ±0,02 0,33 ±0,02 0,34 ±0,02 
Mjaltatími 0,11 ±0,18 0,30 ±0,05 -0,51 ±0,02 -0,59 ±0,01 
Hámarksflæði 0,32 ±0,15 -0,88 ±0,05 0,44 ±0,06 0,87 ±0,01 
Meðalflæði 0,36 ±0,15 -0,86 ±0,05 0,99 ±0,01 0,36 ±0,05 

 

Arfgengi fyrir málnyt er lágt, en arfgengi fyrir mjaltatíma og meðalflæði er meðalhátt, 
hámarksflæði er með hátt arfgengi. Undir hornalínu í 8. töflu sést erfðafylgni milli 
eiginleikanna. Mjög há neikvæð erfðafylgni mældist milli hámarksflæði og mjaltatíma 
(-0,88) annars vegar og meðalflæði og mjaltatíma (-0,86) hins vegar, eiginleikarnir eru 
afleiddir einn af öðrum, það er að segja að einn eiginleiki er fall af öðrum, til dæmis er 
sjálfsagt að mjaltatíminn styttist tilsvarandi því sem flæðið er meira. Einnig sést að 
erfðafræðilega mega eiginleikarnir hámarksflæði og meðalflæði nánast teljast sami 
eiginleikinn þar sem erfðafylgni á milli þessara tveggja eiginleika er 0,99. 
Erfðafylgnin á milli málnythæðar og mjaltatíma er lág (0,11).  

Fyrir ofan hornalínuna er svipfarsfylgnin á milli eiginleikanna, svipfarsfylgnin mælist 
meðalhá og há. Svipfarsfylgnin á milli hámarksflæðis og meðalflæðis er 0,87, það er 
að fyrir hvert auka kg á mínútu í hámarksflæði eykst meðalflæði um 0,87 kg á mínútu. 
Neikvæð svipfarsfylgni er á milli mjaltatíma og meðalflæðis (-0,59) annars vegar og 
hámarksflæðis (-0,51) hins vegar.   

Eins og fram hefur komið er tvímælingagildi talið hátt ef það er > 0,4, meðalhátt ef 0,2 

 

0,4, en lágt ef < 0,2. Tvímælingagildi segir til um hvort þörf er á að mæla sama 
eiginleikann oftar en einu sinni. Eftir því sem tvímælingagildi er hærra því minni þörf 
er á að mæla sama eiginleika oft (Bourdon, 2000).   

Tafla 9. Tvímælingagildi eiginleikanna.  
Málnyt Mjaltatími Hámarksflæði Meðalflæði 

Tvímælingagildi 0,27 0,54 0,76 0,65 

 

Tafla 9 sýnir tvímælingagildi á þeim eiginleikum sem teknir voru fyrir, hæsta 
tvímælingagildi er á hámarksflæðinu eða 0,76, það telst hátt gildi og er ein mæling 
nóg á þeim eiginleika. Meðalflæði er einnig með hátt tvímælingagildi eða 0,65, ein 
mæling er nóg á þeim eiginleika einnig. Mjaltatíminn er með hátt tvímælingagildi 
(0,54). Tvímælingagildi á málnyt er meðalhátt (0,27). Þegar tvímælingagildi er hátt, er 
hægt að meta um eiginleika með miklu öryggi og hægt að stunda úrval út frá einni 
mælingu (Bourdon, 2000).  

4.3 Kynbótamat nauta 
Á grundvelli BLUP einkunna fyrir einstök naut var reiknuð út sambærileg 
kynbótaeinkunn fyrir mjaltahraða og mjaltatíma og gert er í kynbótamati 
Bændasamtaka Íslands. Meðal kynbótaeinkunnin (100) í útreikningum BÍ er miðuð 
við gripi sem fæddir eru árið 2000, en meðal kynbótaeinkunn út frá mælingum í þessu 
verkefni er miðað við meðaltal allra gripa í gagnasafninu, en sú meðaltalseinkunn er 
einnig 100. Til þess að koma BLUP einkunnum yfir á staðlaðan skala 
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( )10,100 sx var farið eftir eftirfarandi formúlu, en formúlan er mismunandi eftir 
eiginleikum:  

10010*ð s

xx
Einkunn iMjólkurflæ  

10010*
s

xx
Einkunn Mjaltatími  

x er einstaklingur í gagnasafninu. 
x er meðaltal allra einstaklinga í gagnasafninu. 
s er meðalfrávik. 
10 er staðlað staðalfrávik. Líkingin er mismunandi eftir því hvaða eiginleika við á, fyrir suma 
eiginleika er lág BLUP einkunn besta einkunnin, en öfugt fyrir aðra eiginleika.  

Í gagnasafninu voru 123 naut með 5 eða fleiri dætur með mælingu, en 249 kýr voru 
ófeðraðar eða undan heimanautum. Alls voru 387 naut skráð í gagnasafninu, margir 
þeirra áttu þó einungis eina dóttur með mælingu, eða 117 naut, ekki verður vikið meir 
að þeim nautum sem áttu fjórar eða færri dætur með mælingu í þessu verkefni.   

Í töflu 10 eru öll naut með 20 eða fleiri dætur með mælingar. Í töflunni eru 
kynbótaeinkunnir nautanna, það eru kynbótaeinkunnir þeirra eiginleika sem teknir 
voru fyrir í þessu verkefni, nema málnyt, og kynbótaeinkunnir úr mati Bændasamtaka 
Íslands sem reiknaðar voru haustið 2007 fyrir eiginleikanna mjaltir og frumutölu. 
Kynbótaeinkunn fyrir mjaltir hjá Bændasamtökum Íslands er reiknuð út frá þríþættu 
huglægu mati eins og hér má sjá:  

4,0*3,0*)(3,0*)( gunmjaltaathulínulegtmjaltirgamlamjaltirkunnKynbótaein

  

Ákveðið var að taka einkunn fyrir frumutölu með vegna erlendra vísbendinga um 
samhengi mjólkurflæðis og frumutölu (Boettcher o.fl., 1998; Brown o.fl., 1986; 
Rensing & Ruten, 2005; Rupp & Boichard, 1999; Tancin o.fl., 2006; Zwald o.fl., 
2005).  

Tafla 10. Naut sem eiga 20 eða fleiri dætur með mælingar í gagnasafninu. Fyrir neðan má sjá nöfn 
nautanna. 

Naut Fj. dætra Hámarksflæði Meðalflæði Mjaltatími Mjaltir Frumutala 
940171)  81 122 125 115 118 107 
940322) 60 113 116 106 107 123 
940263) 51 126 127 121 107 104 
920224) 50 110 110 110 112 101 
920285) 47 108 112 96 104 99 
940136) 44 106 108 101 90 73 
950107) 39 104 106 100 94 95 
940068) 38 118 117 118 125 108 
940149) 30 97 95 102 86 112 
9000710) 28 98 97 99 116 98 
9001911) 25 78 98 73 95 112 
9202512) 23 102 105 96 93 96 
9100213) 23 85 87 83 78 90 
9403414) 21 95 97 93 99 101 
9003515) 21 88 90 84 83 108 
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1)Kaðall frá Miklagarði, 2)Punktur frá Skipholti, 3)Frískur frá Bryðjuholti, 4)Tjakkur frá Skipholti, 
5)Smellur frá Syðri-Bægisá, 6)Pinkill frá Hvammi, 7)Soldán frá Hrólfsstaðahelli, 8)Völsungur frá 
Eyjadalsá, 9)Vestri frá Móbergi, 10)Sorti frá Oddgeirshólum, 11)Almar frá Ytri-Tjörnum, 12)Skuggi frá 
E-Brunavöllum, 13)Negri frá Oddgeirshólum, 14)Galsi frá Bjólu, 15)Stúfur frá Dýrastöðum.  

Í töflu 11 eru naut fædd árið 2001 sem eru með 5 eða fleiri dætur með mælingar í 
gagnasafninu. Í töflunni má sjá kynbótaeinkunnir nautanna fyrir eiginleikanna mjaltir 
og frumutölu sem eru einkunnir frá Bændasamtökum Íslands sem reiknaðar voru fyrir 
haustið 2007. Einkunnir fyrir flæðihraða og mjaltatíma eru reiknaðar út frá mælingum 
kúa í gagnasafninu. Ákveðið var að taka umrædd naut með þar sem það eru yngstu 
nautin í gagnasafninu. Þessi nautaárgangur fékk afkvæmadóm árið 2007, það gerir 
þennan hóp áhugaverðan.  

Tafla 11. Naut fædd árið 2001 sem eiga 5 eða fleiri dætur með mælingar í gagnasafninu. Fyrir neðan 
má sjá nöfn nautanna. 

Naut Fj. dætra Hámarksflæði Meðalflæði Mjaltatími Mjaltir Frumutala 
010041) 8 106 108 103 105 108 
010262) 7 93 92 93 119 92 
010063) 7 86 86 87 77 86 
010074) 6 111 111 110 102 100 
010035) 6 106 106 106 109 106 
010136) 5 109 107 112 111 107 

1)Úði frá Ytri-Skógum, 2)Völustakkur frá Birtingaholti IV, 3)Kolskeggur frá Kirkjulæk, 4)Völlur frá 
Syðri-Völlum, 5)Aspar frá Birtingaholti IV, 6)Bónus frá Stóru-Mörk.  

Naut fædd árið 2000 með 9 eða fleiri dætur með mælingar í gagnasafninu er að finna í 
12. töflu. Í töflunni má sjá kynbótaeinkunnir nautanna fyrir eiginleikanna mjaltir og 
frumutölu sem eru einkunnir frá Bændasamtökum Íslands reiknaðar árið 2007. 
Einkunnir fyrir flæðihraða og mjaltatíma eru reiknaðar út frá mælingum kúa í 
gagnasafninu. Sama ástæða er fyrir því að ákveðið var að setja hér töflu með 
umræddum nautum eins og lýst var með nautin fædd 2001. Nautin koma til 
afkvæmadóms við um það bil sex ára aldur, þessi hópur var því kominn á þann aldur 
þegar gögnunum var safnað árin 2005 og 2006.  

Tafla 12. Naut fædd árið 2000 sem eiga 9 eða fleiri dætur með mælingar í gagnasafninu. Fyrir neðan 
má sjá nöfn nautanna. 

Naut Fj. dætra Hámarksflæði Meðalflæði Mjaltatími Mjaltir Frumutala 
000221) 19 99 101 93 100 105 
000022) 16 94 93 96 77 116 
000093) 15 115 113 120 112 92 
000034) 14 109 112 101 86 109 
000045) 12 104 104 106 113 103 
000296) 11 85 84 86 90 97 
000057) 10 96 96 96 102 100 
000268) 9 91 93 86 92 104 
000189) 9 104 104 103 103 74 
0001010) 9 95 97 88 104 114 

1)Ísbúri frá Búrfelli, 2)Guffi frá Garðsá, 3)Gikkur frá Hamri, 4)Strokkur frá Þúfu, 5)Klakkur frá Hátúni, 
6)Þúsi frá Eystra-Hrauni, 7)Klossi frá Túnsbergi, 8)Kósi frá Svertingsstöðum, 9)Fóstri frá Gegnishólum, 
10)Laski frá Dalbæ. 
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4.5 Fylgni milli eiginleika 
Bent hefur verið á tengsl milli mjólkurflæði eiginleikanna og annarra eiginleika, til 
dæmis frumutölu (Boettcher o.fl., 1998; Brown o.fl., 1986; Rensing & Ruten, 2005; 
Rupp & Boichard, 1999; Tancin o.fl., 2006; Zwald o.fl., 2005), og eru þau tengsl 
skoðuð í þessum kafla. Skoðuð er fylgni á milli kynbótaeinkunna nauta fyrir mælt 
mjólkurflæði og frumutölu. Einnig verður vikið að tengslum milli einkunna fyrir mælt 
mjólkurflæði og einkunna fyrir þríþættu, huglægu mati á mjöltum, eins og eiginleikinn 
er metinn hérlendis nú til dags.  

4.5.1 Samband mjólkurflæðis og frumutölu 
Nautin í gagnasafninu sem eiga 5 eða fleiri dætur með mælingar eru lögð til 
grundvallar þegar útreikningar eru gerðar á samhengi mjólkurflæðis og frumutölu. 
BLUP einkunnir nautanna fyrir eiginleikanna meðalflæði og hámarksflæði eru 
útreikningar út frá umræddu gagnasafni, en frumutölueinkunnir eru frá nýjustu 
útreikningum Bændasamtaka Íslands frá því í nóvember 2007.  

Mynd 8 sýnir samhengi BLUP einkunna fyrir hámarksflæði og frumutölu. Á bak við 
þetta samhengi eru einkunnir 123 nauta fyrir þessa tvo umrædda eiginleika. Á 
myndinni sést að samhengi eiginleikanna er ekki marktækt (P = 0,92). 
Líkanið er: 

y = 0,0026x2-0,7518x+149,74  

Líkanið skýrir ekki nema 4,67% af breytileikanum í gögnunum (R2 = 0,0467). Hæsta 
einkunn fyrir hámarksflæði er 139, en sami einstaklingur er með 96 í einkunn fyrir 
frumutölu. En hæsta einkunn fyrir frumutölu er 138, sami einstaklingur er með 74 í 
einkunn fyrir hámarksflæði.  

Samhengi hámarksflæðis og frumutölu
y = 0,0026x2 - 0,7518x + 149,73

R2 = 0,0467
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8. mynd. Samhengi BLUP einkunna fyrir hámarksflæði og BLUP einkunna fyrir frumutölu.   
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Hér fyrir neðan sést samhengi meðalflæðis og frumutölu. Hér gildir það sama sem sagt 
var framar um samhengi hámarksflæðis og frumutölu. Líkanið skýrir einungis 4,81% 
af breytileikanum. Hæsta einkunn einstaklings fyrir meðalflæði er 140, sá fær 96 í 
einkunn fyrir frumutölu. Hæsta einkunn einstaklings fyrir frumutölu er eins og áður 
segir 138, en sá fær 74 í einkunn fyrir meðalflæði. Samhengi er ekki marktækt (P = 
0,93). 

Samhengi meðalflæðis og frumutölu
y = 0,003x2 - 0,8579x + 155,57

R2 = 0,0481
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9.mynd. Samhengi BLUP einkunna fyrir meðalflæði og BLUP einkunna fyrir frumutölu.   

4.5.2 Samband mjólkurflæðis og mjalta 
Nautin í gagnasafninu sem eiga 5 eða fleiri dætur með mælingar eru lögð til 
grundvallar í útreikningum á samhengi mjólkurflæðis og huglægu mati á mjöltum, 
eins og eiginleikinn er metinn hérlendis nú til dags. BLUP einkunnir nautanna fyrir 
eiginleikanna meðalflæði og hámarksflæði eru útreikningar út frá umræddu 
gagnasafni, en mjaltaeinkunnir eru frá nýjustu útreikningum Bændasamtaka Íslands 
frá því í nóvember 2007.  

Mynd 10 sýnir samhengi BLUP einkunna fyrir hámarksflæði og mjalta. Á bak við 
þetta samhengi eru einkunnir 123 nauta fyrir þessa tvo umrædda eiginleika. Á 
myndinni sést að samhengi eiginleikanna er jákvætt, samhengið er marktækt (P < 
0,01). Líkanið er:   

y = 0,5014x + 49,439  

Líkanið skýrir 36,06% af breytileikanum í gögnunum (R2 = 0,3606). Hæsta einkunn 
fyrir hámarksflæði er 139, en sami einstaklingur er með 118 í einkunn fyrir mjaltir. 
En hæsta einkunn fyrir mjaltir er 132, sami einstaklingur er með 130 í einkunn fyrir 
hámarksflæði.  
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Samhengi hámarksflæðis og mjalta

y = 0,5014x + 49,439

R2 = 0,3606
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10. mynd. Samhengi BLUP einkunna fyrir hámarskflæði og BLUP einkunna fyrir mjaltir.  

Á mynd 11 sést samhengi meðalflæðis og mjalta. Hér gildir það sama sem sagt var 
framar um samhengi hámarksflæðis og mjalta. Líkanið skýrir 36,18% af 
breytileikanum. Hæsta einkunn einstaklings fyrir meðalflæði er 140, sá fær 118 í 
einkunn fyrir mjaltir. Hæsta einkunn einstaklings fyrir mjaltir er 132, en sá fær 131 í 
einkunn fyrir meðalflæði. Samhengi er marktækt (P = 0,000).  

Samhengi meðalflæðis og mjalta
y = 0,4986x + 49,338

R2 = 0,3618
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11. mynd. Samhengi BLUP einkunna fyrir meðalflæði og BLUP einkunna fyrir mjaltir.   
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5. Umræður 

5.1 Samanburður á íslenskum og erlendum niðurstöðum 
Flæðihraðinn í íslenskum kúm er umtalsvert minni en í erlendum kynjum, bæði 
meðalflæðihraði og hámarksflæðihraði. Í erlendum heimildum er flæðihraðanum í 
sumum tilfellum skipt niður eftir mjaltaskeiðum. Það er gert hér með því að nota 
fjölda burða sem föst hrif í útreikningum á erfðastuðlum, en þar kom í ljós að númer 
burðar hefur einungis marktæk áhrif á hámarksflæðið, en ekki meðalflæðið og 
mjaltatíma. Meðalflæðihraðinn í íslenskum kúm er 1,74 ± 0,62 kg/mín, samkvæmt 
þessu er meðalflæðihraðinn einungis tæplega 70% af því sem algengt er erlendis, má 
því ljóst vera að vinnuþörf við mjaltir er verulega meiri hér heldur en annarsstaðar 
gerist. Meðalflæðihraðinn í erlendum mjólkurkúakynjum er í öllum tilvikum hærri 
heldur en hjá íslenska mjólkurkúakyninu, það sama gildir um hámarksflæðihraðann 
(Cavero o.fl., 2006; Gäde, Stamer, Junge, & Kalm, 2006; Hogeveen o.fl., 2001; Klaas, 
Enevoldsen, Ersbøll, & Tölle, 2005; Norgren, 2005; Petersen o.fl., 1986; Sandrucci, 
Tamburini, & Zucali, 2007; Tancin o.fl., 2006; Weiss & Bruckmaier, 2005), en 
hámarksflæðihraðinn er 2,73 ±0,9 kg/mín í íslenska kúastofninum. Í erlendu 
heimildunum sem tilgreindar eru hér að ofan, er algengast að sjá meðalflæðihraða um 
2,5 kg/mín en hámarksflæðihraða á bilinu 3,6 4,2 kg/mín. Hjá fyrsta kálfs kvígum 
erlendis er hámarksflæðið um 3,7 kg/mín, en hærra hjá eldri kúm.   

Í flestum erlendum heimildum er mjólkurflæðieiginleikinn metinn með huglægu mati 
af umsjónarmanni gripsins og fær gripurinn þá einkunn fyrir mjaltir á skalanum 1-5 
eða 1-9, eins og gert er hérlendis. Samkvæmt nýlegum heimildum eru beinar mælingar 
úr tölvustýrðum mjaltakerfum notaðar til að meta mjaltir, þannig má fá nákvæmar 
upplýsingar um mjólkurflæði, kg/mín.  

Fram hefur komið að mismunandi er hvað erlendar heimildir segja um arfgengi á 
eiginleikum sem hægt er að meta mjaltaeiginleikann út frá. Arfgengi á 
mjaltaeiginleikum er allt frá 0,11 til 0,55, eftir hvaða heimild er lögð til grundvallar. 
Arfgengistölur verkefnisins fyrir mjólkurflæðieiginleikanna eru svipaðar hæstu 
arfgengistölum erlendra rannsókna (Gäde o.fl., 2006; Markos & Touchberry, 1970). 
Hægt er að bera niðurstöður verkefnisins saman við rannsókn sem gerð var á 
tilraunabúi í Þýskalandi (Gäde o.fl., 2006) þar sem voru notaðar daglegar beinar 
mælingar við mjaltir. Eiginleikarnir hámarksflæði, meðalflæði og mjaltatími voru 
skoðaðir. Arfgengi fyrir eiginleikanna í áðurnefndri rannsókn (Gäde o.fl., 2006) var 
0,55 fyrir meðalflæði og hámarksflæði, en 0,39 fyrir mjaltatíma. Íslensku gögnin gefa 
til kynna arfgengi sem nemur 0,44 fyrir hámarksflæði, 0,36 fyrir meðalflæði og 0,30 
fyrir mjaltatíma. Mælingarnar í rannsókn Gäde o.fl. (2006) voru 104.132, á móti 3.519 
mælingum hérlendis, en einungis voru 401 einstaklingur með í erlendu rannsókninni, á 
móti 2.368 einstaklingum hérlendis. Það er því augljóst að rannsókn Gäde o.fl. (2006) 
var öðruvísi háttað heldur en hér hefur verið gert, en arfgengið er svipað í báðum 
tilvikum.  

Erfitt er að segja til um hvaða kjörgildi er á mjólkurflæði, þar sem júgurbólguhætta er í 
lágmarki og vandamál vegna lítils mjólkurflæðis eru ekki til staðar. Bent er á að hætta 
á júgurbólgu eykst þegar hámarksflæðið fer yfir 1,6 kg/mín (Grindal & Hillerton, 
1991), það er einungis ein heimild sem bendir á hversu hátt mjólkurflæðið má vera án 
þess að skapa vandamál vegna júgurheilbrigðis. Eins og fram hefur komið eru flestar 
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heimildir sammála um að hámarksflæði í erlendum kúakynjum er á bilinu 3,6-4,2 
kg/mín og 2,73 kg/mín hjá íslenska mjólkurkúakyninu. Ekki hafa fundist aðrar 
heimildir sem sýna fram á nákvæmt gildi þar sem hætta á júgurbólgu og 
júgurheilbrigðisvandamálum eykst verulega, vafasamt er að alhæfa út frá einni 
heimild, sérstaklega þegar umrædda gildi er lægra heldur en meðalmjólkurflæði flestra 
erlendra rannsókna (Cavero o.fl., 2006; Hogeveen o.fl., 2001; Petersen o.fl., 1986) og 
lægra heldur en meðalmjólkurflæði íslenskra kúa. Þrátt fyrir að mikilvægt sé að halda 
júgurbólgutíðni í lágmarki, má það ekki bitna um of á mjaltahraðanum, þar sem þá 
verður ávinningurinn af aukinni júgurhreysti étinn upp af mun meiri vinnu sem felst í 
því að mjólka mjög seinmjólka kýr. Það er því sjálfstætt rannsóknarefni að kanna 
kjörgildi þessa eiginleika.   

Mikill breytileiki er á mjólkurflæðieiginleikanum í íslenska kúastofninum, það sést á 
staðalfrávikinu sem er ±0,9 fyrir hámarksmjólkurflæði og ±0,62 fyrir 
meðalmjólkurflæði og háu arfgengi hjá báðum eiginleikum. Staðalfrávik deilt með 
meðaltali gefur okkur breytileikastuðul (coefficient of variation), en hann er 33% í 
íslenska kúastofninum. Staðalfrávik kom ekki fram í flestum þeim heimildum sem 
nýttar voru í verkefninu, en þó eru tvær heimildir með staðalfrávik eiginleikanna. Þar 
kemur fram að í bandarískum Holstein Friesian kúm er breytileikastuðullinn 21% hjá 
eldri kúm, en 25% hjá fyrsta kálfs kvígum, það er fyrir hámarksflæði (Brown o.fl., 
1986), en hin heimildin segir að breytileikastuðull meðalflæðis er 32% (Hogeveen 
o.fl., 2001). Í henni kemur ekki fram með hvaða kúakyn er unnið í rannsókninni, sem 
gerð var í Hollandi, munurinn á breytileikastuðli íslenska kúakynsins og þessara kynja 
er mjög lítill. Verulegur munur er hins vegar á íslenska kúakyninu og þeim bandarísku 
í rannsókn Brown o.fl. (1986).  

Mikill breytileiki eykur möguleikann á að kynbæta eiginleika, ef lítill breytileiki er í 
stofni eru einstaklingarnir í honum á svipuðu róli hvaða gæði eiginleikanna varðar. 
Með miklum breytileika í ákveðnum eiginleikum er hægt að ná góðum framförum á 
styttri tíma heldur en ef um stofn með litlum breytileika er að ræða (Bourdon, 2000). Í 
ljósi þess hve erfðabreytileikinn mælist mikill og arfgengi hátt eiga að vera miklir 
möguleikar á að kynbæta mjólkurflæðieiginleika íslenska kúastofnsins.  

Arfgengi á eiginleikanum málnyt er 0,11 í gögnunum sem safnað var, það er lægra 
arfgengi heldur en almennt gerist á mjólkurmagni í íslenska kúastofninum, það er 0,23 
þegar notað er fyrsta mjaltaskeið eingöngu og ekkert úrval hefur verið stundað (Ágúst  
Sigurðsson, 1993). Mikill munur er á arfgengistölum í þessari rannsókn og þeim 
niðurstöðum sem Ágúst Sigurðsson (1993) kemst að, enda ekki sambærilegir 
eiginleikar þar sem verið er að bera saman mjaltaskeiðsnyt annars vegar og málnyt 
hins vegar.   

5.1.1 Samhengi mjólkurflæðis og frumutölu í íslenskum gögnum 
Erlendar heimildir benda margar hverjar á að jákvætt samhengi sé á milli frumutölu og 
mjólkurflæðis hjá erlendum kúm, þannig að með auknu mjólkurflæði hækki 
frumutalan (Boettcher o.fl., 1998; Brown o.fl., 1986; Rensing & Ruten, 2005; Rupp & 
Boichard, 1999; Tancin o.fl., 2006; Zwald o.fl., 2005).   

Í verkefninu var erfðafylgni á milli mjólkurflæðis og frumutölu ekki reiknuð út, þar 
sem upplýsingum um frumutölu var ekki safnað. Erlendar heimildir benda á að 
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erfðafylgnin er há á þessum tveimur eiginleikum, en þó er mismunandi hvað heimildir 
segja, en fylgnin er allt frá 0,23 (Rensing & Ruten, 2005) til 0,50 (Brown o.fl., 1986). 
Í kafla 4.5.1 eru sýndar niðurstöður samhengis þessara tveggja þátta út frá 
upplýsingum um mjólkurflæði sem var safnað og upplýsingum Bændasamtaka Íslands 
um frumutölu. Þessar útreikningar eru gerðar út frá kynbótaeinkunnum fyrir þessa 
eiginleika. Þar kemur í ljós að samhengi þessara þátta er ekki marktækt.   

Út frá erlendum heimildum sem á undan voru nefndar hefði sambandið átt að vera á 
þann veg, að einkunn fyrir frumutölu hefði átt að vera lág við lága einkunn fyrir 
mjólkurflæði og síðan hækka upp að ákveðnu marki, og lækkað þegar ákveðin há 
einkunn fyrir mjólkurflæði væri náð. Slík lögun á línu á við þegar um eiginleika með 
kjörgildi er að ræða, sjá kafla 5.1.2. Erlendar heimildir útskýra hvað eiginleikar með 
kjörgildi séu, en engar líkingar sem sýna þetta er að finna í heimildunum (Luttinen & 
Juga, 1997; Wiggans o.fl., 2007; Zwald o.fl., 2005), enda sjálfsagt mjög erfitt að 
ákveða kjörgildi á eiginleikum.  

Ástæðan fyrir því að samhengi í íslensku gögnunum er ekki á sama veg og erlendar 
heimildir segja til, er óljós. Mögulega getur ástæðan verið hversu fáir einstaklingar eru 
teknir með samhengisútreikningunum í verkefninu. Naut með 5 eða fleiri dætur með 
mælingar sem tekinn voru með í útreikningana eru 123, það gefur ef til vill ekki 
nægjanlegt öryggi. Líklega væri best að kanna samhengi þessara þátta á sama hátt og 
gert var með erfða- og svipfarsfylgni í þeim eiginleikum sem skoðaðir voru í 
verkefninu, það eru málnyt, mjaltatími, meðalflæði og hámarksflæði, það er að segja 
ekki út frá kynbótaeinkunnum heldur beinum útreikningum á erfðasamhengi. Það er 
leið sem möguleiki er á að nota og á að fara þegar gagnasafnið er orðið stærra.  

Um samband mjólkurflæðis og mjalta var fjallað í kafla 4.5.2, samhengið á milli 
þessara tveggja þátta er marktækt. Ekki fundust erlendar heimildir þar sem 
kynbótaeinkunnir sem annars vegar byggja á huglægu mati á mjöltum og hins vegar 
beinum mælingum voru bornar saman og fylgni þeirra könnuð.  

5.1.2 Þess vegna er mjólkurflæði eiginleiki með kjörgildi 
Rannsókn sem gerð var árið 2006 (Cavero o.fl., 2006) sýnir fram á kostnað vegna 
júgurbólgu á kú á ári. Þar er bent á að árlegur kostnaður á kú vegna júgurbólgu nemur 
150 evrum (16.000 ISK miðað við gengi 10.03.08). Júgurbólga er einn 
kostnaðarsamasti sjúkdómur sem mjólkurframleiðendur glíma við og eitt af stærstu 
vandamálunum í mjólkurframleiðslu. Mikilvægt er að komast að júgurbólgunni 
snemma til þess að lækka kostnað, minnka beint og óbeint afurðatap og vegna 
neikvæðra áhrifa á heilbrigði og velferð gripanna.   

Ekki er raunhæft að færa erlendu kostnaðartölurnar vegna júgurbólgu beint yfir á 
íslenskar aðstæður. Haft var samband við nokkra bændur og dýralækni til þess að fá 
upplýsingar um kostnað vegna júgurbólgu hérlendis. Tekið var tillit til afurðataps, 
ósöluhæfrar mjólkur, lyfja og dýralæknakostnaðar, ekki var tekið tillit til taps vegna 
kúa sem þarf að slátra vegna júgurbólgu. Útskolun og lyfjagjöf taka um það bil 10 
daga, þar má gera ráð fyrir að ósöluhæf mjólk sé um það bil 25 kg af mjólk á kú með 
júgurbólgu á dag. Miðað var við 50 kr/kg mjólkur, og að afurðatap vegna júgurbólgu 
sé 10% af ársafurðum. Kostnaður á kú á ári hérlendis er út frá þessum útreikningum á 
bilinu 16.000 

 

23.000 kr. Mismunandi kostnaður var á hverju tilfelli allt eftir hvar á 
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landinu bændur voru staðsettir, en yfirleitt var kostnaður á hvert júgurbólgutilfelli um 
og yfir 50.000 kr. Mesti kostnaðurinn var 56.443 kr á hvert júgurbólgutilfelli, en 
minnst var kostnaðurinn 49.900 kr/tilfelli (Birna Þorsteinsdóttir, munnleg heimild, 
30.10.2007; Grétar Hrafn Harðarson, munnleg heimild, 26.10.2007; Pétur Diðriksson, 
munnleg heimild, 06.11.2007). Það er mat dýralæknis að um 10.000 júgurbólgu tilfelli 
eigi sér stað hérlendis árlega (Grétar Hrafn Harðarson, munnleg heimild, 26.10.2007). 
Út frá þessu má ætla að kostnaður vegna júgurbólgu sé mun hærri en fram kemur í 
áðurgreindri rannsókn (Cavero o.fl., 2006). Þetta sýnir með skýrara hætti mikilvægi 
þess að koma í veg fyrir júgurbólgu, eða þá að komast að henni eins fljótt og unnt er. 
Upphæðirnar sem hér hafa verið taldar upp sýna hversu brýn sú þörf er.  

Eins og fram hefur komið eru menn ekki á einu máli um tengsl mjólkurflæðis og tíðni 
júgurbólgu, en bent er á að mjólkurflæði eiginleikinn er eiginleiki með kjörgildi 
(Luttinen & Juga, 1997; Wiggans o.fl., 2007; Zwald o.fl., 2005), og benda flestar 
heimildir á að mjög hátt mjólkurflæði hafi sterk tengsl við tíðni júgurbólgu, það er þá 
bæði vegna hættu á leka og vegna auðveldara aðgengis baktería inn í júgrið (Blake & 
McDaniel, 1978; Boettcher o.fl., 1998; Brown o.fl., 1986; Hogeveen o.fl., 2001; 
Tancin o.fl., 2003). Það er því spurning út frá kostnaði vegna júgurbólgu hvort borgar 
sig að hafa kýr með hátt mjólkurflæði og þar með auka hættuna á júgurbólgu eða þá 
kýr með lágt mjólkurflæði, minni hættu á júgurbólgu, meiri vinnu, lélegri nýtingu á 
mjaltabúnaði, hættu á spenaskemmdum vegna mikils álags við mjaltir og fargarnir af 
ungum kúm vegna tafa í mjöltum, þó eru margir aðrir þættir en lágt mjólkurflæði sem 
hafa áhrif á spenaskemmdir og farganir á ungum kúm. Rétt er að koma því að, að 
samkvæmt skýrsluhaldsgögnum Bændasamtaka Íslands eru um 35% fargana á 
mjólkurkúm vegna júgurbólgu (Jón Viðar Jónmundsson, 2005). Samkvæmt 
framansögðu má því færa rök fyrir að gildi á flæðihraða í rúmu meðallagi sé hið 
æskilega. Jafnframt er ljóst að huga þarf vel að kynbótum vegna júgurhreysti ef 
ætlunin er að kynbæta fyrir auknum flæðihraða.   

5.1.3 Mjaltir  mismunandi vinnuhættir 
Í umræddu gagnasafni hafa vinnuhættir ekki verið teknir með í útreikningana, en gera 
má ráð fyrir að vinnuhættir séu jafn mismunandi og búin eru mörg. Vinnuhættir geta 
haft áhrif á mjólkurflæði eiginleikann, til dæmis má nefna örvun spena fyrir mjaltir, 
það er að segja hvort, hvernig og hvað lengi sú örvun á sér stað (Querengässer o.fl., 
2002a; Rasmussen o.fl., 1992; Weiss & Bruckmaier, 2005; Wellnitz o.fl., 1999). Fram 
kemur í nokkrum heimildum að örvun spena fyrir mjaltir skiptir máli til þess að ná 
góðu mjólkurflæði. Hversu miklum tíma þarf að eyða í örvun fer eftir nytinni í kúnum 
(Weiss & Bruckmaier, 2005), en flestar heimildir segja að örvun er mikilvæg til þess 
að ná mjólkinni úr kúnum eins vel og hratt og hægt er (Querengässer o.fl., 2002a; 
Rasmussen o.fl., 1992; Wellnitz o.fl., 1999).   

Sá tími sem fer í örvun og undirbúning hefur því áhrif á mjólkurflæði. Sama má segja 
um stillingar mjaltavéla, þyngd á mjaltakrossum, undirþrýsting í mjaltakerfi og annað 
sem varðar tækjabúnaðinn (Rasmussen & Madsen, 2000; Sharaby o.fl., 1979; J. W. 
Smith o.fl., 1974; Stewart o.fl., 2002). Ekki var þó raunhæft að afla gagna um örvun 
einstakra kúa fyrir mjaltir í verkefni af þessu tagi. Framantaldir þættir koma fram í 
búsáhrifum sem eru föst hrif í líkaninu.  
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5.1.4 Vankantar meðalmjólkurflæðis 
Eins og sölumenn DeLaval® og SAC® greindu frá og fram kom í kafla 1.3 eru vissir 
vankantar hvað meðalmjólkurflæði varðar í þessum tveimur mjaltakerfum. 
Meðalflæðið er að einhverju leyti bjagað mat þar sem til dæmis skiptir máli hversu 
fljótir menn eru að setja á kýrnar og hversu kýrnar eru fljótar að selja, hversu vel þær 
hafa verið undirbúnar o.s.frv. (Óðinn Gíslason, munnleg heimild 02.10.2007; Steinþór 
Guðjónsson, munnleg heimild 26.09.2007).   

Mælingin í kerfunum tveimur er eins hvað meðalmjólkurflæði varðar, þetta kom fram 
í kafla 1.3. Leiðrétt er fyrir þeim þáttum sem hér hafa verið nefndir í líkaninu sem 
notað er til útreikninga, þættirnir eru hluti af búsáhrifum.  
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6. Ályktanir 

6.1 Veikleikar í gögnunum og frekari rannsóknir 
Ekki er hægt að líta fram hjá því að gagnasafnið sem unnið er með í verkefninu lýtur 
ákveðnum takmörkunum. Fyrst skal nefna stærð þess, einungis eru 2.368 kýr með 
mælingar í gagnasafninu og telst það ekki mikið að umfangi. Sjálfsagt hefði staða 
verkefnisins verið sterkari ef fleiri einstaklingar hefðu verið með mælingar í 
gagnasafninu, þá hefði skekkjan verið minni í útreikningum á erfðastuðlum.  

Einnig skal benda á að 111 mælingar voru frá kúm með ófullnægjandi ættfærslur eða 
burðarupplýsingar og því ónothæfar í frekari úrvinnslu. Í svona litlu gagnasafni skiptir 
hver gripur máli og leitt að missa marga einstaklinga úr safninu vegna þessa. Þrátt 
fyrir að ráðunautar hafi leiðbeint bændum árum saman í því hvernig á að ættfæra gripi 
og að nota skuli sæðingar. Bændur virðast ekki fara nægjanlega eftir þeim 
leiðbeiningum og bitnar það meðal annars á kynbótum íslenska kúastofnsins. Hér skal 
einnig sérstaklega áréttað að búin í rannsókninni voru valin með tilliti til þess að á 
þeim væri traust skýrsluhald.  

Margir mismunandi breytileikaþættir eru í gögnunum og getur verið að einhverjir 
umhverfisþættir séu þar sem ekki greinast og geta þar með fallið saman með vissum 
dætrahópum. Þannig getur matið á erfðabreytileikanum skekkst og þar með einnig 
arfgengismatið. Sem dæmi um þetta má nefna aldursdreifing kúnna. Sum naut eiga 
einungis fullorðnar dætur en önnur eiga aðeins ungar dætur. Hægt er að koma í veg 
fyrir slíkt með því að safna aðeins mælingum úr fyrsta kálfs kvígum til dæmis.  

Í gögnunum var málnyt tekin með sem eiginleiki, svipað og flæðieiginleikarnir og 
mjaltatíminn, í stað þess að leiðrétta fyrir málnytinni. Ákveðið var að nota frekar daga 
frá burði til þess að meta föst áhrif á eiginleikanna. Velta þarf fyrir sér hvort betri 
leiðrétting hefði fengist með því að leiðrétta fyrir málnyt fremur en dögum frá burði. 
Samhengi daga frá burði og málnytar sést í mynd 12, samhengið er eins og við mátti 
búast, málnytin lækkar eftir því sem fjær dregur frá síðasta burði. Samhengið er 
marktækt (P = 0,000). Líkanið skýrir 34,06% af breytileikanum í gögnunum (R2 = 
0,3406). 

Samhengi daga frá burði og málnytar
y = -0,0228x + 13,577
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12. mynd. Samhengi daga frá burði og málnytar. 
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Eins og sést í 12. mynd er sterkt línulegt samhengi á milli þessara tveggja þátta, það 
má því álykta að dagar frá burði ná utan um leiðréttingu fyrir málnyt, það er að segja 
að dagar frá burði er nægjanleg leiðrétting. Þó skal tekið fram að nokkuð há 
svipfarsfylgni er milli málnytar og mjólkurflæðieiginleikanna, það gefur vísbendingu 
um að áhugavert hefði verið að skoða þessi atriði nánar. Ennfremur má hugsa sér að 
leiðrétta hefði átt bæði fyrir dögum frá burði og málnyt þar sem báðar þessar breytur 
eru með í gagnasafninu.  

Mjaltaþjónar eru orðnir mjög algengir á Íslandi og velta þarf fyrir sér hvort 
niðurstöður rannsóknarinnar hefðu verið öðruvísi ef notast hefði verið við gögn úr 
þeim. Í mjaltaþjónum ráða kýrnar sjálfar hvenær þær mæta í mjaltir og gæti í því 
sambandi verið þættir sem þyrfti að skoða sérstaklega. Velta þyrfti fyrir sér hvort um 
sömu eiginleika væri að ræða í mjaltaþjónum annars vegar og öðrum tölvustýrðum 
mjaltakerfum hins vegar. Það er efni sem áhugavert væri að gera frekari rannsókn á.  

6.2 Hvernig á að kynbæta fyrir eiginleika með kjörgildi? 
Mjólkurflæðieiginleikinn er eiginleiki með kjörgildi, eins og fram hefur komið. 
Einungis fáir þeirra eiginleika sem kynbætt er markvisst fyrir í dag hérlendis eru 
skilgreindir sem slíkir, það eru meðal annars spenastaða og spenalengd. Það þarf að 
velta fyrir sér hvernig kynbótum á slíkum eiginleikum er best háttað.  

Erlendar heimildir segja að frumutala eykst með hækkandi mjólkurflæði, en hún eykst 
jafnframt þegar mjólkurflæði er mjög lágt. Of hátt eða of lágt mjólkurflæði er erfitt að 
skilgreina, hvenær er flæðið orðið of hátt? Hvenær er það of lágt? Einungis er ein 
heimild sem bendir á hversu hátt mjólkurflæðið má vera til þess að lágmarka hættu á 
júgurbólgu, þar er sagt að hámarksflæðið má vera allt að 1,6 kg/mín (Grindal & 
Hillerton, 1991), þetta þykir þó lágt efsta mark þar sem meðalmjólkurflæði í erlendum 
kúm er um 2,6 kg/mín og hámarksflæði er 3,6 

 

4,2 kg/mín. Það þarf þó að velta fyrir 
sér hvernig og hvort á að setja slíkt efsta mark, þ.e.a.s. ef afkvæmadæmd naut fá hærra 
en einhverja ákveðna einkunn fyrir mjólkurflæðieiginleika, á þá að draga þá niður í 
kynbótaeinkunn fyrir eiginleikann eða eru önnur úrræði betri?   

Markmið ræktunarstarfs er að bæta eiginleika varanlega með úrvali, bættir eiginleikar 
gera það að verkum að meðaltal kynsins fyrir þessa eiginleika breytist í áttina að 
kjörgildi eiginleikanna. Fyrir suma eiginleika er meðaltal kynsins nálægt kjörgildinu, 
má þar nefna dæmi frá Danmörku um stöðu hækla frá hlið. Áframhaldandi ræktun á 
þeim eiginleika myndi ekki skila sér með breyttu meðaltali, heldur myndi 
erfðabreytileikinn fyrir eiginleikann minnka, ef vægi eiginleikans myndi haldast eins. 
Eiginleikar þar sem kynið er nálægt kjörgildinu ættu að hafa lítið eða ekkert vægi í 
ræktunarmarkmiðinu. Staða hækla frá hlið er dæmi um eiginleika með kjörgildi nálægt 
miðju ef horft er á línulegan skala (1-9). Erfitt er að ákveða hvaða kjörgildi er á slíkum 
eiginleika. Ef meðaltal kynsins fyrir slíka eiginleika er nálægt kjörgildi og hefur 
samtímis mikið vægi í ræktunarmarkmiðinu, þá hefur rétt ákvörðun um kjörgildi 
eiginleikans mikla þýðingu fyrir stöðu nautanna í ræktunarstarfinu, þ.e.a.s. hvort þeir 
séu vinsælir til notkunar. Það er því ráðlagt að hafa lítið vægi á þeim eiginleikum sem 
eru nálægt þeim kjörgildum sem hafa verið ákveðin (Kristensen o.fl., 1993). Til þessa 
þarf að taka tillit ef ákveðið verður að taka mælt mjólkurflæði sem eiginleika í 
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ræktunarmarkmiðið hérlendis, en fyrsta verkefnið er þó að ákveða hvað kjörgildi sé og 
rækta stofninn þannig að hann nálgist kjörgildi eiginleikans.  

Meðalmjólkurflæði hérlendis er 1,74 kg/mín og hámarkið er 2,73 kg/mín, þetta segir 
okkur að vandamálin hvað of hátt mjólkurflæði varðar eru ekki til staðar svo neinu 
nemi í stofninum í dag. Eiginleikinn er með hátt arfgengi og gæti því gengið sæmilega 
hratt að bæta eiginleikann í stofninum ef markvisst væri unnið að því, ef til dæmis 
hámarksflæðið yrði tekið með í ræktunarmarkmiðið með 8% vægi. Eiginleikinn gæti 
þá verið tekinn með í stað hins huglæga mats á mjöltum sem er í 
ræktunarmarkmiðunum í dag.  

Síðan þyrfti að fylgjast grannt með þróun kúastofnsins varðandi mjólkurflæði 
eiginleikanna og endurskoða ræktunarmarkmiðið reglulega. Breyta þyrfti þá 
ræktunarmarkmiðinu, ef mjólkurflæðið yrði of hátt hjá dætrum margra nauta eða fram 
kæmu óþarflega hátt hlutfall af lekum kúm, þannig að minna áhersla yrði lögð á 
mjólkurflæðieiginleikanna, minnka vægið og þannig koma í veg fyrir að naut með of 
háa einkunn fyrir flæðieiginleikanna yrði valinn til kynbóta, slíkt kerfi er notað í 
kynbótastarfinu í Noregi. Norskir kynbótafræðingur tóku mjólkurflæðieiginleikann í 
kynbótakerfið árið 1978, en árið 1997 var markmiðinu náð og er sá eiginleiki ekki 
með vægi lengur (Svendsen & Ranberg, 2000). Einnig myndi slíkt skipulag setja 
kröfur á umsjónarmenn kúnna, þeir þyrftu þá að fylgjast vel með þróuninni, fylgjast 
með frumutölu, mögulegum leka og öðrum fylgikvillum sem gætu fylgt háu 
mjólkurflæði. Ef vandamálið, sem hér hefur verið nefnt, verður að veruleika þegar 
fram líða stundir, þá þarf að greina það með notkun flókinna reikniaðferða sem eru þá 
sérsmíðaðar fyrir eiginleika með kjörgildi (Kristensen o.fl., 1993). Einnig má hugsa 
sér að eiginleikinn verði tekinn út úr kynbótastarfinu þegar markmiðinu varðandi 
mjólkurflæði hefur verið náð, eða vægið hans minnkað verulega.  

6.3 Hagnýt not niðurstaðna 
Æskilegustu notin sem hægt er að hafa af niðurstöðum þessa verkefnis, er að þær megi 
nota við ræktunarstarf nautgripa hér á landi. Eitt af grundvallaratriðum í því er að 
gagnasöfnun verði það viðtæk að hún leiði af sér nægjanlega stóra dætrahópa. Í ljósi 
þess að í verkefninu var um tiltölulega afmarkaða gagnasöfnun að ræða, á 49 búum, þá 
er athyglisvert að skoða hversu stórir afkvæmahópar þeirra nautaárganga sem á 
hverjum tíma koma til afkvæmadóms eru. Í ljósi þess að gagnasöfnun fór fram árin 
2005 og 2006 er eðlilegt að líta til fjölda afkvæma undan nautum sem fædd eru árin 
1999 og 2000, og væru því að koma til afkvæmadóms í lok gagnasöfnunar. Þannig má 
gera sér grein fyrir hvað búast má við að nautin eigi stóra afkvæmahópa við sex ára 
aldur. Naut fædd árið 1999 í þessu gagnasafni eiga að meðaltali 7 dætur með 
mælingar, en naut fædd árið 2000 eiga að meðaltali 8 dætur með mælingar. Hér skal 
tekið fram að tæp 5% af kúnum með mælingar í gagnasafninu eru ófeðraðar, þetta 
hlutfall er eins hátt og raun ber vitni þrátt fyrir að búin væru valin með tilliti til þess að 
þar væri traust og öflugt skýrsluhald.   

Það er ljóst miðað við núverandi stöðu að tölvustýrð mjaltakerfi eru á að minnsta kosti 
fjórum sinnum fleiri búum heldur en eru með í rannsókninni (Óðinn Gíslason, 
munnleg heimild 29.11.2007; Sigurður Grétarsson, munnleg heimild 28.11.2007; 
Sverrir Geirmundsson, munnleg heimild 27.11.2007), því er ekki óeðlilegt að ætla að 
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dætrahópar nautanna verði að jafnaði þrisvar til fjórum sinnum stærri heldur en hér um 
ræðir. Miðað við hversu hátt arfgengi á mjólkurflæði eiginleikunum er, ætti að vera 
gott öryggi á kynbótaeinkunnum nauta og þar með ætti að vera hægt að ná góðum 
árangri í ræktunarstarfinu hvað þessa eiginleika varðar.  

Á myndinni hér að neðan sést öryggi á eiginleikunum hámarksflæði, meðalflæði, 
mjaltatíma og málnyt miðað við fjölda dætra. En öryggi er mæling á styrkleika 
kynbótamatsins miðað við mælingar, þegar öryggi er hátt segir kynbótamatið vel til 
um afkvæmi gripsins og geta menn þá treyst á kynbótamatið. Myndin sýnir að öryggi 
kynbótaeinkunna fyrir hámarksflæði, meðalflæði og mjaltatíma er hátt. Þessir 
eiginleikar eru með hátt arfgengi, en málnytin er með lægra öryggi og lágt arfgengi.  

Samhengi fjölda afkvæma og öryggis 
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13. mynd. Samhengi afkvæmafjölda og öryggisstuðuls eiginleikanna hámarksflæðis, meðalflæðis, 
mjaltatíma og málnytar.  

Í ljósi þess að óbjagaðasta matið er á hámarksflæðinu og sá eiginleiki hefur hæst 
arfgengi og þar af leiðandi hæst öryggi, virðist óhætt að mæla með því að sá eiginleiki 
verði fyrir valinu ef beinar mælingar á mjólkurflæði verða teknar inn í kynbótamat á 
mjöltum.  

6.3.1 Upplýsingar frá bændum 
Fram kom í kafla 4.2 að tvímælingagildi, á þeim eiginleikum sem voru skoðaðir, var 
mjög hátt og ber það með sér að margar mælingar á sama eiginleikanum veita litlar 
viðbótarupplýsingar. Þetta auðveldar gagnasöfnun talsvert.  

Árlega fara ráðunautar og aðstoðarmenn frá búnaðarsamböndum í heimsókn til bænda 
þar sem kvígur og kýr eru útlitsdæmdar og þeim gefin dómur um mjaltir og skap (Jón 
Viðar Jónmundsson, 1987), upplýsingarnar eru síðan sendar til Bændasamtaka Íslands. 
Auðveld leið til þess að safna mjólkurflæðiupplýsingum frá bændum, væri með því að 
láta þá aðila sem útlitsdæma gripina um að safna upplýsingum um mjólkurflæði í 
sömu ferð og útlitsdómur er framkvæmdur. Lítil aukavinna felst í að skoða tölurnar í 
tölvunni sem tengd er mjaltakerfunum, og ná úr henni nauðsynlegum upplýsingum um 
mjólkurflæði kúnna á hverju búi fyrir sig.  
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Framtíðin býður mögulega uppá að tengja mjaltakerfatölvurnar beint við 
skýrsluhaldskerfið, þannig væri hægt að safna upplýsingum um mjólkurflæði kúa á 
auðveldan hátt. Með þeim hætti væri líka hægt að ná mælingum frá kúm á svipuðum 
stað á mjaltaskeiðinu, til dæmis frá kúm sem komnar eru 100 daga frá burði og eru í 
tiltölulega hárri dagsnyt. Þannig væri komið í veg fyrir þann annmarka sem er á 
gögnunum nú og bent var á í kafla 6.1, þar sem kýrnar í gagnasafninu eru á ýmsum 
stöðum mjaltaskeiðsins og á öllum aldri. Með því að breyta gagnasöfnuninni þannig 
að mælingarnar kæmu frá kúm á svipuðum stað á mjaltaskeiðinu eða á svipuðum aldri, 
gæti arfgengi á eiginleikunum lækkað og þyrfti þá væntanlega fleiri mælingar á 
eiginleikunum.  
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7. Lokaorð  

Markmið verkefnisins var að komast að flæðihraða mjólkur við mjaltir hjá íslenskum 
mjólkurkúm, breytileika mjaltaeiginleikans og arfgengi. Erfðafylgni á milli mældra 
eiginleika var skoðuð. Einnig var athugað hvort hægt væri að nota upplýsingar úr 
mjaltakerfum sem beinar mælingar inn í kynbótamatið.   

Rannsóknin leiddi í ljós að breytileiki mjaltaeiginleikans er mikill og arfgengi hátt á 
öllum mældum eiginleikum nema málnyt. Arfgengi á mjólkurflæðieiginleikunum er 
0,44 fyrir hámarksflæði annars vegar og 0,36 fyrir meðalflæði hins vegar, og er það 
mun hærra arfgengi heldur en nýjustu rannsóknir með huglægu mati á mjöltum sýna. 
Arfgengi fyrir mjaltatíma er 0,30, en 0,11 fyrir málnyt. Erfða- og svipfarsfylgni á milli 
mældra eiginleika var hátt í flestum tilvikum, en hæsta erfðafylgnin var milli 
flæðieiginleikanna (0,99), en lægsta erfðafylgnin var milli mjaltatíma og málnytar 
(0,11). Sömu sögu er að segja um svipfarsfylgni, en þar var hæst fylgni á milli 
flæðieiginleikanna (0,87), en lægst fylgni var á milli hámarksflæðis og málnytar 
(0,33).   

Lítill vafi er á því að rannsóknin er hagnýt fyrir nautgriparæktina á Íslandi. Notagildi 
hennar er að fá betra og nákvæmara mat á mjöltum íslenskra kúa með því að safna 
upplýsingum úr sjálfvirkum og tölvustýrðum búnaði sem er í notkun, og nota þær 
upplýsingar í kynbótamatið hér á landi.  

Það hefur verið sýnt fram á í þessu verkefni að allar forsendur eru fyrir hendi til að 
bæta verulega mjaltir hjá íslenskum kúm á komandi árum. Bændur hafa sýnt 
verkefninu mikinn áhuga og hafa miklar væntingar til þess. Matið er tvímælalaust 
nákvæmara heldur en núverandi mat, arfgengi eiginleikanna er hærra og því eru allar 
forsendur til þess að ætla að auka megi erfðaframfarir verulega. Því er ekki eftir neinu 
að bíða en að hefjast handa við nýtt mat á mjög mikilvægum eiginleika mjólkurkúnna.           
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