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Yfirlýsing höfundar 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

Halldór Arnar Árnason 
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Ágrip 

Mjaltir er eiginleiki sem kýr eru dæmdar fyrir í kynbótamati. Ræktunarmarkmið í íslenska 

kyninu fyrir mjaltir er að rækta sérstaklega fyrir jöfnum og hröðum mjöltum og gegn 

mismjöltum. Einkunn fyrir mjaltir byggir í dag á mati bóndans á gripnum og er arfgengið ekki 

mjög hátt (0,18-0,20). Líkur eru á að arfgengið myndi hækka ef hægt væri að dæma gripina 

eftir mældu mjólkurflæði þeirra. Markmið þessa verkefnis er fyrst og fremst að taka fyrstu 

skrefin í þróun á matsskala fyrir mjaltir eftir mældu mjólkurflæði.  

Fjórar gerðir mjaltakerfa voru skoðaðar, DeLaval
®

 mjaltaþjónn, Lely
®
 mjaltaþjónn, DeLaval

®
 

tölvustýrt mjaltakerfi og SAC
®
 tölvustýrt mjaltakerfi. Farið var á 10 bú með hvert mjaltakerfi 

og teknar út upplýsingar um meðal- og hámarksflæði, nyt, mjaltaskeið og daga á mjaltaskeiði 

fyrir hverja mjólkaða kú á ákveðnu tímabili.  

Samband hámarks- og meðalflæðis er misgott eftir mjaltakerfum, best er sambandið hjá 

DeLaval
®

 mjaltaþjón, sá munur stafar líklega af því hvernig kerfin mæla meðalflæðið. 

Mjólkurmagn er sá þáttur sem segir best til um breytileika í meðalflæði í öllum kerfunum. 

Skýringarhlutfall aðhvarfslínu mjólkurmagns á meðalflæði er hins vegar mjög lágt hjá fyrsta 

kálfs kvígum í DeLaval
®
 mjaltakerfi.  

Mikill breytileiki er á meðalflæði á milli búa innan hvers kerfis sem skýrist líklega af erfða-, 

umhverfis og tækniþáttum. Meðalflæði flokkað eftir mjaltaskeiðum leiddi í ljós að elstu 

kýrnar eru oft með hæsta meðalflæðið, en þær eru hins vegar mjög fáar. Ástæðan fyrir þessu 

háa meðalflæði hjá þeim er líklega sú að aðeins bestu kýrnar eru látnar lifa lengi 

Sú tillaga er lögð fram að notað verði aðhvarf mjólkurmagns á meðalflæði til að dæma kýrnar 

fyrir mjaltir. Þar sem kerfin mæla meðalflæðið á mismunandi hátt og sambandið á milli 

mjólkurmagns og meðalflæðis er ekki það sama á milli mjaltakerfa þyrfti helst að gera 

undirmatsskala fyrir hvert kerfi.  

Lykilorð: mjólkurflæði, meðalflæði, mjaltakerfi, mjólkurmagn, mjaltir 
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1 Inngangur 

Ræktunarstarf í nautgriparækt á sér ekki langa sögu miðað við sögu nautgripa á Íslandi. Segja 

má að kynbætur íslenskra nautgripa hafi ekki hafist fyrr en í byrjun tuttugustu aldar, þrátt fyrir 

að kýrin hafi komið hingað strax með landnámsmönnum á landnámsöld (Jón Torfason & Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001). Sýnt hefur verið fram á að íslenska kýrin sé skyldust kúnum af 

Þrænda- og Norðurlandskyni en lítill innflutningur á nautgripum hefur átt sér stað frá 

landnámi (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Nokkur innflutningur átti sér stað 

á 18. og 19. öld en það virðist ekki hafa haft afgerandi áhrif á íslenska stofninn. Hingað voru 

til dæmis fluttir nautgripir frá Danmörku á þeim tíma en samanburður sem gerður var á 

nautgripum frá Danmörku og Íslandi sýndu fram á að erfðaefni frá þeim dönsku hafi horfið að 

mestu úr stofninum á næstu áratugum á eftir (Stefán Aðalsteinsson, 2004).  

Með ráðningu fyrsta búfjárræktarráðunautar Búnaðarfélags Íslands árið 1902, Guðjóns 

Guðmundssonar, var stigið stórt skref í ræktunarsögu íslenska kúakynsins. Guðjón lagði strax 

áherslu á ætternis- og afurðaskráningu og byrjaði á því að stofna nautgriparæktarfélög sem 

höfðu það hlutverk að halda skipulega utan um þessar skráningar auk þess að sjá um 

sameiginlegt nautahald. Nautgriparæktarfélögin hafa þannig gert mikið gagn í ræktun íslenska 

kynsins (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Tímamót urðu einnig í 

ræktunarsögunni þegar sæðingarstöðvar voru settar upp hérlendis, fyrst 1946 á Akureyri og 

síðar á Hvanneyri, Mosfellssveit, Laugardælum og Blönduósi í framhaldinu. Ræktunin tók 

mikinn kipp við það enda var þá hægt að nota góð naut á stærra svæði. Með djúpfrystingu 

sæðis var hægt að sameina þessa starfsemi undir eitt þak sem gerði það að verkum að 

ræktunarstarf stofnsins sameinaðist undir eina einingu og ræktun stofnsins varð þannig 

markvissari og heildstæðari (Jón Torfason & Jón Viðar Jónmundsson, 2001). 

Mjaltir er eiginleiki mjólkurkýrinnar sem lengi hefur verið talinn mikilvægur, þar sem hagur 

manna liggur í því að mjaltir gangi hratt og vel. Gunnar Bjarnason kennari við Bændaskólann 

á Hvanneyri hafði það á orði í bók sinni Búfjárfræði árið 1966 að íslenska kýrin ætti að vera 

lausmjólka án þess þó að vera lek, en algengt var þá að kýrnar væru of fastmjólka. Hann sagði 

það mikilvægt að kýrnar selji vel og tæmist vel með mjaltatækjum (Gunnar Bjarnason, 1966). 
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Áhersluatriðin eru svipuð í dag í þeim ræktunarmarkmiðum sem landsráðunautar í 

nautgriparækt gefa út fyrir mjaltir. Þar segir að velja skuli fyrir jöfnum og hröðum mjöltum en 

sérstaklega eigi að leggja áherslu á að velja gegn mismjöltum (Bændasamtök Íslands, 2011).  

Í nútíma samfélagi eru menn sífellt að leitast við að hagræða vinnu sinni og nýta tímann vel. 

Með því að rækta upp hraðar mjaltir sparast tími við mjaltirnar sjálfar og menn geta þannig 

verið með fleiri kýr án þess að auka vinnuframlag við mjaltir eða nýtt tímann sem sparast í 

önnur verk. Í fjósum með mjaltaþjón skiptir mjólkurflæðið miklu máli. Fastmjólka kýr tefja 

rennsli kúa í gegnum mjaltaþjóninn og hann annar þannig færri kúm en það getur haft áhrif á 

afkomu búsins. Lykilþáttur í því að framfarir verði í mjöltum er að mat á eiginleikanum sé 

áreiðanlegt. 

Mjaltir geta haft afgerandi áhrif á afkomu bænda í dag því kýr sem eru fastmjólka eða 

mismjólka eru gripir sem tefja fyrir mjöltum í nútíma mjaltakerfum. Vegna hækkandi verðs á 

aðföngum í heiminum er mikilvægt að stefna að því hafa framleiðslukostnaðinn sem lægstan 

svo að arður fáist við störfin og er því eftirsóknarvert að rækta kýrnar þannig að minni hætta 

sé á fast- og mismjalta kúm.  

1.1 Núverandi mat mjalta 

Mjaltir eru einn af þeim eiginleikum sem metnir eru í kynbótamati mjólkurkúa og gildir hann 

8% af kynbótaeinkunn þeirra (Bændasamtök Íslands, á.á.). 

Mjaltir eru metnar á þrjá vegu hérlendis. Í fyrsta lagi eru þær dæmdar eftir matskerfi sem 

tekið var upp árið 1986. Þá eru þær dæmdar á skalanum 1-20 fyrir mjaltir þar sem hæsta 

einkunn er gefin fyrir lausmjólka kýr sem ekki leka og byggir einkunnin á mati bóndans. 

Niðurstöður athugunar hafa leitt í ljós að kýr virðast fá hærri einkunn fyrir mjaltir eftir því 

sem lengra líður frá síðustu mjöltum eða síðasta burði (Snorri Sigurðsson & Jón Viðar 

Jónmundsson, 1997) sem bendir til þess að mat bóndans er ekki alltaf áreiðanlegt.  

Í öðru lagi eru kvígurnar dæmdar eftir línulegum skala sem þróaður var hérlendis á árunum 

1994-1996 og tekinn í notkun í framhaldinu af því. Þar fá mjög lausmjólka kýr einkunnina 9 

og mjög fastmjólka kýr fá 1. Kjörgildið sem stefnt er að er 8, en það eru kýr sem eru hæfilega 

lausmjólka og leka ekki (Jón Viðar Jónmundsson & Snorri Sigurðsson, 1996).  
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Í þriðja lagi er notast við svokallaða mjaltaathugun. Þá fær bóndinn lista yfir 5 kvígur sem 

hann á að raða niður með tilliti til mjalta og almennra gæða. Þannig má fá nálgun á það hvaða 

naut gefa bestu gripina og hverjir gefa lakari gripi (Jón Viðar Jónmundsson, 1975).  

Allar þessar þrjár matsaðferðir byggja á því að bóndinn meti kvíguna sjálfur í mjöltum. 

Erlendar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á það að arfgengi fyrir mjaltir er mun hærra 

(0,28) ef dæmt er út frá mjólkurflæðinu frekar en huglægu mati (0,10) (Rensing & Ruten, 

2005). Arfgengi fyrir mjaltir í íslenska kúakyninu var kannað hér á landi í B.Sc. lokaritgerð 

árið 2007 og er það ögn hærra þegar dæmt er eftir línulega dómsskalanum (0,20) en með eldra 

matskerfinu (0,18) (Svanhildur Ósk Ketilsdóttir, 2007).  

Með fjölgun mjaltakerfa þar sem hægt er að sjá mældan flæðihraða mjólkur væri því 

skynsamlegt að þróa nýjan dómsskala þar sem notast er við mjólkurflæðið. Samkvæmt 

Rensing og Ruten (2005) mætti búast við því að arfgengið yrði enn hærra við það og þannig 

yrði öryggi matsins einnig öruggara. Þannig ættu framfarir í mjólkurflæði í íslenska stofninum 

einnig að verða hraðari og meiri. 

1.2 Mælingar á mjólkurflæði 

Flest nútíma mjaltakerfi mæla mjólkurflæði sérhverrar kýr í hverjum mjöltum. Þau mjaltakerfi 

sem skoðuð voru í þessari rannsókn eru Delaval
®

 mjaltaþjónn, Lely
®
 mjaltaþjónn, DeLaval

®
 

tölvustýrð mjaltakerfi og SAC
®
 tölvustýrð mjaltakerfi.  

DeLaval
®

 mjaltaþjónn mælir meðalmjólkurflæði í hverjum spena fyrir sig. Hann mælir 

mjólkurmagnið og deilir því á mjaltatímann sem skilgreindur er sem tíminn frá því mjólk 

byrjar að flæða úr spenunum og þar til tekið er af þeim (Stefán Björgvinsson, þjónustufulltrúi 

Delaval
®
 hjá Fóðurblöndunni, símtal, 27. apríl 2012).  

Lely
®
 mjaltaþjónn mælir meðalmjólkurflæði einnig í hverjum spena fyrir sig. Þar er 

mjaltatíminn hins vegar skilgreindur sem tíminn frá því sogið er sett á og tækin sett á spenana 

og þar til tækin eru tekin af (Sverrir Geirmundsson, sölumaður Lely
®

 hjá VB landbúnaður, 

símtal 27. apríl 2012).  

DeLaval
®
 tölvustýrt mjaltakerfi mælir meðalmjólkurflæði á svipaðan hátt og Lely

®
 en mælir 

það ekki fyrir hvern spena fyrir sig heldur alla í einu (Stefán Björgvinsson, þjónustufulltrúi 

DeLaval
®
 hjá Fóðurblöndunni, símtal, 27. apríl 2012).  
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Mynd 1. Á myndinni má sjá uppbyggingu júgursins (Schroeder, 2010). 

 

SAC
®

 tölvustýrt mjaltakerfi mælir meðalmjólkurflæðið á tvo vegu. Í grófum dráttum byggja 

báðar leiðirnar þó á því að meðalflæðið er mælt þannig að mjólkurmagni er deilt á tíma sem 

skilgreindur er frá því að kerfið skynjar mjólk og þar til tekið er af kúnni. (Bergur Ketilsson 

starfsmaður Jötunn Véla við mjaltatækjaþjónustu SAC
®
, símtal, 2. maí 2012). 

Miðað við þessar upplýsingar ætti meðalflæði að vera mismunandi eftir mjaltakerfum. Þannig 

ætti sama kýr að mælast með hærra meðalflæði í DeLaval
®

 mjaltaþjóni og SAC
®
 en í hinum 

kerfunum vegna þess að kýrnar byrja ekki að selja strax og tækin eru sett á þær. Sá 

skekkjuvaldur er einnig hjá hinum kerfunum að það skiptir máli hversu fljótir menn eru að 

setja á kúna, því tækin byrja að mæla flæðið strax og sogið er sett á. 

Út frá þessum upplýsingum sést að ekki dugar að þróa einn matsskala þar sem kýr eru 

dæmdar fyrir mjaltir út frá mjólkurflæði, heldur þarf helst að þróa einn undirskala fyrir hvert 

mjaltakerfi, sem væri svo mögulega hægt að samræma í einn heildarskala. Þetta verður fjallað 

betur um síðar í ritgerðinni. 

1.3 Mjólkurmyndun og örvun 

Myndun mjólkurinnar er sá líffræðilegi þáttur sem hefur mest áhrif á mjólkurflæðið og fer 

hún fyrst og fremst fram í mjólkurblöðrum júgursins (e. alveolus). Grófa uppbyggingu 

júgursins má sjá á mynd 1. Þessar mjólkurblöðrur eru í nánu sambandi við æðar og háræðar 

sem flytja mjólkurfitu og prótein til þeirra og sjá þekjufrumur mjólkurblaðranna um að seyta 

þessum efnum áfram inn í mjólkurblöðrurnar (Reece, 2009). Utan um mjólkurblöðrurnar er 

vöðvalag sem með samdrætti þrýstir mjólkinni áfram úr mjólkurblöðrunum í mjólkurgöng (e. 

duct) sem liggja í spenaþróna fyrir ofan spenann. Þaðan liggur leiðin í spenagöng spenanna en 

mjólkin fer að lokum út um 

spenaop sem er lokað með 

hringvöðva en hann kemur 

í veg fyrir að mjólk leki út 

og sýkingar berist inn 

(Reece, 2009). 

Meirihluti mjólkurinnar 

geymist í mjólkurblöðrum 

júgursins en aðeins 20% 

eru í spenaþrónni 
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(Bruckmaier & Blum, 1998). Til að ná þeim hluta mjólkur sem eru í blöðrunum við mjaltir 

þarf að örva júgur eða spena kýrinnar með snertingu sem gerist til dæmis þegar kálfur sýgur 

kúna eða mjaltamaður á við spenann eða júgrið að einhverju leyti. Við þá örvun losar 

afturblað heiladinguls kýrinnar hormónið oxytocin út í blóðrásina sem veldur því að hún 

verður tilbúin að selja (Bruckmaier, 2005). Það þarf þó ekki að vera snerting heldur getur  

nálægð kálfs eða hljóð í mjaltatækjum einnig valdið losun á oxytocin (Reece, 2009). Sé 

oxytocin losunin trufluð með einhverjum hætti er hætta á framleiðslutapi og eykst þá einnig 

hætta á sýkingu í júgrinu ef júgrið tæmist ekki. Truflun getur til að mynda verið stress, þegar 

fyrsta kálfs kvígur eru mjólkaðar í fyrsta skipti eða ef kýr eru fluttar í óþekkt umhverfi. 

Mjólkurlosun úr blöðrum í þróna byggir á samdrætti vöðvafrumanna sem umlykja 

mjólkurblöðrurnar. Forsenda fyrir að kýr mjólki allt mjaltaskeiðið er að mjólkin úr 

mjólkurblöðrunum sé alveg fjarlægð því aðeins þá viðhalda mjólkurblöðrurnar virkni sinni í 

framleiðslu mjólkur (Bruckmaier, 2005; Bruckmaier & Blum, 1998). 

Tíminn frá því örvun byrjar og þangað til mjólkin fer úr blöðrum í þróna getur verið frá 40 

sekúndum upp í 2 mínútur en það fer eftir mjólkurmagni í júgrinu. Því minna sem er í því, 

þeim mun lengri tíma virðist það taka vegna þess að þá hægist á viðbrögðum við oxytocin og 

þarf enn meiri samdrátt hjá vöðvaþekjufrumum blaðranna. Þessi tími er hinsvegar óháður því 

hversu mikil örvunin er (Bruckmaier, 2005). Hins vegar eykst meðalflæðið eftir því sem 

örvunin er meiri og kýrnar fá lengri undirbúning fyrir mjaltirnar (Rasmussen, Frimer, Galton 

& Petersson, 1992). Weiss og Bruckmeier (2005) komust að sömu niðurstöðu, að því lengur 

sem örvun fyrir mjaltir á sér stað því meira verður meðal- og hámarksflæðið. Þeirra 

niðurstöður voru að til að fá flæðið af stað sem fyrst og samfelldast þyrfti örvun helst að eiga 

sér stað í 90 sekúndur fyrir mjólkurlítil júgur en ekki nema í 20 sekúndur fyrir mjólkurmikil 

júgur. Kenning er uppi um að mjólkurflæðið sé meira með aukinni örvun vegna þess að það 

slakar á vöðvalaginu utan um mjólkurblöðrurnar og gerir það að verkum að mjólkin á greiðari 

leið í gegnum mjólkurgöngin og spenana en annars (Rasmussen o.fl., 1992). 

1.4 Mjólkurflæði í íslenska stofninum 

Mjólkurflæði í íslenska stofninum var kannað í M.S.-lokaritgerð árið 2008 þar sem 

meðalflæði íslenska stofnsins reyndist vera 1,74 kg/mín (staðalfrávik 0,62 kg/mín) og 

hámarksflæðið 2,73 kg/mín (staðalfrávik 0,9 kg/mín). Þau mjaltakerfi sem upplýsingarnar 

voru teknar úr í þeirri rannsókn mældu mjólkurflæði á svipaðan hátt, í lok hvers máls er 

mjólkurmagni deilt á heildarmjaltatímann sem er skilgreindur frá því tækin eru sett í gang og 
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þar til þau eru tekin af kúnni (Elin N. Grethardsdóttir, 2008). Ræktun fyrir eiginleikanum 

virðist vera komin nokkru lengra í erlendum kynjum en því íslenska þar sem mjólkurflæðið 

mælist töluvert hærra. Til dæmis er meðalflæði í Holstein kúm í flestum tilfellum yfir 2 

kg/mín og hámarksflæði úr þeim getur verið frá 2,8-3,6 kg/mín (Lee & Choudhary, 2006; 

Petersen, o.fl., 1986). Reyndar hafa einnig komið fram niðurstöður úr rannsóknum þar sem 

greint er frá því að meðalflæði í Holstein kúm sé ekki nema 1,5 kg/mín (Walsh o.fl., 2007). 

Mismunandi umhverfisaðstæður geta legið að baki þessa breytileika auk þess sem það getur 

verið að mismunandi mjaltakerfi hafi mælt mjólkurflæðið á mismunandi hátt.  

Elin N. Grethardsdóttir (2008) reiknaði einnig út erfðastuðla mjólkurflæðis í íslenska kyninu 

og er það birt í töflu 1. Arfgengi flæðieiginleikanna er nokkuð hátt í íslenska stofninum, 0,36 

og 0,44 en er þó nokkru lægra en það sem mælist í erlendum stofnum. Sem dæmi má nefna að 

arfgengi fyrir meðalflæði reiknað fyrir Holstein hjörð árið 1964 var 0,46 og 0,49 fyrir 

hámarksflæði (Petersen, o.fl., 1986).  

Erfðafylgni á milli hámarksflæðis og meðalflæðis í íslenska stofninum er 0,99 og bendir það 

til þess að erfðafræðilega séu þessir tveir eiginleikar nánast sami eiginleikinn en það er í 

samræmi við niðurstöður Gäde o.fl. (2006). Fylgni mjaltatíma við meðal- og hámarksflæði er 

há neikvæð enda er flæðið meira eftir því sem mjaltirnar taka styttri tíma. Fylgni málnyta við 

meðal- og hámarksflæði er meðalhá jákvæð (Elin N. Grethardsdóttir, 2008).  

Tafla 1. Arfgengi er í hornalínunni, erfðafylgni undir hornalínu og svipfarsfylgni fyrir ofan 
hornalínu (Elin N. Grethardsdóttir, 2008).  

 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 

Elin N. Grethardsdóttir (2008) fann einnig út tvímælingagildi fyrir helstu mjaltaeiginleika og 

ber þar helst að nefna að tvímælingagildi meðalflæðis og hámarksflæðis er hátt (0,65 og 0,76). 

Hins vegar er tvímælingagildi málnytar ekki nema meðalhátt (0,27) og er tvímælingagildi 

mjaltatíma nokkuð hátt (0,54). Þetta bendir til þess að ein mæling fyrir flæðieiginleikana og 

mjaltatíma ætti að gefa nokkuð gott öryggi þegar meta á eiginleikann, en líklega myndi þurfa 

fleiri mælingar þegar verið er að meta málnyt (Elin N. Grethardsdóttir, 2008). 
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1.5 Samband mjólkurflæðis við aðra þætti 

1.5.1 Kúakyn, mjaltaskeið og nyt 

Niðurstöður Walsh o.fl. (2007) sýndu fram á að marktækur munur er á meðalflæði milli 

kúakynja en þeir tóku fyrir 4 kúakyn og 2 gerðir blendinga. Prendiville, Pierce og Buckley 

(2010) fundu einnig mun á milli kúakynja þar sem þeir athuguðu Holstein Friesian, Jersey kýr 

og blendinga þessara tveggja kynja. Þeir fundu auk þess blendingsþrótt fyrir flæðieiginleikana 

í blendingunum. Eins og áður hefur komið fram er töluverður munur á íslenska kyninu og 

mörgum erlendum (Elin N. Grethardsdóttir, 2008; Lee & Choudhary, 2006; Petersen, o.fl., 

1986). 

Sýnt hefur verið fram á að fyrsta kálfs kvígur hafa lægra meðal- og hámarksflæði en eldri kýr. 

Kýr á 3. mjaltaskeiði hafa sýnt hærra meðalflæði og kýr á 5. mjaltaskeiði hæsta 

hámarksflæðið (Walsh o.fl., 2007). 

Jákvætt samband á milli mjólkurmagns og mjólkurflæðis hefur fundist í Holstein kúm 

(Petersen, Hansen, Young & Miller, 1986; Moore, Kennedy, Burnside & Moxley, 1983). Það 

má einnig sjá í rannsókn Walsh o.fl. (2007) þar sem meðaldagsnyt var hæst í 7. viku og 

hámark meðalflæðis var í vikum 5-8 á mjaltaskeiðinu. Eftir 8. viku minnkar flæðið þar til 

lágmarkinu er náð í lok mjaltaskeiðs (Walsh, o.fl., 2007).  

1.5.2 Heilbrigði: Frumutala og júgurbólga 

Eftir því sem mjólkurflæðið er lægra verður álag á júgrið meira í mjöltum og er því jákvætt 

samband á milli mjólkurflæðis og júgurheilbrigðis þannig að því meira sem mjólkurflæðið er 

því heilbrigðara er júgrið (Rensing & Ruten, 2005).  

Greint hefur verið frá jákvæðu sambandi á milli júgurbólgu og hámarksflæðis þar sem kýr 

með hátt hámarksflæði virðast vera móttækilegri fyrir júgurbólgu en aðrar, auk þess sem 

jákvæð fylgni (0,23) er á milli mjaltahraða og frumutölu (Rensing & Ruten, 2005; Walsh, 

o.fl., 2007). Walsh o.fl. (2007) tóku eftir því í rannsókn sinni að kýr með hátt hámarksflæði 

voru einnig með háa frumutölu í mörgum tilfellum en gátu þó ekki greint frá marktækum 

tengslum þar á milli.  

Sýnt hefur verið fram á neikvætt samband á milli júgurbólgu og flæðihraða en líka fram á 

jákvætt samband á milli flæðihraða og frumutölu (Luttinen & Juga, 1997). Þetta bendir til 

þess að fastmjólka kýr með lágt mjólkurflæði eigi meiri hættu á að fá júgurbólgu, líklega 

vegna þess að þá eru þær síður tæmdar. Jákvætt samband á milli mjólkurflæðis og frumutölu 
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bendir hins vegar til þess að ef mjólkurflæðið er mjög mikið og kýrin mjög lausmjólka 

hækkar frumutalan, en líkur á sýnilegri júgurbólgu eru hins vegar minni en hjá fastmjólka 

kúm. 

1.5.3 Byggingareiginleikar: Júgur og spenar 

Rannsókn hefur sýnt fram á neikvætt samband á milli breiddar afturhluta júgurs og 

mjólkurflæðis þannig að flæðið minnkar við aukna breidd (Boettcher, Dekkers & Kolstad, 

1998). Lögun spena virðist skipta máli í sambandi við flæðihraða þannig að því lengri sem 

spenarnir eru því minni er flæðihraðinn og hámarksflæðið eykst með þykkari spenum. 

Neikvætt samband er á milli lengdar spenaganganna og mjólkurflæðis þ.e. því lengri sem 

göngin eru því minna er flæðið (Weiss, Weinfurtner & Bruckmaier, 2004). 

1.6 Markmið rannsóknar 

Ljóst er að mjaltir eru mikilvægur eiginleiki sem vert er að rækta fyrir í íslenska stofninum. Í 

ljósi þess að arfgengi eiginleikans er tiltölulega lágt þegar hann er metinn með þeim aðferðum 

sem notaðar eru hérlendis í dag en arfgengi mjólkurflæðisins sjálfs er mun hærra er mikilvægt 

að reyna að koma á kerfi sem dæmir kýrnar fyrir mjaltir eftir mældu flæði. 

Markmið þessarar rannsóknar er þannig að taka fyrstu skrefin í þróun á samræmdum 

matsskala á mjaltahraða úr mismunandi kerfum sem nýta má til þess að meta eiginleikann 

mjaltir sem er hluti af kynbótaeinkunn í nautgriparæktinni.  

Rannsóknarspurningarnar sem unnið er með eru tvær. 

1. Er munur á mældu mjólkurflæði í mismunandi mjaltakerfum hérlendis og af hverju 

stafar hann? 

2. Er hægt að þróa matsskala út frá þeim gögnum sem aflað er um eiginleikann mjaltir 

sem er hluti af kynbótaeinkunn í nautgriparækt? 
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2 Efni og aðferðir 

Gagnasöfnun hófst í desember árið 2011 og lauk henni í apríl 2012. Val bæja fór þannig fram 

að þeir þurftu að hafa í það minnsta 40 árskýr árið 2011 og vera virkir í skýrsluhaldi í 

nautgriparækt. Ákveðið var í samráði við landsráðunauta í nautgriparækt að taka fjórar gerðir 

af mjaltakerfum fyrir í rannsókninni; DeLaval
®
 og Lely

®
 mjaltaþjóna og DeLaval

®
 og SAC

®
 

mjaltakerfi. Ákveðið var að farið yrði á 10 bæi með hvert kerfi og veittu starfsmenn 

Framleiðendaþjónustu SAM (Samtaka afurðastöðva í mjólkuriðnaði) upplýsingar um á hvaða 

bæjum kerfin voru. Fyrir heimsóknir var hringt í bændur og beðið um leyfi til að afla 

upplýsinga, bændur voru almennt góðir heim að sækja.  

2.1 Gagnasöfnun  

Á mynd 2 sést dreifing þeirra búa sem úttekt gagna fór fram á, en þeir voru flestir á 

Suðurlandi og Norðurlandi.  

Í flestum tilfellum fengust upplýsingarnar á rafrænu formi beint úr tölvukerfum 

mjaltakerfanna. Hins vegar þurfti einstaka sinnum að skrifa upplýsingarnar niður handvirkt. 

Vegna breytileika í tölvukerfunum var misjafnt hversu miklar upplýsingar var boðið upp á að 

taka. Ákveðnar grunnupplýsingar þurfti þó fyrir alla gripi, en það eru kýrnúmer, mjaltaskeið 

og fjöldi daga á mjaltaskeiði eða burðardagur. 

 
Mynd 2. Á myndinni kemur fram hvernig bæirnir sem sóttir voru heim dreifast á landshluta. 



 

10 

 

Kerfi Delaval mjaltaþjóns gaf möguleika á að taka upplýsingar langt aftur í tímann og því var 

ákveðið að taka upplýsingar um áramót 2011 og 2012, september 2011 og maí 2011. Til 

viðbótar við áðurnefndar grunnupplýsingar fékkst 7 daga meðaltal fyrir dagsnyt, 

hámarksflæði og meðalflæði auk daglegrar nytjar úr hverjum spena. 

Tvö tölvukerfi voru í gangi við Lely
®
 mjaltaþjóninn og var misjafnt hvaða upplýsingar var 

hægt að ná í úr þeim. Annars vegar var hægt að ná í upplýsingar síðustu 7 daga, en hins vegar 

síðustu 3 mál. Auk grunnupplýsinganna fengust þannig upplýsingar um nyt, hámarksflæði og 

meðalflæði fyrir þau mál sem hægt var. 

Sami vandi var í DeLaval
®
 mjaltakerfinu, en tvö kerfi voru í gangi þar. Annars vegar voru 

teknar upplýsingar beint úr Alpro tölvu en þá fengust aðeins upplýsingar frá síðustu 1-3 

málum en í þeim tilfellum sem PC tölva var tengd Alpro tölvunni fengust hins vegar 

upplýsingar síðustu 7 daga. Náð var í meðaltal á nyt og meðalflæði og í flestum tilfellum 

fékkst einnig mæling á hámarksflæði. 

Í tölvukerfi SAC
®
 fengust í öllum tilfellum upplýsingar um nyt, meðalflæði og hámarksflæði 

úr síðustu þrem málum til viðbótar við grunnupplýsingarnar. 

2.2 Gagnasafn 

Gögnin voru sett upp í Microsoft Office Excel ® 2010 og gerð voru fimm gagnasöfn, eitt með 

hverri gerð mjaltakerfis og eitt heildargagnasafn sem náði yfir öll kerfi. Í hverju gagnasafni 

kemur fram bær, gerð mjaltatækis, kýrnúmer, mjaltaskeið, dagar á mjaltaskeiði, meðalnyt, 

meðalflæði og hámarksflæði. Hjá DeLaval
®

 mjaltaþjóninum er nyt gefin upp sem 

heildardagsnyt en í hinum kerfunum er nytin gefin upp sem meðal málnyt. 

Mælingar sem notast í gagnavinnslu eru alls 2894, fjöldi gripa er þó færri þar sem 1-3 

mælingar eru á hvern grip hjá DeLaval
®

 mjaltaþjóni en í hinum kerfunum er aðeins ein 

mæling á grip. Í heildina er DeLaval
®

 mjaltaþjónn því með 1240 mælingar á 542 gripum. Úr 

Lely
®
 mjaltaþjón fengust upplýsingar um 642 gripi, upplýsingar um 500 gripi fengust úr 

DeLaval
®
 mjaltakerfi og úr SAC

®
 mjaltakerfinu fengust upplýsingar um 511 kýr. 

Í töflum 2-5 koma fram lægsta og hæsta gildi auk meðaltals fyrir þá þætti sem notast í 

gagnavinnslu. Þar má m.a. sjá breytileikann sem er innan kerfa og á milli kerfa á 

mjólkurflæði. 
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Tafla 2. Hágildi, lággildi og meðaltöl úr gagnasafni Delaval mjaltaþjóns. 

  Mjaltaskeið (ár) 

Dagar á 

mjaltaskeiði Nyt (kg) 

Meðalflæði 

(kg/mín) 

Hámarksflæði 

(kg/mín) 

Lægsta gildi 1 1 0,74 0,59 1,14 

Hæsta gildi 8 598 44,7 5,55 7,64 

Meðaltal 2,48 168 19,59 2,60 4,12 

 

Tafla 3. Hágildi, lággildi og meðaltöl úr gagnasafni Lely® mjaltaþjóns 

  Mjaltaskeið (ár) 

Dagar á 

mjaltaskeiði Nyt (kg) 

Meðalflæði 

(kg/mín) 

Hámarksflæði 

(kg/mín) 

Lægsta gildi 1 1 1,50 0,43 0,50 

Hæsta gildi 9 685 20,13 5,53 6,79 

Meðaltal 2,64 149 8,05 1,74 2,82 

 

Tafla 4. Hágildi, lággildi og meðaltöl úr gagnasafni DeLaval® mjaltakerfi. 

  Mjaltaskeið (ár) 

Dagar á 

mjaltaskeiði Nyt (kg) 

Meðalflæði 

(kg/mín) 

Hámarksflæði 

(kg/mín) 

Lægsta gildi 1 6 2,00 0,28 1,00 

Hæsta gildi 8 466 22,95 4,08 7,20 

Meðaltal 2,29 139 10,36 1,89 2,80 

 

Tafla 5. Hágildi, lággildi og meðaltöl úr gagnasafni SAC® mjaltakerfis. 

  Mjaltaskeið (ár) 

Dagar á 

mjaltaskeiði Nyt (kg) 

Meðalflæði 

(kg/mín) 

Hámarksflæði 

(kg/mín) 

Lægsta gildi 1 4 1,43 0,33 0,97 

Hæsta gildi 9 478 22,40 3,33 5,58 

Meðaltal 2,32 145 10,22 1,51 2,71 

 

2.3 Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla var framkvæmd í SAS Enterprise Guide ® 4.2 (© 2006-2008, SAS 

Institute inc.). Töflur og myndrit voru sett fram í Microsoft Office Excel ® 2010. 

Línulegt aðhvarf (e. linear regression) hámarksflæðis á meðalflæði og fylgni (e. correlation) 

á milli þessara þátta var greind fyrir hvert mjaltakerfi fyrir sig.  

Breytileiki í meðalflæði var greindur með þrepaaðhvarfi (e. stepwise regression) 

mjólkurmagns, mjaltaskeiðs og daga á mjaltaskeiði. Breytileiki í meðalflæði eftir 

mjólkurmagni var einnig greindur með línulegu aðhvarfi fyrir hvert mjaltakerfi, annars vegar 

fyrir öll mjaltaskeið en hins vegar fyrir aðeins fyrsta kálfs kvígur. 

Breytileiki á meðalflæði á milli búa innan hvers kerfis var greindur með línulegu líkani fyrir 

ójafnan fjölda (e. generalized linear model) þar sem tekið var tillit til mjólkurmagns, 
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mjaltaskeiðs og daga á mjaltaskeiði. Fervikagreining með blönduðu líkani (e. mixed models 

anova) var einnig notuð til að greina þennan breytileika og fengust þá minnstu kvaðrata 

meðaltöl, leiðrétt fyrir áðurnefndum áhrifaþáttum. Breytileiki á meðalflæði á milli 

mjaltaskeiða var einnig greindur með blönduðu líkani fervikagreiningar á sama hátt.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Tengsl á milli meðal- og hámarksflæðis 

Tafla 6 sýnir fylgni á milli meðal- og hámarksflæðis í hverju mjaltakerfi fyrir sig. Fylgnin er 

há í öllum tilfellum, en hún er sérstaklega há í tilfelli DeLaval
®
 mjaltaþjóns. 

Tafla 6. Fylgni á milli meðal- og hámarksflæðis í hverju 

mjaltakerfi fyrir sig. Fylgnin er í öllum tilfellum marktæk 

(p<0,0001) 

Mjaltakerfi Fylgni  

DeLaval
®
 mjaltaþjónn 0,978 

Lely
®
 mjaltaþjónn 0,835 

DeLaval
®
 mjaltakerfi 0,898 

SAC
®
 mjaltakerfi 0,799 

Á mynd 3 eru birtar aðhvarfslínur og jöfnur hámarksflæðis á meðalflæði. Lína DeLaval
®

 

mjaltaþjóns sker sig frá hinum sem eru nokkuð svipaðar. Skýringarhlutfallið (r
2
) var einnig 

hæst í tilfelli DeLaval
®

 mjaltaþjóns; 0,957. Það er öllu lægra hjá Lely
®
 mjaltaþjón og SAC

®
 

mjaltakerfi (0,698 og 0,638) en skýringarhlutfall DeLaval
®
 mjaltakerfis liggur þarna á milli 

(0,806).  

 

Mynd 3. Aðhvarfslínur hámarksflæðis á meðalflæði í hverju mjaltakerfi fyrir sig.  
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3.2 Tíðnidreifing meðalflæðis 

Tíðnidreifing meðalflæðis var tekin saman fyrir hvert mjaltakerfi og eru niðurstöður þess 

birtar í myndum 4-7.  

Tíðnidreifing meðalflæðis hjá DeLaval
®

 mjaltaþjón sést á mynd 4, það er nokkuð jöfn 

normaldreifing með meðalflæðið 2,60 kg/mín. 

 
Mynd 4. Tíðnidreifing meðalflæðis á búum með DeLaval® mjaltaþjón. 

Tíðnidreifing meðalflæðis á búum með Lely
®
 mjaltaþjón sést á mynd 5. Dreifingin er 

normaldreifð, en þó nokkuð teygð til hægri og er meðaltalið 1,74 kg/mín. 

 
Mynd 5. Tíðnidreifing meðalflæðis á búum með Lely® mjaltaþjón. 
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Á mynd 6 sést dreifing meðalflæðis á búum með DeLaval
®

 mjaltakerfi sem er nokkuð vel 

normaldreifð þó hún teygist aðeins meira til hægri en vinstri. Meðaltal meðalflæðisins er 1,89 

kg/mín.  

 
Mynd 6. Tíðnidreifing meðalflæðis á búum með DeLaval® mjaltakerfi.  

Á mynd 7 sést dreifing meðalflæðis á búum með SAC
®
 mjaltakerfi. Dreifingin er nokkuð 

normaldreifð með aðeins teygða dreifingu til hægri. Meðaltal meðalflæðisins er 1,51 kg/mín. 

 
Mynd 7. Dreifing meðalflæðis í SAC® mjaltakerfi.  
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3.3 Aðhvarf áhrifaþátta á meðalflæði 

Skoðað var með þrepaaðhvarfi (e. stepwise regression) hvert samband mjólkurmagns, 

mjaltaskeiðs og daga á mjaltaskeiði væri við meðalflæði. Í töflu 7 eru birtar niðurstöður 

þrepaaðhvarfsins á búum með DeLaval
®
 mjaltaþjón. 

Tafla 7. Samantekt úr þrepaaðhvarfi mjólkurmagns, mjaltaskeiðs og daga á mjaltaskeiði á meðalflæði á búum með 
DeLaval® mjaltaþjón. 

Skref Viðbætt breyta 

Fjöldi breyta í 

reiknilíkani 

Skýringarhlutfall 

breytu 

Skýringarhlutfall 

líkans p-gildi 

1 Mjólkurmagn 1 0,148 0,148 <.0001 

2 Mjaltaskeið 2 0,0242 0,172 <.0001 

3 

Dagar á 

mjaltaskeiði 3 0,0155 0,188 <.0001 

Mjólkurmagnið er sá þáttur sem skýrir mestan breytileika í meðalflæði á búum með DeLaval
®

 

mjaltaþjón, og bæta mjaltaskeið og dagar á mjaltaskeiði litlu við skýringarhlutfallið.  

Í töflu 8 koma fram niðurstöður þrepaaðhvarfsins á búum með Lely
®
 mjaltaþjón. 

Tafla 8. Samantekt úr þrepaaðhvarfi mjólkurmagns, mjaltaskeiðs og daga á mjaltaskeiði á meðalflæði á búum með Lely® 
mjaltaþjón. 

Skref Viðbætt breyta 

Fjöldi breyta í 

reiknilíkani 

Skýringarhlutfall 

breytu 

Skýringarhlutfall 

líkans p-gildi 

1 Mjólkurmagn 1 0,124 0,124 <.0001 

2 Mjaltaskeið 2 0,031 0,156 <.0001 

3 Dagar á 

mjaltaskeiði 

3 0,004 0,160 0,0936 

Mjólkurmagnið skýrir einnig mestan breytileika á meðalflæði á búum með Lely
®

 mjaltaþjón. 

Dagar á mjaltaskeiði eru hins vegar ómarktækur áhrifaþáttur (p>0,05) á aðhvarfið.  

Í töflu 9 eru birtar niðurstöður þrepaaðhvarfsins á búum með DeLaval
®
 mjaltakerfi. 

Tafla 9. Samantekt úr þrepaaðhvarfi mjólkurmagns, mjaltaskeiðs og daga á mjaltaskeiði á meðalflæði á búum með DeLaval® 
mjaltakerfi. 

Skref Viðbætt breyta 

Fjöldi breyta í 

reiknilíkani 

Skýringarhlutfall 

breytu 

Skýringarhlutfall 

líkans p-gildi 

1 Mjólkurmagn 1 0,1374 0,1374 <.0001 

2 

Dagar á 

mjaltaskeiði 2 0,0397 0,177 <.0001 

3 Mjaltaskeið 3 0,0024 0,1794 0,2284 

Mjólkurmagnið er sá þáttur sem skýrir breytileikann á meðalflæði á búum með DeLaval
®

 

mjaltakerfi best. Dagar á mjaltaskeiði koma þar á eftir og bætast tæp 4% við 

skýringarhlutfallið þegar þeim er bætt í módelið. Mjaltaskeið hefur hins vegar ómarktæk 

(p>0,05) áhrif á aðhvarfið. 
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Í töflu 10 eru birtar niðurstöður þrepaaðhvarfs á búum með SAC
®
 mjaltakerfi. 

Tafla 10. Samantekt úr þrepaaðhvarfi mjólkurmagns, mjaltaskeiðs og daga á mjaltaskeiði á meðalflæði á búum með SAC® 

mjaltakerfi. 

Skref Viðbætt breyta 

Fjöldi breyta í 

reiknilíkani 

Skýringarhlutfall 

breytu 

Skýringarhlutfall 

líkans p-gildi 

1 Mjólkurmagn 1 0,2897 0,2897 <.0001 

2 Mjaltaskeið 2 0,0123 0,302 0,0029 

3 

Dagar á 

mjaltaskeiði 3 0,0033 0,3053 0,1189 

Mjólkurmagnið skýrir langmest af breytileikanum á meðalflæði á búum með SAC
®

 

mjaltakerfi, eða um 29% en það er um helmingi hærra en skýringarhlutfall hinna kerfanna. 

Mjaltaskeið bætir aðeins við skýringarhlutfallið en dagar á mjaltaskeiði er ómarktækur 

(p>0,05) áhrifaþáttur. 

Í öllum mjaltakerfum er mjólkurmagn sá áhrifaþáttur sem skýrir mest af breytileika 

meðalflæðis. Á mynd 8 eru teiknaðar upp aðhvarfslínur mjólkurmagns á meðalflæði fyrir 

hvert mjaltakerfi fyrir sig. Aðhvarfið nær yfir meira mjólkurmagn hjá DeLaval
®
 mjaltaþjón en 

málnyt hjá hinum mjaltakerfunum vegna þess að þar voru teknar út upplýsingar um dagsnyt 

en málnyt úr hinum kerfunum.  

 

Mynd 8. Aðhvarf mjólkurmagns á meðalflæði í hverju mjaltakerfi fyrir sig.  

Mynd 9 sýnir aðhvarf mjólkurmagns á meðalflæði hjá fyrsta kálfs kvígum fyrir hvert 

mjaltakerfi fyrir sig en það er athyglisvert að skoða þar sem kýr eru almennt dæmdar á fyrsta 

mjaltaskeiði. Skýringarhlutfall aðhvarfsins er birt í töflu 11.  
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Tafla 11. Skýringarhlutfall aðhvarfslína mjólkurmagns á 
meðalflæði hjá fyrsta kálfs kvígum. 

Mjaltakerfi Skýringarhlutfall 

DeLaval® mjaltaþjónn 0,0792 

Lely® mjaltaþjónn 0,1347 

DeLaval® mjaltakerfi 0,0181 

SAC® mjaltakerfi 0,2359 

Línur DeLaval
®
 mjaltaþjóns og DeLaval

®
 mjaltakerfis eru nokkuð svipaðar en 

skýringarhlutfall þeirra er einnig áberandi lágt. Aðhvarfslínur Lely
®

 mjaltaþjóns og SAC
®

 

mjaltakerfis eru einnig tiltölulega áþekkar og skýringarhlutfall þeirra lína einnig mun hærra en 

hjá DeLaval
®
 mjaltakerfunum.  

 
Mynd 9. Aðhvarf mjólkurmagns á meðalflæði hjá fyrsta kálfs kvígum fyrir hvert kerfi fyrir sig. 

3.4 Almennt línulegt líkan (Generalized linear model) 

Allir áhrifaþættir (mjólkurmagn, mjaltaskeið og dagar á mjaltaskeiði) reyndust marktækir á 

aðhvarf á meðalflæði með tilliti til bæja hjá DeLaval
®

 mjaltaþjón og varð besta 

aðhvarfsjafnan: 

 

þar sem y er meðalflæði. Skurðpunktar við y-ás fengust fyrir hvert bú fyrir sig og eru birtir í 

töflu 12.  
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Tafla 12. Skurðpunktar aðhvarfsjöfnunnar við y-ás fyrir hvert bú með 
DeLaval® mjaltaþjón í aðhvarfsjöfnu áhrifaþátta á meðalflæði. Í öllum 
tilfellum hámarktækt (p<0,0001). 

Bær Skurðpunktur Staðalskekkja 

1 1,49 0,109 

2 1,36 0,100 

3 1,56 0,114 

4 1,24 0,108 

5 1,64 0,111 

6 1,56 0,117 

7 1,36 0,109 

8 1,70 0,120 

9 1,64 0,104 

10 1,45 0,112 

 

Hjá Lely
®
 mjaltaþjón voru mjaltaskeið og málnyt marktækir áhrifaþættir (p<0,0001) á aðhvarf 

á meðalflæði með tilliti til bæja en dagar á mjaltaskeiði var ómarktækur áhrifaþáttur 

(p=0,0608). Besta aðhvarfsjafnan á meðalflæði er því eftirfarandi: 

 

þar sem y= meðalflæði. Skurðpunktar voru reiknaðir fyrir hvert bú og eru þeir birtir í töflu 13.  

Tafla 13. Skurðpunktar við y-ás hvers bús með Lely® mjaltaþjón í 
aðhvarfsjöfnu mjaltaskeiðs og málnytar á meðalflæði. Í öllum tilfellum 
hámarktækt (p<0,0001). 

Bær Skurðpunktur Staðalskekkja 

1 0,77 0,112 

2 0,96 0,132 

3 1,26 0,139 

4 1,21 0,131 

5 0,88 0,120 

6 0,69 0,109 

7 1,06 0,115 

8 0,87 0,101 

9 1,15 0,118 

10 0,76 0,119 

Mjólkurmagn er ekki marktækur áhrifaþáttur (p=0,0541) í aðhvarfi á meðalflæði hjá 

DeLaval
®
 mjaltakerfi, en málnyt (p<0,0001) og dagar á mjaltaskeiði (p=0,0014) eru 

marktækir þættir. Besta aðhvarfsjafnan er því eftirfarandi: 

 

þar sem y er meðalflæði. Skurðpunktar við y-ás fást fyrir hvert bú og eru birtir í töflu 14 



 

20 

 

Tafla 14. Skurðpunktar við y-ás hvers bús með DeLaval® mjaltakerfi í 
aðhvarfsjöfnu áhrifaþátta á meðalflæði. Í öllum tilfellum hámarktækt 
(p<0,0001). 

Bær Skurðpunktur Staðalskekkja 

1 1,21 0,146 

2 1,09 0,151 

3 0,83 0,155 

4 1,00 0,127 

5 1,04 0,139 

6 1,22 0,147 

7 0,75 0,118 

8 1,07 0,145 

9 0,79 0,153 

10 1,30 0,154 

Hjá SAC
®
 mjaltakerfi eru málnyt (p<0,0001) og mjaltaskeið (p=0,0051) marktækir 

áhrifaþættir í aðhvarfi á meðalflæði, en dagar á mjaltaskeiði ómarktækur þáttur (p=0,2837). 

Besta aðhvarfsjafnan er eftirfarandi: 

 

Skurðpunktar við y-ás fyrir hvert bú eru birtir í töflu 15.  

Tafla 15. Skurðpunktar við y-ás hvers bús með SAC® 
mjaltakerfi í aðhvarfsjöfnu áhrifaþátta á meðalflæði. Í öllum 
tilfellum hámarktækt (p<0,0001). 

Bær Skurðpunktur Staðalskekkja 

1 0,58 0,078 

2 0,64 0,079 

3 0,80 0,077 

4 0,73 0,068 

5 0,70 0,067 

6 0,76 0,077 

7 0,78 0,071 

8 0,89 0,077 

9 0,86 0,078 

10 0,94 0,074 
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3.5 Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis flokkuð eftir búum 

Í töflu 16 eru birt meðalflæði fyrir hvert bú með DeLaval
®

 mjaltaþjón. Munurinn er 

töluverður á milli búa, á búi 4 er meðalflæðið 2,34 kg/mín en hæsta meðalflæðið, á búi 8, er 

2,80 kg/mín. 

Tafla 16. Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis hjá Delaval® 
mjaltaþjón (p<0,001). Meðaltölin eru leiðrétt fyrir áhrifum mjaltaskeiðs 
(p<0,001), daga á mjaltaskeiði (p<0,001) og mjólkurmagni (p<0,001).  

Bær 

Meðalflæði 

(kg/mín) Staðalskekkja 

1 2,59 0,061 

2 2,46 0,059 

3 2,65 0,061 

4 2,34 0,071 

5 2,73 0,058 

6 2,66 0,071 

7 2,45 0,070 

8 2,80 0,069 

9 2,74 0,056 

10 2,54 0,062 

Birtar eru meðalflæðitölur á hverju búi fyrir sig með Lely
®
 mjaltaþjón í töflu 17. Munur á 

milli bæja er töluverður, mest er flæðið 2,01 kg/mín á búi 4, en minnst er það 1,40 kg/mín á 

búi 6. 

Tafla 17. Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis á hverju búi fyrir sig 
hjá Lely® mjaltaþjón (p<0,0001). Meðaltölin eru leiðrétt fyrir áhrifum 
mjaltaskeiðs (p<0,001) og mjólkurmagni (p<0,001). Áhrif daga á 

mjaltaskeiði voru ómarktæk (p=0,0639) 

Bær Meðalflæði 

(kg/mín) 

Staðalskekkja 

1      1,57 0,086 

2      1,76 0,075 

3      2,06 0,102 

4      2,01 0,081 

5      1,68 0,086 

6      1,49 0,059 

7      1,86 0,063 

8      1,67 0,073 

9      1,95 0,085 

10      1,56 0,083 

 

Í töflu 18 eru meðalflæði á hverju búi með DeLaval
®
 mjaltakerfi birt. Breytileikinn er 

töluverður, minnst er meðalflæðið 1,62 kg/mín á búi 7 en hæst fer það í 2,16 kg/mín á búi 10.  
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Tafla 18. Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis á hverjum bæ fyrir sig 
hjá DeLaval® mjaltakerfi (p<0,001). Meðaltölin eru leiðrétt fyrir 
áhrifum mjólkurmagns (p<0,001) og daga á mjaltaskeiði (p=0,0017). 

Áhrif mjaltaskeiðs voru ómarktæk (p=0,0580) 

Bær Meðalflæði 

(kg/mín) 

Staðalskekkja 

1 2,08 0,083 

2 1,96 0,075 

3 1,70 0,092 

4 1,86 0,063 

5 1,90 0,086 

6 2,09 0,063 

7 1,62 0,066 

8 1,93 0,087 

9 1,66 0,080 

10 2,16 0,085 

Meðalflæði á hverju búi fyrir sig með SAC
®

 mjaltakerfi er birt í töflu 19. Breytileiki á milli 

búa er nokkur, minnst er meðalflæðið 1,33 kg/mín á búi 1 en mest fer það upp í 1,68 kg/mín á 

búi 10. 

Tafla 19. Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis á hverju búi fyrir sig 

með SAC® mjaltakerfi (p<0,001). Meðaltölin eru leiðrétt fyrir áhrifum 
mjólkurmagns (p<0,001) og mjaltaskeiðs (p=0,0059). Áhrif daga á 
mjaltaskeiði voru ómarktæk (p=0,2905) 

Bær Meðalflæði 

(kg/mín) 

Staðalskekkja 

1 1,33 0,058 

2 1,39 0,056 

3 1,54 0,058 

4 1,47 0,060 

5 1,44 0,048 

6 1,50 0,053 

7 1,53 0,049 

8 1,63 0,054 

9 1,60 0,056 

10 1,68 0,063 

 

3.6 Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis flokkuð eftir mjaltaskeiðum 

Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis flokkuð eftir mjaltaskeiðum hjá DeLaval
®
 mjaltaþjón 

má sjá í töflu 20. Þar sést að meðalflæði eykst nokkuð stöðugt frá fyrsta til þriðja mjaltaskeiðs 

og nær hámarki á fimmta mjaltaskeiði. 
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Tafla 20. Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis á búum með DeLaval® mjaltaþjón 
flokkað eftir mjaltaskeiðum (p<0,001). Meðaltölin eru leiðrétt fyrir áhrifum 
mjólkurmagns (p<0,001) og daga á mjaltaskeiði (p<0,001) 

Mjaltaskeið Fjöldi kúa 

Meðalflæði 

(kg/mín) Staðalskekkja 

1 417 2,45 0,036 

2 299 2,57 0,041 

3 231 2,71 0,047 

4 161 2,65 0,056 

5 89 3,01 0,075 

6 29 2,76 0,130 

7 9 2,40 0,234 

8 5 2,49 0,314 

Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis hjá Lely
®

 mjaltaþjón flokkað eftir mjaltaskeiðum eru 

birt í töflu 21. Hæsta meðalflæðið mælist hjá elstu kúnum á 7.-9. mjaltaskeiði, en það eru 

mjög fáar sem lifa 7.-9. mjaltaskeið og hljóta það að vera þær allra bestu sem látnar eru lifa 

svo lengi miðað við mælt meðalflæði. Vegna fárra gripa er hins vegar staðalskekkjan há á 7. 

mjaltaskeiði og ofar.  

Tafla 21. Meðalflæði mjólkur á búum með Lely® mjaltaþjón flokkað eftir 
mjaltaskeiðum (p<0,001). Meðaltölin eru leiðrétt fyrir áhrifum mjólkurmagns 
(p<0,001). Áhrif daga á mjaltaskeiði eru ómarktækt (p=0,1134) 

Mjaltaskeið Fjöldi kúa 

Meðalflæði 

(kg/mín) Staðalskekkja 

1 187 1,57 0,047 

2 161 1,71 0,049 

3 129 1,83 0,055 

4 91 1,77 0,066 

5 39 2,02 0,101 

6 21 1,87 0,137 

7 8 2,15 0,222 

8 5 2,10 0,281 

9 2 2,07 0,444 

Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis flokkuð eftir mjaltaskeiðum á búum með DeLaval
®

 

mjaltakerfi er birt í töflu 22. Kýrnar á 7. og 8. mjaltaskeiði eru með hæsta flæðið en vegna 

þess hversu fáar þær eru er staðalskekkjan einnig mjög há.  
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Tafla 22. Meðalflæði mjólkur á búum með DeLaval® mjaltakerfi flokkað eftir 
mjaltaskeiðum (p=0,0312). Meðaltölin eru leiðrétt fyrir áhrifum mjólkurmagns 
(p<0,001) og daga á mjaltaskeiði (p<0,001) 

Mjaltaskeið Fjöldi kúa 

Meðalflæði 

(kg/mín) Staðalskekkja 

1 198 1,81 0,042 

2 119 2,00 0,050 

3 94 1,87 0,057 

4 42 2,03 0,087 

5 30 1,76 0,104 

6 10 1,90 0,173 

7 5 2,23 0,245 

8 2 2,22 0,387 

Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis flokkuð eftir mjaltaskeiðum á búum með SAC
®

 

mjaltakerfi eru gefin upp í töflu 23. 

Tafla 23. Minnstu kvaðrata meðaltöl meðalflæðis á búum með SAC®  mjaltakerfi 
flokkað eftir mjaltaskeiðum (p=0,1867). Leiðrétt fyrir áhrifum mjólkurmagns 
(p<0,001) 

Mjaltaskeið Fjöldi kúa 

Meðalflæði 

(kg/mín) Staðalskekkja 

1 191 1,44 0,031 

2 140 1,53 0,034 

3 83 1,51 0,045 

4 58 1,60 0,054 

5 19 1,59 0,093 

6 11 1,62 0,122 

7 3 1,77 0,232 

8 2 1,49 0,284 

9 4 1,78 0,203 

Meðalflæðið eykst með aldri kúnna, en hæst er meðalflæðið á 9. mjaltaskeiði. Hins vegar eru 

fáar kýr sem komast yfir 4. mjaltaskeið og er því staðalskekkjan töluvert há fyrir 6.-9. 

mjaltaskeið. 
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4 Umræður 

4.1 Samband milli meðal- og hámarksflæðis 

Í íslenska kúakyninu er erfðafylgni milli meðal- og hámarksflæðis 0,99 og svipfarsfylgnin 

0,87 (Elin N. Grethardsdóttir, 2008). Fylgnin mældist mjög mishá eftir mjaltakerfum í þessu 

verkefni, hæst er hún hjá DeLaval
®
 mjaltaþjóninum, 0,978 en lægst hjá SAC

®
 mjaltakerfinu 

0,799. Lely
®

 mjaltaþjónn og DeLaval
®

 mjaltakerfi liggja þarna á milli með fylgnina 0,835 og 

0,898. Líkleg ástæða fyrir þessari áberandi háu fylgni hjá DeLaval
®

 mjaltaþjóninum er sú að 

umhverfisþættir sem hafa áhrif á það hversu langur tími líður þar til kýrin byrjar að selja eins 

og hversu lengi örvun á sér stað fyrir mjaltir (Rasmussen o.fl., 1992; Weiss & Bruckmeier, 

2005), hversu langur tími líður frá örvun þar til sett er á kúna (Rasmussen o.fl., 1992) og 

hversu langan tíma það tekur að setja tækin á spenana skipta ekki máli í mælingu 

mjólkurflæðis hjá DeLaval
®

 mjaltaþjóninum vegna þess að hann byrjar ekki að mæla 

mjaltatímann fyrr en eftir að kýrin er byrjuð að selja (Stefán Björgvinsson, þjónustufulltrúi 

Delaval
®
 hjá Fóðurblöndunni, símtal, 27. apríl 2012). Hann nær þannig betri nálgun á 

erfðafylgnina á milli meðal- og hámarksflæðis en hin mjaltakerfin. Líklega er sama ástæða 

fyrir því að skýringarhlutfall aðhvarfs hámarksflæðis á meðalflæði er einnig hæst í tilfelli 

DeLaval
®
 mjaltaþjóns (0,957). Hins vegar kemur á óvart hversu lág fylgnin er hjá SAC

®
 þar 

sem þar er einnig miðað við tímann frá því mjólkin byrjar að flæða, en ekki frá því sogið er 

sett af stað (Bergur Ketilsson starfsmaður Jötunn Véla við mjaltatækjaþjónustu SAC
®
, símtal, 

2.maí 2012). 

4.2 Tíðnidreifing meðalflæðis innan kerfa 

Meðalflæði mjólkur er langhæst hjá DeLaval
®

 mjaltaþjón af þeim mjaltakerfum sem skoðuð 

voru. Miðað við gefnar upplýsingar um aðferðir við mælingar á meðalflæði hjá hverju 

mjaltakerfi fyrir sig var hins vegar búist við því að meðalflæði úr SAC
®
 mjaltakerfi væri á 

svipuðu róli og DeLaval
®

 mjaltaþjónn. Umhverfisþættir eins og hversu langan tíma það tekur 

kúna að byrja að selja og hversu lengi verið er að setja á kúna eftir að sogið er sett á hafa ekki 

áhrif á mælingu meðalflæðis sem ætti að leiða af sér að meðalflæðið mælist hærra en hjá 

hinum kerfunum þar sem þessir þættir hafa áhrif. Það vekur hins vegar athygli að meðalflæði 

úr SAC
®
 mjaltakerfinu er lægst af öllum kerfunum fjórum. Þó að mæliaðferðin á meðalflæði 

sé svipuð hefur DeLaval
®

 mjaltaþjónninn það fram yfir að hann mælir hvern spena fyrir sig á 

meðan SAC
®
 mjaltakerfið getur verið búið að tæma úr einum spena á meðan enn er verið að 



 

26 

 

mjólka aðra og reiknar þannig meðalflæðið fyrir alla spena í einu á meðan tækin eru enn á. 

Það útskýrir þó ekki af hverju SAC mjaltakerfið er með lægra meðalflæði en hin og er það 

skekkja sem þarf að skoða betur. 

4.3 Aðhvarf áhrifaþátta á meðalflæði 

Út frá niðurstöðum er ljóst að af þeim þáttum sem hér voru skoðaðir er mjólkurmagnið sá 

þáttur sem best segir til um meðalflæðið en það skýrir um 12-28% af breytileika 

meðalflæðisins. Yfirleitt bæta mjaltaskeið og dagar á mjaltaskeiði einhverju við 

skýringarhlutfallið, en hjá öllum mjaltakerfunum eykst skýringarhlutfallið tiltölulega lítið við 

viðbót þessara þátta.  

Bæði mjaltaskeið og dagar á mjaltaskeiði hafa áhrif á mjólkurmagn. Kvígur á fyrsta 

mjaltaskeiði hafa til dæmis yfirleitt getu til að mjólka meira á næstu mjaltaskeiðum vegna 

þroska sem þær eiga eftir að taka út. Dagar á mjaltaskeiði hafa áhrif á mjólkurmagnið þannig 

að það nær yfirleitt hámarki fyrri hluta mjaltaskeiðs og fer yfirleitt dvínandi eftir það. Áhrif 

þessara þátta á mjólkurflæðið er því líklega í gegnum áhrif þeirra á mjólkurmagnið og þannig 

nær mjólkurmagnið yfir þau áhrif sem mjaltaskeið og dagar á mjaltaskeiði gætu haft á 

meðalflæðið.  

Athyglisvert er að skýringarhlutfall aðhvarfs mjólkurmagns á meðalflæði hjá SAC
®
 er mun 

hærra (0,2897) en hjá hinum mjaltakerfunum (0,1244-0,148). Það bendir því til þess að 

mjólkurmagn segi betur til um meðalflæði hjá SAC
®
 en í hinum mjaltakerfunum og gæti 

stafað af því að SAC
®
 mælir meðalflæðið frá þeim tíma sem mjólkin byrjar að flæða og 

þannig ná aðrir þættir ekki að hafa eins mikil áhrif. Hins vegar kemur á óvart að 

skýringarhlutfallið er mun lægra hjá DeLaval
®

 mjaltaþjón, eða 0,148. Það gæti hins vegar 

stafað af því að upplýsingar um mjólkurmagn voru á formi heildar dagsnytar hjá DeLaval
®

 

mjaltaþjón, en upplýsingar um málnyt voru teknar hjá öðrum mjaltatækjum. Það getur því 

verið að ef teknar hefðu verið upplýsingar um málnyt hjá DeLaval
®

 mjaltaþjón hefði 

skýringarhlutfallið verið á svipuðu róli og hjá SAC
®
 mjaltakerfinu.

 

Helsti munurinn á aðhvarfslínum mjólkurmagns á meðalflæði á milli mjaltakerfa eru 

hallatölur DeLaval
®
 og Lely

®
 mjaltaþjónanna. Hallatala DeLaval

®
 mjaltaþjónsins er lægri en 

hinna kerfanna sem stafar líklega af því að teknar voru út upplýsingar um heildar dagsnyt en 

ekki málnyt eins og hjá hinum mjaltakerfunum. Hallatala aðhvarfslínu Lely
®

 mjaltaþjónsins 

er nokkru hærri en hallatala aðhvarfslínu SAC
®
 og DeLaval

®
 mjaltakerfisins sem þýðir að 
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fyrir hvert kg mjólkur sem nyt kúnna eykst um eykst meðalflæðið meira hjá Lely
®
 en hjá 

SAC
®

 og DeLaval
®
. 

Skýringarhlutfall aðhvarfslínu mjólkurmagns á meðalflæði hjá fyrsta kálfs kvígum er ágætt 

hjá Lely
®
 mjaltaþjón (0,13) og SAC

® 
mjaltakerfi (0,24), en það er frekar lágt hjá DeLaval

®
 

mjaltaþjón (0,08) og mjög lágt hjá DeLaval
®
 mjaltakerfi (0,02). Þetta lága skýringarhlutfall 

hjá DeLaval
®

 mjaltaþjón og mjaltakerfi bendir til þess að skekkjan sé meiri þar. Út frá 

aðferðum mælinga á meðalflæði hefði verið við því að búast að skýringarhlutfall aðhvarfs 

DeLaval
®
 mjaltaþjóns væri á svipuðu róli og hjá SAC

® 
mjaltakerfi en þarna getur verið að það 

hafi áhrif að upplýsingar um heildar dagsnyt voru teknar út hjá DeLaval
®

 mjaltaþjón en 

málnyt hjá hinum kerfunum. 

4.4 Meðaltöl meðalflæðis flokkuð eftir búum 

Meðaltöl meðalflæðis leiðrétt fyrir mjólkurmagni, mjaltaskeiði og dögum á mjaltaskeiði á 

hverju búi sýna að töluvert mikill breytileiki er á milli búa innan mjaltakerfa. Ástæður þess 

geta verið margar, t.d. eru bú líklega mislangt komin í ræktun á þessum eiginleika auk þess 

sem umhverfisáhrif geta haft einhver áhrif. Mismunur á tækjum og stillingum innan hvers 

kerfis geta þannig haft áhrif, t.d. er soghæð mjaltakerfanna ekki alltaf sú sama þó á svipuðu 

bili sé, slit á spenagúmmíi og leiðslum getur verið mismikið og álag á mjaltaþjón getur líka 

haft áhrif. Þar sem mikið álag er á honum myndast biðraðir sem veldur því að málnyt kúnna 

er meiri og þ.a.l. er mjólkurflæðið einnig meira. 

4.5 Meðaltöl meðalflæðis flokkuð eftir mjaltaskeiðum 

Meðalflæði hækkar í öllum mjaltakerfum frá fyrsta mjaltaskeiði að því næsta, sem sýnir að 

fyrsta kálfs kvígur hafa getu til að mjólka hraðar en líklega fylgir það einnig auknu 

mjólkurmagni. Á búum með DeLaval
®

 mjaltaþjón eykst meðalflæðið nokkurn veginn upp að 

5. mjaltaskeiði og er minna á 6.-8. mjaltaskeiði. Á búum með Lely
®
 mjaltaþjón, DeLaval

®
 

mjaltakerfi og SAC
®
 mjaltakerfi hins vegar eru elstu kýrnar með mesta flæðið. Þetta gæti 

stafað af því að þær bestu fá að lifa þetta lengi og þær nái einfaldlega að halda flæðinu uppi. 

Rétt er að taka fram að fáar kýr ná þessum aldri og er staðalskekkjan því há. Þessar 

niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður Walsh o.fl. (2007) sem komust að því að 

meðalflæði er hæst hjá kúm á 3. mjaltaskeiði.  
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4.6 Gallar og skekkjuvaldar í gagnasöfnun 

Sá galli var á gagnasöfnun að upplýsingar eru ekki sambærilegar á milli mjaltakerfa því 

mismunandi var hversu miklar upplýsingar voru aðgengilegar í tölvukerfunum. Þannig var t.d. 

í sumum tilfellum aðeins hægt að taka út upplýsingar um síðustu 1-3 mál, en í öðrum tilfellum 

hægt að sækja upplýsingar langt aftur í tímann. Á sama hátt voru mismunandi uppsetningar á 

tölvukerfum í gangi innan hvers mjaltakerfis sem gáfu möguleika á mismiklum upplýsingum 

við gagnasöfnun. Þetta getur hafa valdið einhverri skekkju í niðurstöðum, bæði á milli 

mjaltakerfa en einnig innan hvers mjaltakerfis.  

Á búum með DeLaval
®
 mjaltaþjón voru sóttar upplýsingar um heildar dagsnyt en á búum með 

önnur mjaltakerfi fengust upplýsingar um málnyt. Eftir á að hyggja hefði líklega verið betra 

að sækja upplýsingar um heildarnyt á öllum bæjum til að hafa dómsskalann í samræmi við 

skýrsluhaldsupplýsingar, þar sem heildarnyt er gefin upp. Ef kýrnar eru dæmdar fyrir mjaltir á 

bænum sjálfum ætti það hins vegar ekki að vera vandamál þar sem hægt er að fletta upp 

málnyt.  
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5 Ályktanir 

Töluverður munur er á mjaltakerfunum og aðferðum þeirra við að mæla mjólkurflæði, auk 

þess sem mismunandi skekkjuvaldar hafa áhrif á mælinguna. Því má áætla að það sé 

vænlegast til árangurs að þróa undirmatsskala fyrir hvert mjaltakerfi fyrir sig.  

Einnig er ljóst að mikill búsmunur er á meðalflæði innan hvers mjaltakerfis en ekki er hægt að 

taka tillit til hans í matsskala nema hafa upplýsingar um mjólkurflæði á hverju búi fyrir sig. 

Líklegt til árangurs í þeim málum væri t.d. ef bændur yrðu fengnir til þess að senda 

upplýsingar um mjólkurflæði ásamt mjólkurskýrslum.  

Þar sem slíkar upplýsingar eru ekki til staðar enn sem komið er mætti mögulega notast við 

aðhvarfslínu mjólkurmagns á meðalflæði. Af þeim þáttum sem skoðaðir voru í þessari 

rannsókn, mjólkurmagn, mjaltaskeið og dagar á mjaltaskeiði, skýrir mjólkurmagn langmest af 

breytileikanum í meðalflæði. Það væri því mögulega hægt að nota aðhvarfslínu mjólkurmagns 

á meðalflæði í matsskalann, en þar sem kýr eru almennt dæmdar fyrir mjaltir á fyrsta 

mjaltaskeiði er líklega vænlegra að nota aðhvarfslínur mjólkurmagns á meðalflæði fyrir fyrsta 

kálfs kvígur heldur en fyrir heildina. Þá væri hægt að miða ákveðna meðaleinkunn fyrir 

mjaltir við meðallínuna og við ákveðið frávik frá meðallínunni hækkar eða lækkar einkunnin.  
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