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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 í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

      

 ____________________________ 
       Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir  
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Ágrip 
Þunga nautgripa er mikilvægt að vita til að hægt sé að gera nákvæmar fóðuráætlanir, áætla 

nýtingu fóðurs, ákveða stærð lyfjaskammta og sem mat á heilsufari gripanna. Erlendis er 

notast við ýmis skrokkmál, t.d. brjóstummál, hæð á herðar, breidd mala og skrokklengd, til að 

áætla þunga nautgripa þar sem stórgripavigt er ekki alltaf tiltæk. Af þessum skrokkmálum 

hefur reynst farsælast að notast við brjóstummál.  

Meginmarkmið núverandi rannsóknar er að finna samband milli brjóstummáls og þunga 

íslenskra nautgripa og útbúa jöfnu út frá því sambandi fyrir íslenska kúabændur, sem er bæði 

einföld og þægileg í notkun. Æskilegt væri að í framhaldi af því yrði búið til málband út frá  

jöfnunni, sem sýnir þunga út frá brjóstummáli. 

Mældur var þungi og brjóstummál 250 íslenskra nautgripa, allt kvendýr, á aldrinum eins 

mánaða til rúmlega níu ára. Þungi gripanna var mældur á stórgripavigt og notast var við 

málband til að mæla brjóstummál. 

Út frá Pearson fylgni-prófi kom í ljós að sterk fylgni reyndist vera á milli þunga og 

brjóstummáls íslenskra nautgripa í núverandi rannsókn, auk þess sem aðhvarfsgreining með 

línulegu aðhvarfi sýndi fram á að brjóstummál skýrir 67,1% - 97,1% af breytileika í þunga 

gripa, eftir því hvort um ræðir eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði eða óbornar kvígur. Jöfnur 

voru búnar til út frá aðhvarfsgreiningu með línulegu aðhvarfi, til að áætla þunga íslenskra 

nautgripa. Eru þær reiknaðar út frá brjóstummáli grips, aldri hans og aldri fangs. Sérstök jafna 

var búin til fyrir hvert aldursskeið fyrir sig (óbornar kvígur, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, eldri 

kýr), auk þess sem búin var til jafna fyrir alla gripi óháð aldursskeiðum.    

Jöfnurnar sem búnar voru til út frá núverandi rannsókn gefa ágætt mat á þunga íslenskra 

nautgripa, og virðist það því raunhæfur möguleiki að síðar meir verði búið til málband fyrir 

íslenska kúakynið, sem áætlar þunga út frá brjóstummáli. 

Lykilorð: íslenskir nautgripir, þungi, brjóstummál. 
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1. Inngangur 

1.1. Þungi kúa 

Þungi kúa er breytilegur eiginleiki og er mismunandi milli einstaklinga. Þeir þættir sem hafa 

áhrif á þunga kúa eru: stærð kýrinnar, fóðurát hennar og holdastig, auk þess sem aldur 

kýrinnar skiptir máli í þessu samhengi (Frigo, Dechow, Pedron & Cassell, 2010). Mjög 

mikilvægt er fyrir kúabændur að vita nákvæman þunga gripa sinna, en þungi þeirra er t.a.m. 

notaður beint til að gera fóðuráætlanir, áætla nýtingu fóðurs, ákveða stærð lyfjaskammta og 

sem mat á heilsufari gripanna (Dingwell, Wallace, McLaren, Leslie, C.F. & Leslie, K.E., 

2006; Yan, Mayne, Patterson & Agnew, 2009; Heinrichs, Erb, Rogers, Cooper & Jones, 

2007).     

1.1.1. Áhrif þunga á fóðrun 

Eitt það kostnaðarsamasta við rekstur kúabúa er fóðrun gripanna og því skiptir það gríðarlega 

miklu máli að fóðurnýting þeirra sé góð. Nauðsynlegt er því að bændur hafi hugmynd um 

gæði (næringarefnainnihald) þess fóðurs sem þeir eru að gefa gripum sínum, ásamt því að 

gera sér grein fyrir hverjar næringarþarfir gripanna eru, og fóðra þá í samræmi við það. Þungi 

gripa er eitt þeirra atriða sem vega hvað mest við útreikninga á því hversu mikið eigi að fóðra 

hvern og einn grip og því mikilvægt að bændur geti áætlað þunga gripa sinna á auðveldan, 

aðgengilegan og ódýran hátt. Hvernig hver gripur er fóðraður hefur bein áhrif á það hvort 

búskapurinn sé hagkvæmur, skili hagnaði eða ekki (Volden & Gustafsson, 2011). 

1.1.2. Áhrif þunga á uppeldi kvígna 

Uppeldi kvígna miðar að því að þær beri sínum fyrsta kálfi við tveggja ára aldur, en því fyrr 

sem kvígurnar eru tilbúnar til að bera, þeim mun hagkvæmara er það fyrir búið. Gripir sem 

eru fljótir að vaxa og þroskast, skila því meiri hagnaði til búsins en seinþroska gripir, þar sem 

þeir stærri nýta fóðrið á annan og betri hátt en litlu gripirnir. Stór hluti af fóðri stærri gripanna 

fer í vöxt þeirra, og því verður fóðrunin hagkvæmari fyrir bóndann en ef gripirnir eru 

eingöngu að uppfylla viðhaldsþarfir sínar. Fara þeir fyrr í mjólkurframleiðslu og skila þannig 

fyrr inn beinum hagnaði til búsins (Blowey, 1988; Mourits, Galligan, Dijkhuizen & Huirne, 

2000).  

Blowey (1988) gefur upp vaxtarviðmið sem hafa ætti í huga við uppeldi kvígna, eigi þær að 

bera við tveggja ára aldur. Það skal þó hafa í huga að líklega eru þessi viðmið ætluð kúakyni 

sem er töluvert stærra en það íslenska. Þar er miðað við að við þriggja mánaða aldur hafi 

kvígurnar náð um 85 kg þunga og hætti á mjólk, en þá á vömbin að vera orðin nógu þroskuð 
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og kvígurnar farnar að éta það mikið af öðru fóðri (heyi og kjarnfóðri) að í lagi sé að sleppa 

mjólkinni. Kvígurnar ættu svo að verða kynþroska þegar þær hafa náð 9-12 mánaða aldri sé 

fóðrun þeirra eins og best verður á kosið, og er þá miðað við að þær séu um 175-275 kg að 

þyngd. Vaxtarhraði kvígnanna hefur mikil áhrif á það hvenær þær verða kynþroska (Blowey, 

1988). Til að kvígurnar geti borið við tveggja ára aldur þarf að sæða þær 15 mánaða gamlar, 

og er þá gert ráð fyrir að þær séu orðnar a.m.k. 330 kg. Óæskilegt þykir að sæða kvígur sem 

ekki hafa náð þessari þyngd þar sem það getur haft neikvæð áhrif á þroska þeirra, og því 

vegur þyngdin meira en aldurinn hvað þetta snertir (Bekkevoll & Helberg, 2009; Blowey, 

1988). Við burð á kvígan að vera um 510 kg og eftir burð um 455 kg, en varðandi 

mjólkurframleiðsluna er mikilvægt að kvígurnar séu hvorki of léttar né allt of þungar við burð 

(Blowey, 1988).  

Við uppeldi kvígna er mjög mikilvægt að offóðrun eigi sér ekki stað, en t.a.m. ef kvígukálfar 

á aldrinum 3-12 mánaða eða þar til beiðsli hefjast, verða of þungir, getur það haft neikvæð 

áhrif á mjólkurframleiðslu þeirra síðar meir. Er þetta kallað krítíska tímabilið vegna þess að 

þá er sérstaklega hættulegt að gefa kvígunum of mikið og of sterkt hey, sem getur orðið til 

þess að júgrið þroskist ekki eðlilega og þar af leiðandi valdið vandkvæðum í 

mjólkurframleiðslu eins og áður sagði (Lund, 1994). Þungaaukning um of á innistöðu, þegar 

kvígurnar eru á sínu öðru aldursári, leiðir til minni hagkvæmni í rekstri búsins. Er það sökum 

þess að kvígurnar munu þá ekki fullnýta sumarbeitina, sem er mun ódýrari fóðrunaraðferð en 

full gjöf á húsi, auk þess sem það hindrar uppbótar vaxtaráhrif (Blowey, 1988). Offóðrun 

getur einnig haft neikvæð áhrif á fanghlutfall kvígna, en þær eiga þó fremur að vera í bata en 

aflögn þegar sæðingar fara fram. Þegar líður að burði, u.þ.b. tveimur til þremur mánuðum 

fyrr, þarf að gæta sérstaklega að því að offóðra ekki kvígurnar. Óhófleg þungaaukning á því 

tímabili getur leitt til þess að kálfarnir verða allt of stórir í móðurkviði, sem er eingöngu 

ávísun á burðarerfiðleika (Bekkevoll & Helberg, 2009; Blowey, 1988).  

Þá er einnig mikilvægt að muna, að kvígur sem bera við tveggja ára aldur eru ekki alltaf 

orðnar fullþroska. Þær eru því bæði í framleiðslu og vexti eftir burðinn, og því nauðsynlegt að 

fóðra þær samkvæmt því. Sé það ekki gert ná kvígurnar ekki fullum þroska og hefur það mjög 

neikvæð áhrif á framleiðslugetu þeirra út lífið. Hagkvæmnin sem felst í því að láta þær bera 

tveggja ára verður þá að engu (Blowey, 1988). 
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1.1.3. Að finna þunga 

Nákvæmasta og öruggasta aðferðin til þess að finna þunga kúa er að vigta þær á stórgripavigt. 

Vandamálið við þá aðferð er hins vegar það, að fæstir mjólkurbændur hafa slíka vigt til 

umráða (Yan o.fl., 2009; Heinrichs, Rogers & Cooper, 1992; Dingwell o.fl., 2006; Heinrichs 

o.fl., 2007). Erlendis hefur önnur aðferð verið notuð til að meta þunga kúa, en búnar hafa 

verið til jöfnur sem ákvarða þunga kúa út frá skrokkmálum þeirra, líkt og brjóstummáli, hæð á 

herðar og skrokklengd svo eitthvað sé nefnt (Heinrichs o.fl., 1992, 2007). Við notkun slíkra 

jafna ber þó að hafa í huga að ákveðnir þættir geta haft áhrif á nákvæmni mælinganna en þeir 

eru: kyn, kúakyn, aldur, stærð og ástand gripsins (Heinrichs o.fl., 1992). Algengasta 

skrokkmálið sem notað er til að ákvarða þunga kúa er brjóstummál, en þá er málbandi komið 

fyrir utan um brjóst kýrinnar, staðsett rétt aftan við herðakamb (Dingwell o.fl., 2006; 

Heinrichs o.fl., 2007). Málbandið gefur þá upp brjóstummál kýrinnar í cm og þær upplýsingar 

er hægt að setja inn í viðeigandi jöfnu til að ákvarða þunga hennar. Hins vegar eru einnig til 

málbönd sem búin hafa verið til út frá jöfnu til að ákvarða þunga, og gefa þá beint upp þunga 

kýrinnar út frá brjóstummáli hennar (öðrum megin á málbandinu eru cm og hinum megin er 

samsvarandi kg fjöldi) (Heinrichs o.fl., 2007). Sterkt samband er á milli þunga og 

brjóstummáls kúa og því mjög þægilegt að geta mælt eingöngu brjóstummál þeirra til að spá 

fyrir um þunga, sérstaklega ef verið er að mæla ítrekað, t.d. einu sinni í mánuði til að fylgjast 

með þungabreytingum (Gallo, Carnier, Cassandro, Dal Zotto & Bittante, 2001). 

1.2. Erlendar rannsóknir 

Í rannsókn Heinrichs o.fl. (1992) var athugað hvernig nokkur mismunandi skrokkmál gáfust 

til þess að ákvarða hæð á herðar og þunga Holstein kúa. Kýrnar voru mældar á hæð á herðar, 

vigtaðar, breidd mala mæld, brjóstummál mælt og einnig skrokklengd (fjarlægðin milli 

bóghnútu og setbeins). Niðurstöður sýndu fram á að af þeim skrokkeiginleikum sem mældir 

voru hafði brjóstummál sterkasta fylgni við þunga og var það í samræmi við fyrri rannsóknir. 

Hinir eiginleikarnir sem mældir voru komu þó einnig vel út, og er hægt að nota hvern og einn 

þeirra fyrir sig til þess að spá nokkuð nákvæmlega fyrir um þunga, t.d. ef hvorki er vigt til 

staðar né aðstæður fyrir brjóstummálsmælingar. Þá kom einnig í ljós að það getur verið 

ákveðinn kostur að notast við óhefðbundnari skrokkmælingar líkt og hæð á herðar og breidd 

mala til að meta þunga, þar sem að þeir þættir verða ekki fyrir áhrifum af líkamsásigkomulagi 

kýrinnar.  

Í rannsókn Dingwell o.fl. (2006) var athugað hvernig gæfist að nota malamælitæki og 

brjóstummáls málband til að meta þunga Holstein kvígna, samanborið við notkun á 
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stórgripavigt. Voru kvígurnar á aldrinum eins vikna til 24 mánaða. Malamælitækið mælir 

breidd mala og er í raun tveir armar sem staðsettir eru á sitt hvorri lærhnútu kvígunnar, annar 

á hægri hlið og hinn á vinstri hlið (mynd 1). Tækið mælir fjarlægðina milli lærhnútanna 

tveggja og út frá þeirri niðurstöðu er hægt að ákvarða þunga kvígunnar, en á tækinu er 

breiddarmæliskali sem hægt er að lesa beint af þunga kvígunnar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar út frá brjóstummáls 

málbandinu og malamælitækinu voru í nánu 

samræmi við þær niðurstöður sem fengust með 

vigtinni. Sérstaklega gott samræmi var á milli 

mæliaðferðanna á kvígum sem voru á aldrinum  

3-15 mánaða. Hins vegar á kvígum sem voru yngri 

en þriggja mánaða sýndi brjóstummáls málbandið 

marktækt lægri þunga en vigtin. Á kvígum á 

aldrinum 18-21 mánaða sýndu bæði brjóstummáls 

málbandið og malamælitækið marktækt lægri 

þunga en vigtin. Brestirnir á samræmi valda 

ákveðnum áhyggjum þar sem að þessir tveir 

aldurshópar eru fulltrúar þess aldurs þegar venja á kvígur af mjólk (< 3 mánaða) og þegar 

kynbætur hefjast (> 15 mánaða). Yfir heildina litið var þó ekki marktækur munur á 

aðferðunum þremur (vigt, brjóstummáls málband, malamælitæki).   

Kom það ekki á óvart að brjóstummáls málbandið skildi vera í samræmi við vigtina, en sú 

aðferð hafði verið staðfest og víða notuð áður en þessi rannsókn var framkvæmd. Hins vegar 

voru ekki til nein eldri staðfest gögn um notkun á malamælitækinu, og því nýjar upplýsingar 

að hægt væri að notast við slíkt mælitæki til að meta þunga Holstein kvígna með góðum 

árangri. Það er þó einn stór vankantur á malamælitækinu, sem er að ekki hefur verið útbúið 

tæki sem mælir stór dýr líkt og mjólkurkýr, því að breiddarmæliskalinn nær ekki yfir 700 kg. 

Wilson, Egan og Terosky (1997) fjölluðu um skrokkmál og þunga sérstakt fóðraðra Holstein 

kjötkálfa í rannsókn sinni. Á holdanautum eru skrokkmál notuð í ýmsum tilgangi, þar á meðal 

til þess að ákvarða vaxtarhraða, líkamsástand og lögun. Við gagnasöfnun voru kálfarnir 

vigtaðir auk þess sem mæld var skrokklengd, brjóstummál, breidd mala og hæð á herðar.  

Mynd 1. Malamælitækið er samsett af tveimur 

örmum sem mæla breidd mala. Við mælingu eru 

armarnir staðsettir á sitt hvorri lærhnútu kvígunnar, 

annar á hægri hlið og hinn á vinstri hlið. 



5 

 

Af óbeinu þungamælingunum fjórum (skrokklengd, brjóstummál, breidd mala, hæð á herðar) 

var sterkust fylgni á milli brjóstummáls og þunga, og var það í samræmi við eldri rannsóknir 

sem gerðar voru á mismunandi nautgripakynjum. Það var því auðveldara að mæla einungis 

brjóstummál hvers kálfs en að nota allar mælingarnar fjórar, og því virðist jafna sem 

inniheldur eingöngu brjóstummál vera bæði gagnlegust og áhrifaríkust. Hvað varðar hinar 

þrjár óbeinu mælingarnar kom skrokklengd næst á eftir brjóstummáli, þá breidd mala og að 

síðustu hæð á herðar.   

Yan o.fl. (2009) höfðu það markmið með rannsókn sinni að þróa jöfnu út frá skrokkmálum og 

öðrum gögnum um lífdýr, til þess að spá fyrir um þunga og einingamassa. Við gagnasöfnun 

voru notaðar 146 mjólkandi mjólkurkýr af Holstein-Friesian kyni og var mældur þungi, 

brjóstummál, skrokklengd, kviðarummál, hæð á herðar, holdastig metið, mjólkurframleiðsla 

skráð og einnig hvar kýrnar voru staddar á mjaltaskeiði.  

Niðurstöður sýndu fram á að þungi hafði sterka fylgni við öll skrokkmálin fjögur 

(brjóstummál, skrokklengd, kviðarummál, hæð á herðar), en áberandi sterkust var þó fylgni 

þunga við brjóstummál. Kviðarummál kom þar næst á eftir, svo skrokklengd og minnst fylgni 

var við hæð á herðar. Brjóstummál var því valið sem aðalforspárgildi við þróun jöfnu til þess 

að segja fyrir um þunga. 

1.3. Markmið rannsóknar 

Meginmarkmið núverandi rannsóknar er að finna samband milli brjóstummáls og þunga 

íslenskra nautgripa og útbúa jöfnu út frá því sambandi fyrir íslenska kúabændur, sem er bæði 

einföld og þægileg í notkun. Æskilegt væri að í framhaldi af því yrði búið til málband út frá  

jöfnunni, sem sýnir þunga út frá brjóstummáli. 

Rannsóknarspurningar: 

1. Er samband milli brjóstummáls og þunga íslenskra kúa? 

2. Er hægt að útbúa einfalda og þægilega jöfnu fyrir íslenska kúabændur til að nota til þess 

að meta þunga gripa sinna út frá brjóstummáli þeirra? 
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Gagnasöfnun 

Heimsótt voru fimm kúabú á Íslandi í mars og apríl 2013. Öll búin voru staðsett á 

Vesturlandi, nánar tiltekið þrjú í Borgarfirði og tvö á Snæfellsnesi. Mældur var þungi og 

brjóstummál 250 íslenskra nautgripa, allt kvendýr, á aldrinum eins mánaða til rúmlega níu 

ára. Af þeim voru 95 óbornar kvígur, 54 kýr á fyrsta mjaltaskeiði og 101 eldri kýr (á öðru 

mjaltaskeiði eða eldri). Á hverjum bæ voru mældir 29-89 gripir og var hver þeirra aðeins 

mældur einu sinni. Val á gripum til mælinga var alfarið í höndum eigenda. 

Auk þess að safna gögnum um þunga og brjóstummál gripanna, var númer hvers og eins grips 

skráð niður og sóttar upplýsingar inn í Huppu, skýrsluhaldskerfi nautgriparæktarinnar á 

Íslandi, um fæðingardag og áætlaðan burðardag hvers fengins grips. Allar upplýsingar voru 

skráðar á þar til gert eyðublað (viðauki 1). 

Eftir heimsókn á hvern bæ var vigtin þrifin gaumgæfilega með heitu vatni, ásamt því að 

Virkon
®
 S, alhliða sótthreinsiefni var úðað á í lokin.  

2.1.1. Mælitæki 

Gripirnir voru vigtaðir á stórgripavigt (mynd 2) í eigu Landbúnaðarháskóla Íslands, sem flutt 

var inn til landsins á áttunda áratug síðustu aldar af Rannsóknastofnun landbúnaðarins. Vigtin 

er eins konar búr, opin að ofan, með aðhaldi á báðum hliðum og opnanleg hlið á báðum 

endum. Gripirnir geta því gengið í gegnum vigtina en þurfa ekki að bakka til að komast út úr 

henni. Þegar verið er að vigta litla 

gripi er einnig hægt að þrengja að 

þeim, svo minni líkur verði á að 

þeir nái að snúa sér við og vera 

mikið á hreyfingu á meðan á vigtun 

stendur. Vigtin er á dekkjum og 

með beisli að framan og því er 

auðveldlega hægt að ferðast með 

hana aftan í bíl á milli bæja. Áður 

en vigtað er, er beislið tekið af og 

vigtin tjökkuð niður af dekkjunum  

svo að hún nemi við jörð.  

Mynd 2. Vigtin sem notuð var við mælingar á þunga gripa, 

við gagnasöfnun núverandi rannsóknar. 
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Brjóstummál var mælt með málbandi, sem framleitt er í Noregi af Tine og Geno, sérstaklega 

til að ákvarða þyngd norskra kúa út frá brjóstummáli þeirra. Er þetta í raun venjulegt málband 

öðrum megin, sem sýnir lengd í cm, en hinum megin sýnir það þyngd í kg. 

2.1.2. Mælingar 

Höfundur keyrði með vigtina á milli bæja, og var henni svo komið fyrir á hverjum bæ, á þeim 

stað sem ábúendur töldu henta best fyrir mælingarnar. Gripirnir voru svo ýmist reknir eða 

teymdir upp á vigtina af ábúendum, og við mælingar á þremur bæjum var aðstoðarmaður með 

í för, sem hafði þá m.a. það hlutverk að hjálpa til við að koma gripunum á vigtina. Þegar hver 

gripur var kominn á vigtina, og stóð þar kyrr, var lesið af henni og skráð niður. 

Brjóstummál var mælt á meðan gripirnir stóðu á vigtinni. Gert hafði verið lítið gat á vinstri 

hlið vigtarinnar til að hægt væri að koma málbandinu þar inn undir gripinn. Annar aðili stóð 

svo hinum megin við vigtina og tók á móti málbandinu, þannig að hægt væri að smeygja því 

utan um gripinn. Var þetta aðferðin sem notuð var við að koma málbandinu utan um stóru 

gripina, en hjá þeim litlu fór ábúandi eða aðstoðarmaður inn á vigtina til gripsins og smeygði 

málbandinu utan um hann. Við 

mælingu á brjóstummáli var gætt 

að því að gripirnir stæðu jafnt í alla 

fætur og að höfuð sneri fram og 

væri í eðlilegri reisingu. 

Brjóstummál var mælt með 

málbandinu aftan við herðakamb 

og niður yfir bringubotn, rétt aftan 

við olnboga (mynd 3). 

2.2. Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna voru niðurstöður fyrir gripina í heild sinni skoðaðar, en einnig var 

gripunum skipt niður í þrjá hópa eftir aldursskeiðum: óbornar kvígur, kýr á fyrsta mjaltaskeiði 

og eldri kýr.  

2.2.1. Forrit 

Forritið sem notað var við uppsetningu og úrvinnslu þeirra gagna sem söfnuðust var Microsoft 

Office Excel 2007. Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við forritið SAS
®

 Enterprise Guide 

4.2 (©2006-2008 by SAS Institute Inc.). 

Mynd 3. Ytra útlit mjólkurkýr. Brjóstummál = heart girth, 

herðakambur, bringubotn = chest floor, olnbogi = point of elbow.  

Herðakambur 
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2.2.2. Tölfræðileg greining 

Reiknuð voru meðaltöl, staðalfrávik, hæstu og lægstu gildi fyrir þunga, brjóstummál, aldur 

grips og aldur fangs. Aldur grips var ávallt reiknaður út í árum, en ekki var leitast við því að 

hafa hann í heilum árum, aðeins sem nákvæmastan. Aldur fangs var hins vegar ætíð gefinn 

upp í heilum mánuðum.  

Þá voru keyrð Pearson fylgni-próf (e. correlation) til að finna fylgni (r) þunga við 

brjóstummál, aldur grips og aldur fangs. Einnig var gerð aðhvarfsgreining með línulegu líkani 

(e. linear models) til að fá skýringarhlutfall (R
2
), og finna út jöfnu sem hægt væri að nota til 

að ákvarða þunga. Voru þessar tölfræðigreiningar jafnan gerðar fyrir gripina í heild sinni, sem 

og innan hvers hóps fyrir sig. 

Marktækni var sett við 95% öryggismörk (p < 0,05). 
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Meðaltal + sd Lægsta gildi Hæsta gildi

Allir gripir Þungi (kg) 426 + 143 66 677

Brjóstummál (cm) 174 + 27 84 208

Aldur grips (ár) 3,2 + 2,0 0,1 9,6

Aldur fangs (mán.) 1,5 + 2,4 0 9

Eldri kýr Þungi (kg) 532 + 59 410 677

Brjóstummál (cm) 190 + 7 175 208

Aldur grips (ár) 5,1 + 1,4 3,1 9,6

Aldur fangs (mán.) 2,0 + 2,8 0 8

Kýr á fyrsta mjaltaskeiði Þungi (kg) 472 + 55 362 600

Brjóstummál (cm) 184 + 7 170 200

Aldur grips (ár) 2,8 + 0,5 2,1 3,8

Aldur fangs (mán.) 1,9 + 2,8 0 9

Óbornar kvígur Þungi (kg) 286 + 126 66 555

Brjóstummál (cm) 152 + 31 84 197

Aldur grips (ár) 1,2 + 0,8 0,1 3,1

Aldur fangs (mán.) 0,8 + 1,5 0 5

3. Niðurstöður 

3.1. Niðurstöður mælinga 

Í töflu 1 gefur á að líta meðaltöl ± staðalfrávik, lægstu og hæstu gildi fyrir þunga grips, 

brjóstummál grips, aldur grips og aldur fangs. Eru gildin gefin upp fyrir gripina í heild sinni 

og einnig þegar búið er að skipta þeim niður í þrjá hópa: óbornar kvígur, kýr á fyrsta 

mjaltaskeiði og eldri kýr. 

Tafla 1  

Meðaltal ± staðalfrávik (sd), lægsta og hæsta gildi á þunga grips, brjóstummáli grips, aldri grips og aldri fangs. 

Mælt á 250 íslenskum nautgripum á fimm kúabúum í mars og apríl 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Niðurstöður tölfræðigreininga 

Tafla 2 sýnir fylgni þunga grips við brjóstummál grips, aldur grips og aldur fangs. Er fylgni 

gefin upp fyrir gripina í heild sinni og einnig þegar búið er að skipta þeim niður í þrjá hópa: 

óbornar kvígur, kýr á fyrsta mjaltaskeiði og eldri kýr. Fylgni milli þunga og brjóstummáls er í 

öllum tilfellum há, sama hvaða hópur á í hlut. Hins vegar er fylgni þunga við hinar breyturnar 

tvær, aldur grips og aldur fangs, missterk eftir hópum. Í öllum tilfellum er fylgnin marktæk (p 

< 0,05).   
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Fylgni (r)

Allir gripir Brjóstummál (cm) 0,952

Aldur grips (ár) 0,796

Aldur fangs (mán.) 0,381

Eldri kýr Brjóstummál (cm) 0,819

Aldur grips (ár) 0,320

Aldur fangs (mán.) 0,282

Kýr á fyrsta mjaltaskeiði Brjóstummál (cm) 0,860

Aldur grips (ár) 0,404

Aldur fangs (mán.) 0,316

Óbornar kvígur Brjóstummál (cm) 0,974

Aldur grips (ár) 0,933

Aldur fangs (mán.) 0,628

Tafla 2 

Fylgni (r) þunga grips við brjóstummál grips, aldur grips og aldur fangs, innan mismunandi hópa (allir gripir, 

eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Mælt á 250 íslenskum nautgripum á fimm kúabúum í mars 

og apríl 2013. Í öllum tilfellum er fylgnin marktæk (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myndir 4, 5 og 6 sýna aðhvarf milli þunga grips og brjóstummáls grips, þunga og aldurs grips, 

og þunga og aldurs fangs. Þá sést skýringarhlutfall (R
2
) og aðhvarfslína allra breytanna innan 

mismunandi hópa, auk þess sem jafna aðhvarfslínunnar kemur fram.  

Mynd 4. Aðhvarf milli þunga grips og brjóstummáls grips, innan mismunandi hópa (allir gripir, eldri kýr, kýr á 

fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Skýringarhlutfallið (R
2
) gefur til kynna hversu mikinn breytileika í þunga 

grips má rekja til brjóstummáls hans. Jafna aðhvarfslínu hvers hóps fyrir sig kemur fram. 
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Mynd 5. Aðhvarf milli þunga grips og aldurs grips, innan mismunandi hópa (allir gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta 

mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Skýringarhlutfallið (R
2
) gefur til kynna hversu mikinn breytileika í þunga grips má 

rekja til aldurs hans. Jafna aðhvarfslínu hvers hóps fyrir sig kemur fram. 

Mynd 6. Aðhvarf milli þunga grips og aldurs fangs, innan mismunandi hópa (allir gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta 

mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Skýringarhlutfallið (R
2
) gefur til kynna hversu mikinn breytileika í þunga grips má 

rekja til aldurs fangs. Jafna aðhvarfslínu hvers hóps fyrir sig kemur fram. 
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Fylgni (r) R
2

p-gildi

Fang yngra en sjö mánaða Eldri kýr 0,347 0,12 0,0704

Kýr á fyrsta mjaltaskeiði 0,501 0,251 0,0404

Óbornar kvígur 0,426 0,181 0,0338

Fang sjö til níu mánaða Eldri kýr 0,511 0,261 0,0619

Kýr á fyrsta mjaltaskeiði 0,837 0,701 0,0376

Allir gripir Eldri kýr Kýr á fyrsta mjaltaskeiði Óbornar kvígur

R
2

0,967 0,784 0,803 0,961

Brjóstummál (cm) < 0,0001 0,043 < 0,0001 < 0,0001

Aldur grips (ár) < 0,0001 < 0,0001 0,2719 0,0417

Aldur fangs (mán.) 0,0016 0,0683 0,0419 0,0005

Brjóstummál
2
 (cm) < 0,0001 0,0185 x x

Aldur grips
2
 (ár) 0,009 x x x

Aldur fangs
2
 (mán.) < 0,0001 0,0053 0,0085 x

Tafla 3 sýnir hversu mikinn breytileika (R
2
) í þunga gripa á mismunandi aldursskeiðum (eldri 

kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur) má rekja til aldurs fangs, annars vegar yngra en 

sjö mánaða, og hins vegar sjö til níu mánaða. Þá kemur einnig fram fylgni (r) á milli þunga 

gripa (á mismunandi aldursskeiðum) og aldurs fangs, auk þess sem p-gildi er gefið. 

Tafla 3 

Fylgni (r) og marktækni (p-gildi) aldurs fangs, annars vegar yngra en sjö mánaða, og hins vegar sjö til níu 

mánaða, á þunga gripa á mismunandi aldursskeiðum. Skýringarhlutfallið (R
2
) gefur til kynna hversu mikinn 

breytileika í þunga grips má rekja til aldurs fangs. Engin gögn voru til um óbornar kvígur sem gengnar voru sjö 

til níu mánuði. 

 

 

 

 

 

Í töflu 4 má sjá hversu mikinn breytileika í þunga grips má rekja til brjóstummáls grips, aldurs 

grips og aldurs fangs, út frá skýringarhlutfallinu (R
2
). En skýringarhlutfall hvers hóps fyrir sig 

(allir gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur) kemur fram. Þá er uppgefið í 

töflunni p-gildi hverrar breytu fyrir sig sem sýnir marktækni þeirra á þunga. Allar breyturnar 

eru marktækar (p < 0,05) í öllum hópum nema tvær, en aldur fangs (í fyrsta veldi) eldri kúa og 

aldur kúa (í fyrsta veldi) á fyrsta mjaltaskeiði eru ómarktækar (p > 0,05). 

Tafla 4 

Marktækni (p-gildi) brjóstummáls grips, aldurs grips og aldurs fangs á þunga innan allra hópa (allir gripir, 

eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Skýringarhlutfallið (R
2
) sýnir hversu mikinn breytileika í 

þunga grips má rekja til breytanna þriggja. Bókstafurinn x merkir að sú breyta sem hann stendur fyrir var ekki 

notuð, og því er ekkert p-gildi fyrir hana.      

 

 

Út frá aðhvarfsgreiningu með línulegu líkani voru eftirfarandi jöfnur fundnar út fyrir hvern 

hóp fyrir sig (allir gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur), til að nota við að 

áætla þunga gripa: 
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Allir gripir: 

Þungi = 172,036 - 3,21 * brjóstummál + 0,024 * brjóstummál
2
 + 24,944 * aldur grips    

– 1,332 * aldur grips
2
 – 7,277 * aldur fangs + 1,48 * aldur fangs

2
 

Eldri kýr: 

Þungi = 3319,512 – 35,695 * brjóstummál + 0,109 * brjóstummál
2
 + 9,417 * aldur 

grips – 7,339 * aldur fangs + 1,564 * aldur fangs
2
 

Kýr á fyrsta mjaltaskeiði: 

Þungi = -761,166 + 6,519 * brjóstummál + 11,055 * aldur grips – 9,702 * aldur fangs 

+ 1,634 * aldur fangs
2
 

Óbornar kvígur: 

 Þungi = -245,988 + 3,295 * brjóstummál + 20,737 * aldur grips + 8,042 * aldur fangs 

Í öllum jöfnunum á það við að þungi er í kg, brjóstummál er í cm, aldur grips í árum og aldur 

fangs í mánuðum. 
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4. Umræður 

4.1. Niðurstöður 

4.1.1. Meðalþungi íslenskra kúa 

Samkvæmt rannsókn Þorbjargar Helgu Konráðsdóttur (2010) á þunga íslenskra mjólkurkúa, 

þar sem vigtaðar voru 1.197 kýr á samtals 22 bæjum, er meðalþungi íslenskra mjólkurkúa: 

369 kg fyrir fyrsta kálfs kvígur, 435 kg fyrir annars kálfs kýr (kýr á fyrsta mjaltaskeiði) og 

465 kg fyrir eldri kýr. Hafa þessar niðurstöður um meðalþunga verið settar inn í Norræna 

fóðurmatskerfið, NorFor, sem notað er til að útbúa fóðuráætlanir m.a. fyrir íslenskar kýr. Hins 

vegar, í núverandi rannsókn, var meðalþungi fyrsta kálfs kvígna 420 kg, kýr á fyrsta 

mjaltaskeiði voru að meðaltali 472 kg og eldri kýr að meðaltali 532 kg. Ljóst er að 

niðurstöður núverandi rannsóknar stangast á við niðurstöður Þorbjargar Helgu Konráðsdóttur 

(2010), en ber þó að hafa í huga að við rannsókn hennar voru vigtaðir mun fleiri gripir, auk 

þess að hver gripur var vigtaður oftar, en alls voru gerðar 282.989 mælingar. Engu að síður 

sýna niðurstöður núverandi rannsóknar fram á að sá meðalþungi íslenskra kúa sem fékkst út 

frá rannsókn Þorbjargar Helgu Konráðsdóttur (2010) endurspeglar ekki þunga íslenskra kúa í 

heild sinni og því mikilvægt að gera bændum kleift að áætla þunga gripa sinna á einfaldan 

hátt.  

4.1.2. Samband þunga og brjóstummáls 

Sterk jákvæð marktæk (p < 0,05) fylgni, reyndist vera á milli þunga og brjóstummáls 

íslenskra nautgripa í núverandi rannsókn. Er sú niðurstaða í samræmi við erlendar rannsóknir 

sem gerðar voru á erlendum kúakynjum: Holstein, Holstein-Friesian, Holstein-NRF og NRF, 

þar sem brjóstummál hafði jafnan sterka fylgni við þunga og þá sterkustu miðað við önnur 

skrokkmál (Heinrichs o.fl., 1992; Dingwell o.fl., 2006; Wilson o.fl., 1997; Yan o.fl. 2009; 

Bekkevoll & Helberg, 2009).  

Á myndum 4, 5 og 6 sést vel munurinn á áhrifum mismunandi breyta (brjóstummál grips, 

aldur grips, aldur fangs) á þunga grips, innan mismunandi hópa (allir gripir, eldri kýr, kýr á 

fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Kemur þar berlega í ljós hversu mikil áhrif brjóstummál 

hefur á þunga, en það skýrir 67,1% - 97,1% af breytileika í þunga, eftir því hvaða hópur á í 

hlut. Innan allra hópa er brjóstummál með hæsta skýringarhlutfallið (R
2
) af breytunum 

þremur, og er því sú breyta sem hefur hvað mest áhrif á þunga.  
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4.1.3. Að mæla brjóstummál 

Aðstaða til mælinga á brjóstummáli nautgripa getur verið misjöfn á milli bæja. Skiptir máli í 

því samhengi t.a.m. hvort gripir séu bundnir á bás eða eru í lausagöngu. Í flestum ef ekki 

öllum tilfellum eru kálfar og kvígur (þar til örfáum mánuðum fyrir burð) höfð í stíum. Fremur 

auðvelt er að mæla brjóstummál kálfa/kvígna til sex mánaða aldurs, þar sem þær eru þá enn 

nægilega meðfærilegar til að einn aðili geti haldið þeim kyrrum á meðan annar mælir. Kvígur 

eldri en sex mánaða og fullorðnar kýr er erfiðara að ráða við með handafli, og því snúnara að 

fá þær til að standa kyrrar á meðan brjóstummál er mælt. Það fer þó eftir því hvort gripirnir 

eru í stíum/lausagöngu eða á bás, en eins og gefur að skilja er fremur auðvelt að mæla kýr sem 

bundnar eru á bás. Á sumum búum er ákveðin gerð af grindum við fóðurganginn úr 

stíunum/lausagöngunni, sem bóndinn getur læst ef hann vill. Ef gripur er t.a.m. kominn með 

höfuðið í gegnum grindina til að éta, getur bóndinn læst grindinni, en við það þrengist hún 

örlítið, sem gerir það að verkum að gripurinn kemst ekki með höfuð til baka í gegnum 

grindina. Gripurinn er því í raun fastur þar til grindin er opnuð aftur, og stendur því kyrr. Við 

slíkar aðstæður er auðvelt að mæla gripina, en séu þess háttar grindur ekki til staðar verður 

annað hvort að mýla þá og binda fasta, eða ef mjaltabás er til staðar, að reka gripina þangað 

inn.      

4.1.4. Samhengi milli þunga grips og aldurs fangs 

Meðalsterk, jákvæð marktæk (p < 0,05) fylgni reyndist vera á milli þunga og aldurs fangs 

óborinna kvígna, auk þess sem aldur fangs skýrir 39,5% af breytileika í þunga þeirra. Veik, 

jákvæð marktæk (p < 0,05) fylgni, var á milli þunga og aldurs fangs eldri kúa og kúa á fyrsta 

mjaltaskeiði. Aldur fangs skýrir 19,4% af breytileika í þunga eldri kúa, og 10% af breytileika í 

þunga kúa á fyrsta mjaltaskeiði.  

Á mynd 6 má sjá hvaða áhrif aldur fangs hefur á þunga mismunandi hópa (eldri kýr, kýr á 

fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Sést á myndinni hvernig þungi óborinna kvígna eykst 

jafnt og þétt með aldri fangs. Spilar þar töluvert inn í sú staðreynd að kvígurnar eru ekki 

orðnar fullþroska þegar þær eru sæddar og eru því enn í vexti (Blowey, 1988). Vöxturinn gerir 

það að verkum að þær bæta við sig í þunga, ásamt því sem fangið vex og þyngist.  

Þungi kúa á fyrsta mjaltaskeiði eykst einnig með aldri fangs, þó töluvert minna en hjá 

óbornum kvígum. Þessi reglulega þungaaukning stafar líklega af því að kýrnar eru margar 

hverjar enn í vexti þrátt fyrir að vera búnar að bera sínum fyrsta kálfi, auk þess sem vöxtur 

fangsins hefur þar eitthvað að segja. Þar sem kýrnar voru búnar að taka út megnið af vextinum 
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fyrir burðinn og eru nú komnar í framleiðslu, verður þungaaukningin ekki jafn mikil og hjá 

kvígunum.  

Þungi eldri kúa dalar fyrstu tvo mánuði meðgöngunnar, stendur þá í stað þar til á fjórða 

mánuð, og byrjar þá að aukast í samræmi við aukinn aldur fangs. Þungatapið í byrjun 

meðgöngunnar má rekja til þess að þá eru kýrnar í hárri nyt og eru því að mjólka af sér hold. 

Þá eru kýrnar komnar á þann aldur að þær eru búnar að ná fullum þroska og því er enginn 

vöxtur sem veldur því að þær þyngist. Þegar aldur fangs er um fjögurra mánaða hefur nytin 

minnkað, og kýrnar eru því ekki lengur að mjólka af sér hold. Fara þær þá að þyngjast eftir 

því sem nær líður að burði. Þungaaukningin er þó mjög hófleg, allt fram að burði, sem líklega 

á sér skýringu í því að síðustu sex til átta vikurnar fyrir burð eru kýrnar í geldstöðu. Í 

geldstöðunni er markmiðið að halda kúnum í hæfilegum holdum (holdastig 3,0 – 3,5) og því 

er þeim gefið lakara gróffóður en ella. Auk þess, eftir því sem fangið stækkar, því minna pláss 

er fyrir vömbina, og kýrnar geta ekki étið eins mikið í einu, ná ekki vambarfylli. Éta þær þess 

í stað oftar á dag og minni skammta í einu.  

Tafla 3 segir í raun það sama og komið hefur fram hér að ofan, nema þar er verið að skoða 

áhrif aldurs fangs, annars vegar yngra en sjö mánaða, og hins vegar sjö til níu mánaða, á 

þunga grips. Fylgni (r) milli þunga eldri kúa og aldurs fangs var í báðum tilvikum (fang yngra 

en sjö mánaða, og fang sjö til níu mánaða) ómarktæk (p > 0,05). Ástæðan fyrir því hjá eldri 

kúm með fangi, yngra en sjö mánaða, liggur líklega í þungatapinu sem á sér stað í byrjun 

meðgöngunnar (mynd 6) vegna mjólkurframleiðslunnar. Hjá eldri kúm með fangi, sjö til níu 

mánaða, er það eflaust geldstaða kúnna síðustu tvo mánuðina fyrir burð, sem veldur 

ómarktækninni.  

Fylgni milli þunga kúa á fyrsta mjaltaskeiði og aldurs fangs var marktæk (p < 0,05) í báðum 

tilvikum, og sterk (r = 0,837) milli þunga og fangs, sjö til níu mánaða. Þá reyndist 

skýringarhlutfallið vera nokkuð hátt (R
2
 = 0,701) fyrir fang, sjö til níu mánaða. Er það í 

samræmi við vaxtarkúrfu fangsins, en síðustu tvo til þrjá mánuði fyrir burð þyngist fangið 

hvað mest (Blowey, 1988).  

Fylgni milli þunga óborinna kvígna og aldurs fangs, yngra en sjö mánaða, var marktæk (p < 

0,05). Skýringarhlutfallið var þó fremur lágt (R
2
 = 0,181). Er það líklega vöxtur kvígnanna 

sem hefur einhver áhrif á þessar niðurstöður. Ekki fengust nein gögn þar sem kvígur voru með 

sjö til níu mánaða fang. 
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4.1.5. Jöfnur til að áætla þunga 

Jöfnurnar sem búnar voru til út frá núverandi rannsókn til að áætla þunga íslenskra nautgripa, 

eru reiknaðar út frá brjóstummáli grips, aldri hans og aldri fangs. Sérstök jafna var búin til 

fyrir hvert aldursskeið fyrir sig, óbornar kvígur, kýr á fyrsta mjaltaskeiði og eldri kýr. Auk 

þess var búin til jafna fyrir alla gripi óháð aldursskeiðum. 

Í jöfnunum fyrir: eldri kýr og kýr á fyrsta mjaltaskeiði, var ein breyta í hvorri jöfnu ómarktæk 

(p > 0,05), en voru hafðar með þar sem skýringarhlutfall allra breytanna í heild sinni var í 

báðum tilvikum örlítið hærra ef ómarktæku breyturnar fengu að fljóta með. Í jöfnunni fyrir 

eldri kýr var það breytan: aldur fangs í fyrsta veldi, sem var ómarktæk (p > 0,05), en í 

jöfnunni fyrir kýr á fyrsta mjaltaskeiði var það breytan: aldur grips í fyrsta veldi, sem var 

ómarktæk (p > 0,05). 

Tafla 4 sýnir hversu mikinn breytileika í þunga má rekja til breytanna þriggja: brjóstummáls, 

aldurs grips og aldurs fangs. Mynd 4 sýnir hversu mikinn breytileika í þunga má rekja til 

brjóstummáls. Séu tafla 4 og mynd 4 bornar saman, út frá því hvor sé með hærra 

skýringarhlutfall (R
2
) innan mismunandi hópa, kemur í ljós að í öllum hópum, fyrir utan 

óbornar kvígur, er hærra skýringarhlutfall séu allar þrjár breyturnar til staðar. Það staðfestir 

það að jöfnurnar sem búnar voru til út frá núverandi rannsókn fyrir: alla gripi, eldri kýr og kýr 

á fyrsta mjaltaskeiði, sýna nákvæmari niðurstöðu en ef einungis væri notast við brjóstummál. 

Hins vegar þar sem skýringarhlutfallið er hærra hjá óbornum kvígum þegar aðeins er notast 

við brjóstummál (R
2 

= 0,9714), er það bæði nákvæmara og mun auðveldara að áætla þunga 

þeirra eingöngu út frá brjóstummáli. Þá er skýringarhlutfallið hjá: öllum gripum, þegar 

eingöngu er notað brjóstummál (R
2
 = 0,9453), aðeins örlítið lægra en þegar allar þrjár 

breyturnar eru notaðar (R
2
 = 0,967). Þar sem munurinn er svona lítill, kemur það ekki mikið 

niður á nákvæmninni þó svo að notast sé við jöfnu þar sem þungi er áætlaður eingöngu út frá 

brjóstummáli, en það er hins vegar mun einfaldara fyrir bændur. Aftur á móti er töluverður 

munur á skýringarhlutfalli fyrir: eldri kýr og kýr á fyrsta mjaltaskeiði, eftir því hvort notast er 

við allar breyturnar þrjár (R
2 

= 0,784; 0,803) eða eingöngu brjóstummál (R
2
 = 0,6712; 0,74). Í 

þeim tilfellum skilar það bæði nákvæmari og öruggari niðurstöðu, að notast við þær jöfnur 

sem búnar voru til út frá núverandi rannsókn og innihalda allar breyturnar þrjár. Munurinn er 

þó ekki það gríðarlega mikill að hann komi í veg fyrir það að hægt verði að búa til málband 

síðar meir, sem áætlar þunga eingöngu út frá brjóstummáli. Hins vegar væri æskilegra að 

mæla fleiri gripi áður en ráðist væri í slíkar framkvæmdir, til að fá nákvæmari niðurstöður.  
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Eftirfarandi jöfnur sýna hvernig áætla má þunga gripa eingöngu út frá brjóstummáli, fyrir 

hópana allir gripir og óbornar kvígur: 

Allir gripir: 

 Þungi = 281,21 – 5,245 * brjóstummál + 0,034 * brjóstummál
2
 

Óbornar kvígur: 

 Þungi = 83,721 – 1,935 * brjóstummál + 0,021 * brjóstummál
2
 

Í báðum jöfnunum á það við að þungi er í kg og brjóstummál er í cm. 

4.2. Annmarkar 

Helstu annmarkar núverandi rannsóknar voru við mælingar á gripunum. Það fyrsta sem má 

nefna er að æskilegt hefði verið að hafa gagnasafnið stærra, mæla fleiri gripi til að fá 

nákvæmari niðurstöðu. Hins vegar eru þeir 250 gripir sem mældir voru ekki of fáir fyrir 

rannsókn eins og þessa, og var rúmlega sá fjöldi sem takmarkið var að ná. En áður en 

mælingar hófust var lagt upp með að ná mælingum á um 200 gripum, og ættu þeir því að skila 

raunhæfri niðurstöðu. Aðal ástæða þess að ekki voru mældir fleiri gripir var tímaskortur.  

Þá hefði aldursdreifing gripanna mátt vera jafnari til að fá sem nákvæmastar niðurstöður. Kýr 

á fyrsta mjaltaskeiði voru tiltölulega fáar, 54 gripir, á meðan að kýr á öðru mjaltaskeiði eða 

eldri voru 101 talsins, og óbornar kvígur voru 95 alls. Kvíguhópurinn spannar þó það tímabil 

sem mestu breytingarnar eiga sér stað, allt frá eins mánaða til rúmlega þriggja ára, og hefði 

mátt vera jafnari aldursdreifing innan þess hóps. Við mælingarnar reyndist erfiðast að fá þann 

hóp (kvígurnar) til mælinga sökum misgóðs aðgengis að þeim, en í sumum tilfellum var 

ómögulegt að ná kvígunum út úr stíunum, án þess að kollvarpa öllu skipulagi í fjósinu. Þá er 

skýringin á því af hverju svo fáar kýr á fyrsta mjaltaskeiði voru mældar líklega sú, að þær 

skipa minnsta hópinn í hverju fjósi fyrir sig, enda aldursdreifing innan þess tiltekna hóps mjög 

lítil, á bilinu tveggja ára til tæplega fjögurra ára. 

Við mælingar á þunga og brjóstummáli voru ákveðin atriði sem gætu hafa valdið skekkju á 

niðurstöðum. Við vigtun gripanna skitu þeir t.a.m. ítrekað á vigtina, og má gera ráð fyrir að 

það hafi haft einhver áhrif á það hve þungir gripirnir mældust. Skíturinn var reglulega 

hreinsaður af vigtinni, og því ólíklegt að hann hafi haft veruleg áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar, en þó einhver. Einnig hefur það haft áhrif á niðurstöðurnar hvort gripirnir 

höfðu nýlega drukkið og/eða étið þegar mælingar fóru fram, ásamt því hversu langt var liðið 
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frá mjöltum. Þegar brjóstummál var mælt, var það ávallt höfundur sem hafði málbandið í 

höndum og las af því, og þannig var reynt að koma í veg fyrir skekkju í mælingum. Hins 

vegar er ekki öruggt að strekking málbandsins hafi alltaf verið sú sama milli gripa, þrátt fyrir 

að reynt hafi verið að hafa það nákvæmt. Auk þess voru sumir gripirnir órólegir við mælingar 

á brjóstummáli, voru mikið á hreyfingu, og gætu þannig hafa skekkt niðurstöðurnar.    

4.3. Frekari rannsóknir 

Ekki er til nein sambærileg rannsókn á íslenska kúakyninu, og er þetta því sú fyrsta sem fjallar 

um samhengi þunga og brjóstummáls, og í raun samhengi þunga við skrokkmál almennt. Það 

væri því ekki úr vegi að rannsaka fleiri skrokkmál íslensku kýrinnar, t.d. hæð á herðar, 

skrokklengd og malabreidd, og kanna samhengi þeirra við þunga. Líklega fengjust þó 

sambærilegar niðurstöður og þær sem komið hafa fram í erlendum rannsóknum, að 

brjóstummál sé hentugasta skrokkmálið til að spá fyrir um þunga. Það er þó aldrei hægt að 

vita með vissu án þess að reynt sé, og gæti vel verið að eitthvert þessara skrokkmála myndi 

henta vel til að spá fyrir um þunga íslenskra kúa.  

Þá væri fræðandi að framkvæma þessa sömu rannsókn með stærra óháðu gagnasafni (fleiri 

gripum), og bera saman þunga gripanna úr þeirri rannsókn og þungann sem gripirnir ættu að 

vera í, samkvæmt jöfnunum sem fengust út úr núverandi rannsókn. Þannig væri hægt að meta 

hvernig jöfnurnar raunverulega virka til notkunar fyrir bændur. 
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5. Ályktanir 
Þungi er mikilvægur eiginleiki sem taka þarf tillit til í daglegu lífi gripanna. Sé það ekki gert 

getur það haft víðtæk neikvæð áhrif, bæði á gripina sjálfa og afkomu búsins í heild sinni. 

Nákvæmasta aðferðin við að áætla þunga gripa er að vigta þá. Sé hins vegar ekki vigt til 

staðar er nauðsynlegt að geta beitt öðrum aðferðum, líkt og að mæla brjóstummál. Þrátt fyrir 

að slíkar mælingar gefi ekki eins nákvæmar niðurstöður og vigtun, fæst með þeim betra mat á 

þunga gripa en ef engar mælingar eru framkvæmdar. 

Brjóstummál hefur góða fylgni við þunga íslenskra nautgripa og skýrir breytileika í þunga vel. 

Aldur grips og aldur fangs virðast hafa töluvert minni áhrif. Jöfnurnar sem búnar voru til út 

frá núverandi rannsókn gefa ágætt mat á þunga íslenskra nautgripa, og virðist það því 

raunhæfur möguleiki að síðar meir verði búið til málband fyrir íslenska kúakynið, sem áætlar 

þunga út frá brjóstummáli. 
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7. Töfluskrá 
Tafla 1, bls. 9. Meðaltal ± staðalfrávik (sd), lægsta og hæsta gildi á þunga grips, 

brjóstummáli grips, aldri grips og aldri fangs. Mælt á 250 íslenskum nautgripum á fimm 

kúabúum í mars og apríl 2013. Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 

Tafla 2, bls. 10. Fylgni (r) þunga grips við brjóstummál grips, aldur grips og aldur fangs, 

innan mismunandi hópa (allir gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). 

Mælt á 250 íslenskum nautgripum á fimm kúabúum í mars og apríl 2013. Í öllum tilfellum er 

fylgnin marktæk (p < 0,05). Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 

Tafla 3, bls. 12. Fylgni (r) og marktækni (p-gildi) aldurs fangs, annars vegar yngra en sjö 

mánaða, og hins vegar sjö til níu mánaða, á þunga gripa á mismunandi aldursskeiðum. 

Skýringarhlutfallið (R
2
) gefur til kynna hversu mikinn breytileika í þunga grips má rekja til 

aldurs fangs. Engin gögn voru til um óbornar kvígur sem gengnar voru sjö til níu mánuði. 

Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 

Tafla 4, bls. 12. Marktækni (p-gildi) brjóstummáls grips, aldurs grips og aldurs fangs á þunga 

innan allra hópa (allir gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). 

Skýringarhlutfallið (R
2
) sýnir hversu mikinn breytileika í þunga grips má rekja til breytanna 

þriggja. Bókstafurinn x merkir að sú breyta sem hann stendur fyrir var ekki notuð, og því er 

ekkert p-gildi fyrir hana. Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir.   
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8. Myndaskrá 
Forsíðumynd. Íslensk kýr. Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 

Mynd 1, bls. 4. Malamælitækið er samsett af tveimur örmum sem mæla breidd mala. Við 

mælingu eru armarnir staðsettir á sitt hvorri lærhnútu kvígunnar, annar á hægri hlið og hinn 

á vinstri hlið. Dingwell, R.T., Wallace, M.M., McLaren, C.J., Leslie, C.F. & Leslie, K.E. 

(2006). 

Mynd 2, bls. 6. Vigtin sem notuð var við mælingar á þunga gripa, við gagnasöfnun núverandi 

rannsóknar. Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 

Mynd 3, bls. 7. Ytra útlit mjólkurkýr. Brjóstummál = heart girth, herðakambur, bringubotn = 

chest floor, olnbogi = point of elbow. Sótt 21.apríl 2013 á: 

http://www.backyardherds.com/forum/viewtopic.php?id=199. Merking á herðakambi eftir 

Ragnhildi Önnu Ragnarsdóttur. 

Mynd 4, bls. 10. Aðhvarf milli þunga grips og brjóstummáls grips, innan mismunandi hópa 

(allir gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Skýringarhlutfallið (R
2
) 

gefur til kynna hversu mikinn breytileika í þunga grips má rekja til brjóstummáls hans. Jafna 

aðhvarfslínu hvers hóps fyrir sig kemur fram. Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 

Mynd 5, bls. 11. Aðhvarf milli þunga grips og aldurs grips, innan mismunandi hópa (allir 

gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Skýringarhlutfallið (R
2
) gefur til 

kynna hversu mikinn breytileika í þunga grips má rekja til aldurs hans. Jafna aðhvarfslínu 

hvers hóps fyrir sig kemur fram. Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 

Mynd 6, bls. 11. Aðhvarf milli þunga grips og aldurs fangs, innan mismunandi hópa (allir 

gripir, eldri kýr, kýr á fyrsta mjaltaskeiði, óbornar kvígur). Skýringarhlutfallið (R
2
) gefur til 

kynna hversu mikinn breytileika í þunga grips má rekja til aldurs fangs. Jafna aðhvarfslínu 

hvers hóps fyrir sig kemur fram. Ragnhildur Anna Ragnarsdóttir. 
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9. Viðaukar 

9.1. Viðauki 1 – Eyðublað við skráningu gagna 

Eyðublaðið sem notað var við skráningu mælinga og annarra gagna um gripina. 

Dagsetning: _____________________ 

Bær: ___________________________ 

Nafn bónda: _______________________________________________ 

Nr. 

grips 

Fæðingardagur 

grips 

Þungi 

(kg) 

Brjóstummál 

(cm) 

Dagsetning 

burðar 

Athugasemdir 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


