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Yfirlýsing höfundar
Hér með lýsi ég því yfir að ritgerð þessi er byggð á mínum eigin athugunum, er samin
af mér og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri
prófgráðu.
____________________________________
Þórdís Þórarinsdóttir
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Ágrip
Gögn frá Bændasamtökum Íslands um kýr fæddar á árunum 2006 og 2007 voru
notuð til að meta áhrif aldurs við fyrsta burð á: Afurðir á fyrsta mjaltaskeiði, æviafurðir,
förgunaraldur, daga í framleiðslu, bil milli fyrsta og annars burðs og prótein- og
fituinnihald í mjólk á fyrsta mjaltaskeiði. Uppeldiskostnaður var metinn og borinn
saman við hagnað sem fæst af meðalafurðum aldurshópa í gögnunum.
Afurðir á fyrsta mjaltaskeiði jukust að jafnaði við hækkandi aldur við fyrsta
burð, kvígur sem báru 20-22 mánaða mjólkuðu minnst á fyrsta mjaltaskeiði og kvígur
sem báru 33 mánaða mjólkuðu mest (á þeim munaði 915 kg). Kvígur sem báru 23, 24,
25 og 26 mánaða mjólkuðu að meðaltali mest yfir ævina. Neikvæð fylgni var á milli
aldurs við fyrsta burð og æviafurða. Eftir því sem kvígur voru eldri þegar þær báru varð
ævi þeirra að meðaltali lengri. Neikvæð fylgni var á milli aldurs við fyrsta burð og daga
í framleiðslu. Kvígur sem báru 20-22 mánaða voru að meðaltali 1.220 daga í
framleiðslu en kvígur sem báru 35-37 mánaða voru að meðaltali í 1.101 daga í
framleiðslu. Framleiðsluskeiðið varð hlutfallslega styttri hluti af heildarævilengd því
eldri sem kýrnar voru þegar þær báru fyrsta kálfi. Jákvæð fylgni var á milli aldurs við
fyrsta burð og bils milli fyrsta og annars burðs. Að meðaltali var stysta bil milli burða
hjá kvígum sem báru 23 og 24 mánaða. Próteinmagn (kg) og fitumagn (kg) á fyrsta
mjaltaskeiði jókst við aukinn aldur við fyrsta burð í samræmi við auknar afurðir. Ekki
var marktækur munur á milli hópa þegar prótein- og fituhlutföll voru skoðuð.
Uppeldiskostnaður hækkar um 13,2% ef kvíga ber 27 mánaða í stað 24 mánaða
og um 53% ef kvíga ber 36 mánaða í stað 24 mánaða. Engir aldurshópar mjólkuðu fyrir
uppeldiskostnaði þegar hagnaður fyrir meðalafurðir (mjólkurframleiðsla) á fyrsta
mjaltaskeiði var skoðaður. Þegar hagnaður fyrir meðalæviafurðir (mjólkurframleiðsla)
aldurshópanna var skoðaður og borinn samann við uppeldiskostnað var mestur
hagnaður af kvígum sem báru 23 mánaða.
Lykilorð: nautgriparækt, burðaraldur, afurðir, kvígur, uppeldiskostnaður
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1   Inngangur
1.1   Almennt um nautgriparækt á Íslandi
Íslenska mjólkurkýrin er ættuð frá Noregi og hafa blóðflokkarannsóknir sýnt að íslensku
kýrnar eru skyldastar kúm af norsku Þrænda- og Norðulandskyni. Fyrir um 1.100 árum
greindust íslensku kýrnar frá norskum ættingum sínum eða um miðja landnámsöld. Einnig eru
þær mjög fjarskyldar ýmsum kúakynjum frá Bretlandi. Á 18. og 19. öld átti sér stað einhver
innflutningur á nautgripum af erlendum kynjum en ekki eru til heildstæðar heimildir um
innflutninginn sjálfan né áhrif hans og afdrif. Kúastofninn hér á landi rekur því upphaf sitt
mestmegnis til þeirra nautgripa sem landnámsmenn fluttu með sér. Íslenska kúakynið er þess
vegna sérstakt að því leiti að það hefur verið ræktað án umtalsverðar innblöndunar í langan
tíma. Stofninn hefur orðið fyrir áföllum í aldanna rás og má þar helst nefna Móðuharðindin í
lok 18. aldar en þá fór heildartala nautgripa á landinu niður fyrir 10.000 gripi. Í byrjun 18.
aldarinnar voru nautgripir tæplega 36.000 talsins (Jón Viðar Jónmundsson & Jón Torfason,
2001). Í niðurstöðum skýrsluhalds hjá Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins kemur fram að árið
2016 var fjöldi árskúa í var 24.999 og var meðalbússtærð 43,5 árskýr (Guðmundur Jóhannesson,
2017; Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins, á.á.).
Kynbætur á íslenskum nautgripum hefjast í upphafi 20. aldar. Nautgriparæktarfélög hófu
störf á Íslandi árið 1902 og miðað er við að þá hafi ræktunarstarf í íslenskri nautgriparækt hafist.
Hlutverk félaganna var annars vegar upplýsingaskráning um afurðir og ættir kúnna og hins
vegar var það sameiginlegt nautahald (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2007). Í ræktunarstarfinu
á síðustu öld var mest áhersla á að bæta mjólkurlagni íslenskra kúa og jukust afurðir stórlega á
20. öldinni. Meðalársnyt á árunum 1903-1908 var um 2.240 kg, á árunum 1944-1948 komst
hún yfir 3.000 kg og árið 1985 var meðalnyt komin yfir 4.000 kg á árskú. Í ársuppgjöri
afurðaskýrslna nautgriparæktarinnar 2016 voru afurðir á árskú 6.129 kg (Jón Viðar
Jónmundsson & Jón Torfason, 2001; Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, á.á.).
Ending kúa í mjólkurframleiðslu er mikilvægur eiginleiki. Aldur og ending (tími frá
fyrsta burði að förgun) íslenskra mjólkurkúa hefur styst á undanförnum árum. Það hefur aukið
kostnað við uppeldi á nýjum gripum (Baldur Helgi Benjamínsson, 2003a). Íslenskar kýr urðu
að meðaltali 9-10 ára í kringum 1960 og á árum áður urðu þær talsvert eldri. Meðalaldurinn
hefur lækkað síðustu áratugina og í kringum aldamótin 2000 var hann 5-6 ár (Jón Viðar
Jónmundsson & Jón Torfason, 2001). Förgun gripa vegna júgurbólgu hefur aukist á síðustu
áratugum. Árið 1983 var júgurbólga förgunarástæða 18,2% kúa, árið 1998 41,9% og árið 2001
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35,6% (Baldur Helgi Benjamínsson, 2003b). Árið 2016 var júgurbólga skráð sem
förgunarástæða í 23% tilfella (Guðmundur Jóhannesson, 2017). Árið 2001 var ástæða förgunar
vegna ófrjósemi 9,6% tilvika og vegna lélegra afurða 9,0% (Jón Viðar Jónmundsson, 2002).
Árið 2016 var ófrjósemi skráð sem förgunarástæða kvígna í 32% tilfella (Guðmundur
Jóhannesson, 2017). Margar ástæður eru fyrir styttri endingu íslenskra kúa síðustu áratugina.
Förgun vegna júgurbólgu má rekja til aukinna krafna um lægri frumutölu. Einnig hafði tilkoma
kvótakerfisins um miðjan 9. áratug seinustu aldar í för með sér verulega förgun á gripum og þar
með lækkaði meðalaldurinn. Stækkandi kúabú auka kröfur bænda til kúnna og þurfa þær að
vera meðfærilegar og þægilegar í mjöltum. Þær sem ekki standa undir væntingum verða ekki
langlífar (Baldur Helgi Benjamínsson, 2003a).

1.2   Vöxtur kvígna og æskilegur þungi við burð
Það krefst mikilla aðfanga að ala upp kvígur til mjólkurframleiðslu. Um það bil
fjórðungur af framleiðslukostnaði kúabús fer í uppeldi á kvígum. Stærsti kostnaðarliðurinn er
fóður en fóðurkostnaður er oft metinn um 50% af heildarkostnaði við kvíguuppeldi. Einnig má
nefna vinnu, húsnæði og sæðingar sem dæmi um kostnað við að ala upp kvígur (Tozer &
Heinrichs, 2001; Akins 2016). Bóndi getur stjórnað uppeldi kvígna á tvennan hátt. Annars vegar
stjórnar hann vexti þeirra með fóðrun og hins vegar stjórnar hann hvenær þær fá fang. Þessir
tveir þættir verka á víxl með líffræðilegri getu kvígnanna til að vaxa og hafa áhrif á arðsemi
þeirra í framtíðinni (Mourits o.fl, 1999). Lykilatriði í mjólkurframleiðslu er að ala upp kvígur
sem bera á þeim aldri og í þeirri þyngd sem gerir þeim kleift að ná fullri framleiðslugetu og sem
lengstri endingu (Brickell o.fl., 2009). Kvígukálfar sem frá upphafi vaxa hratt og vel, mjólka
betur á fyrsta mjaltaskeiði (Guðný Harðardóttir, 2015). Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að aukinn
vaxtarhraði hjá ungum kvígukálfum leiðir til þess að kynþroskaaldur og burðaraldur lækka.
Afurðir á fyrsta mjaltaskeiðið verða meiri og gripirnir verða á heildina séð afkastameiri yfir
ævina (Raeth-Knight o.fl, 2009; Akins, 2016).
Raeth-Knight o.fl. (2009) skrifuðu í grein sinni að hagstæðasti burðaraldurinn fyrir
kvígur í kjörþyngd sé á milli 22 og 24 mánaða. Þau segja að það sé ákjósanlegasti
burðaraldurinn með tilliti til fóðurkostnaðar og afkasta kvígunnar á lífsleiðinni. Ef kvígur bera
á þessum aldri þarf vöxtur þeirra að hafa verið fullnægjandi til að þær nái nægum þunga við
sæðingu og seinna meir við burð. Þyngd kvígu við sæðingu, rétt fyrir burð og eftir burð ætti að
vera 55%, 94% og 85% af þyngd fullurðinna kúa (ÞFK) til að hámarka framtíðarnyt (Guðný
Harðardóttir, 2015; Akins, 2016). Það þarf því að taka mið af væntanlegum burðaraldri og
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þyngdinni sem við viljum að kvígur séu í við burð (94% af ÞFK) þegar reikna á vaxtarhraða
kvígu. ÞFK Holstein kúa er til dæmis að meðaltali 682 kg. Því ætti meðal þyngdaraukning á
dag að vera 0,8 kg ef burðaraldur er 24 mánuðir (Akins, 2016). Íslenskar kýr eru hins vegar
töluvert léttari en Holstein. Guðný Harðardóttir (2015) gerir ráð fyrir að ÞFK hjá íslenskum
kúm sé 500 kg. Eins og fyrr segir ættu kvígur að vera 55% af ÞFK þegar þær festa fang og ættu
því íslenskar kvígur að vera 275 kg á þeim tíma. Algjör lágmarks þyngd við fyrstu sæðingu er
260-270kg (Guðný Harðardóttir, 2015). Þroski kvíga við burð skiptir miklu máli en ársafurðir
þeirra eru taldar aukast um 4 kg fyrir hvert kg í aukinni þyngd. Kvíga sem er um 400 kg ætti
því að skila um 4.000 kg ársnyt á fyrsta mjaltaskeiði á meðan kvíga sem er 450 kg ætti að skila
um 4.200 kg (Grétar Hrafn Harðarson, e.d.). Þorbjörg Helga Konráðsdóttir (2010) rannsakaði
fyrir BS ritgerðina sína þunga íslenskra kúa. Hennar niðurstöður voru að meðalþungi hjá
kvígum á mjaltaskeiði 1 var 399 kg, hjá kúm á mjaltaskeiði 2 var meðalþungi 444 kg og kýr á
3+ mjaltaskeiði voru að meðaltali 471 kg.
Til að tryggja jákvæðan og góðan þroska kvígna þarf að viðhalda ákjósanlegum
vaxtarhraða. Ef vaxtarhraði er ekki nægur lengist uppeldið, burðaraldri seinkar og þar af
leiðandi hækkar uppeldis- og fóðurkostnaður. Mikill vaxtarhraði getur gert kvígunum kleift að
festa fang og bera á tilskyldum aldri. Of mikill vaxtarhraði getur hins vegar valdið
burðarerfileikum og efnaskiptasjúkdómum hjá kvígum (Akins, 2016). Of mikil og hröð
þyngdarauking á hinu svokallaða krítíska tímabili kvígnanna (3-12 mánaða aldur) getur valdið
því að bandvefur í júgranu vex of hratt á kostnað kirtilvefsins. Mjólkurblöðrurnar eru í
kirtilvefnum og hefur þetta því neikvæð áhrif á mjólkurframleiðsluna í framtíðinni (Sejrsen
o.fl., 1982; Guðný Harðardóttir, 2015; Akins, 2016). Það kemur ekki niður á júgurvef og
mjólkurframleiðslu síðar að fóðra kvígur þannig að þær nái meiri þyngdaraukingu á
forkynþroskaskeiðinu (Radcliff o.fl. 2000; Akins, 2016).
Bóndinn verður að ákveða á hvaða aldri hann vill að kvígurnar beri svo hann geti sætt
þær tímanlega. Við sæðingaraldur þurfa kvígur að vera búnar að ná ákveðinni þyngd (55% af
ÞFK). Ef búið er að ákvarða þann aldur sem kvígurnar eru vandar af mjólk, aldur sem þær verða
sæddar og þyngd sem þær eiga að vera í við sæðingu má reikna út vaxtarhraða og vöxt á dag
(Akins, 2016).

1.3   Uppeldiskostnaður og aldur við fyrsta burð
Stór liður í rekstarkostnaði á kúabúum er eins og fyrr segir endurnýjun á mjólkurkúm.
Gera má ráð fyrir að um það bil 20-25% af heildarframleiðslukostnaði búa fari í uppeldi á nýjum
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gripum (Pirlo o.fl., 2000; Akins 2016). Landbúnaðarráðunautar hvetja bændur í mörgum
tilfellum til þess að láta kvígur bera yngri og halda því fram að það sé ein af áhrifamestu
leiðunum til að lækka endurnýjunarkostnað á búum; en bændur eru sumir efins um að láta
kvígur bera 24 mánaða (Pirlo o.fl., 2000). Lækkun burðaraldurs hefur jákvæð og bein áhrif á
erfðaframfarir þar sem að kynslóðabilið styttist og niðurstöður koma fyrr úr afkvæmaprófunum
á nautum (Pirlo o.fl., 2000).
Ef kvígur er látnar bera of ungar getur það haft neikvæð áhrif á afurðir. Neikvæðu áhrifin
gætu t.d. orsakast af of lágri líkamsþyngd við fyrsta burð eða of hröðum vexti kvígna fyrir
kynþroska. Burðarerfileikar geta fylgt ef kvígur bera of ungar eða of léttar en einnig ef þær eru
orðnar of gamlar eða of feitar (Pirlo o.fl., 2000; Ettema og Santos, 2004; Do o.fl., 2013).
Bændur sem ætla sér að lækka aldur við fyrsta burð þurfa að gera sér grein fyrir hvaða þættir
það eru í uppeldinu sem hafa áhrif á burðaraldur kvígna og afurðir á fyrsta mjaltaskeiði. Lækkun
á burðaraldri kvígna hefur verið tengdur við minni afurðir á fyrsta mjaltaskeiði í rannsóknum
(Mohd Nor o.fl., 2013). Þegar aldur við fyrsta burð er lækkaður án þess að bæta uppeldið til að
tryggja nægan vöxt og þroska munu afurðir á fyrsta mjaltaskeiði minnka (Mohd Nor o.fl.,
2013). Aldur við fyrsta burð, vaxtarhraði og þungi við fyrsta burð eru yfirleitt tengdir þættir.
Því er erfitt að segja til um áhrif hvers þáttar á afurðir á fyrsta mjaltaskeiði (Mohd Nor o.fl.,
2013). Við raunverulegar aðstæður á kúabúum getur reynst erfitt að rannsaka samband aldurs
við fyrsta burð á afurðir á fyrsta mjaltaskeiði vegna fylgni þátta eins og aldurs við fyrsta burð
og vaxtahraða við þunga við burð (Mohd Nor o.fl., 2013). Það getur reynst erfitt fyrir bændur
sem ekki eru með nein markmið um sæðingar og aldur við fyrsta burð að ná viðunandi afurðum
við lækkun burðaraldurs. Bændur verða að bæta aðbúnað og fóðrun gripanna til að tryggja að
þeir nái fullnægjandi þunga og þroska við burð ef afurðir eiga ekki að minnka (Mohd Nor o.fl.,
2013).
Stór hluti af uppeldiskostnaði kvígna er partur af öðrum kostnaði á búum eins og til
dæmis fóður- og launakostnaður. Því er ekki algengt að bændur fylgist með hvað það kostar að
ala upp eina kvígu. Það átta sig ekki allir á því að uppeldið hefur bein áhrif á
framleiðsluhæfileika kvígunanar á fyrsta mjaltaskeiði og yfir ævina (Heinrichs o.fl., 2013).
Frjósemi og burðaraldur eru hlutir sem kúabændur þurfa að huga vel að. Góð frjósemi
og hæfilegt bil milli burða er ekki eingöngu mikilvægt fyrir mjólkurframleiðslu heldur einnig
erfðaframfarir (Do o.fl., 2013) Til að hámarka hagnað og afköst á hverja kú þarf að huga að því
hvenær kvígur eru sæddar og hvenær þær bera fyrsta kálfi. Bil milli burða hefur einnig áhrif á
framleiðslugetu mjólkurkúa (Ettema og Santos, 2004; Do o.fl., 2013). Ef bil milli burða er
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lengra en nauðsynlegt er eykst kostnaður. Bil milli burða hefur aukist með tímanum í öllum
mjólkurkúakynjum í Bandaríkjunum og einnig í mörgum öðrum löndum (Here o.fl., 2006a).
Það er neikvætt samband milli aukinna afurða mjólkurkúa og frjósemi þeirra. Úrvali fyrir
auknum afurðum fylgir yfirleitt hnignun í frjósemi mjólkurkúa (Pryce o.fl., 2004; Oltenacu and
Broom, 2010).
Aldur við fyrsta burð hefur farið lækkandi hér á landi á síðustu 10 árum. Árið 2006 var
meðalburðaraldur kvígna 30,6 mánuðir, á árunum 2007-2014 var meðalburðaraldur á bilinu 2929,6 mánuðir og árið 2015 var burðaraldur kvígna 28,6 mánuðir að meðaltali. Árið 2016 var
aldur við fyrsta burð hins vegar kominn niður í 27,4 mánuði að meðaltali (Guðmundur
Jóhannesson, 2017).

1.4   Íslenskar rannsóknir
Árið 1980 birtust niðurstöður úr rannsókn sem beindi sjónum að afurðum íslenskra
kvígna

á

fyrsta

mjaltaskeiði.

Í

rannsókninni

voru

fengin

gögn

úr

skýrslum

nautgriparæktafélaganna á árunum 1974-1977. Rannsóknin náði til 2.957 kvígna á 316 búum.
Meðal mjólkurskeiðsafurðir (305 dagar) voru 2.842 kg. Meðalaldur við fyrsta burð var 26,6
mánuðir og dagar frá fyrsta burði að öðrum burði voru að meðaltali 392. Afurðir jukust um 28
kg að meðaltali á fyrsta mjaltaskeiði fyrir hvern mánuð sem kvígurnar voru eldri þegar þær báru
(Jón Viðar Jónmundsson, 1980).
Jón Viðar Jónmundsson skrifaði um aldur við burð hjá fyrsta kálfs kvígum í Frey árið
2000. Í þessari grein voru teknar fyrir niðurstöður frá nautgriparæktarfélögunum um kvígur sem
báru sínum fyrsta kálfi á árunum 1991-1998. Samtals voru þetta um 42.000 kvígur. Á mynd 1
má sjá niðurstöður um þróun á aldri við fyrsta burð hjá íslenskum kvígum. Burðaraldur
kvígnanna hækkar þar með hverju ári. Árið 1991 voru þær að meðaltali 28,4 mánaða við fyrsta
burð en 1998 voru þær 29,5 mánaða. Niðurstöður sýna einnig að afurðir á fyrsta mjaltaskeiði
aukast eftir því sem kvígurnar eru eldri
þegar þær bera, sjá mynd 2. Jón Viðar
Jónmundsson skrifar að skýringin á
þessu sé fyrst og fremst sú að eftir því
sem kvígurnar eru eldri þegar þær bera
eru þær betur þroskaðar (Jón Viðar Mynd 1: Meðalburðaraldur kvígna í mánuðum á
Jónmundsson, 2000).
árunum 1991-1998 (Jón Viðar Jónmundsson, 2000).
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Rannsókn

á

kálfadauða

í

íslenska kúastofninum var gerð hér á
landi á árunum 1997-1998. Niðurstaða
rannsóknarinnar var að í íslenska
kúastofninum eru vanhöld kálfa mjög
mikil.

Ályktanir

greinarhöfundar

Mynd 2: Áhrif aldurs við fyrsta burð á afurðir á fyrsta
voru meðal annars að æskilegt sé að mjaltaskeiði. X-ás sýnir aldur kvígna við fyrsta burð,
y-ás sýnir meðalfrávik afurða aldurshópanna frá
kvígur séu orðnar tveggja ára (24
yngsta hópnum (Jón Viðar Jónmundsson, 2000).
mánaða) við fyrsta burð. Engin
ástæða sé þó til þess þær beri sínum fyrsta kálfi mikið eldri en tveggja ára (Baldur Helgi
Benjamínsson, 2001).
Árið 2003 voru birtar niðurstöður úr verkefni sem fjallaði um kynbótamat fyrir endingu
mjólkurkúa. Markmið þessa verkefnis var að meta erfðabreytileika í endingu íslenskra
mjólkurkúa. Gögn um 62.518 kvígur sem báru sínum fyrsta kálfi á árunum 1983-2001 voru
notuð við rannsóknina. Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars að á aldursbilinu 2434 mánuðir við fyrsta burð var engin aukning á áhættu á förgun. Ef kvígur báru eldri en 34
mánaða jókst áhætta á förgun. Kýr sem bera sínum fyrsta kálfi 39 mánaða eru í rúmlega 30%
meiri förgunarhættu en kýr sem bera fyrst 24-32 mánaða (Baldur Helgi Benjamínsson, 2003b).
Frjósemisvandamál í kúm hafa farið vaxandi og má meðal annars rekja það til mikillar
aukningar á meðalafurðum. Bil milli burða er mælikvarða á frjósemi í íslenskum mjólkurkúm.
Rannsókn var gerð á frjósemi hjá íslenskum kúm og birtust niðurstöðurnar árið 1985. Gögn
voru fengin frá nautgriparæktarfélögum frá árunum 1974 – 1983 og voru samtals 112.368
mælingar á bili milli burða sem voru á bilinu 300 – 580 dagar. Meðalbil milli burða var 385,4
dagar og var meðalfrávikið 43,5 dagar. Á seinni hluta tímabilsins var bil milli burða heldur
lengra en á fyrri hlutanum (Einar Svavarsson og Jón Viðar Jónmundsson, 1985). Árið 2003
skrifaði Jón Viðar Jónmundsson að bil á milli burða hjá íslenskum kúm væri um 13 mánaðir að
meðaltali, en það eru 390 dagar (Jón Viðar Jónmundsson, 2003). Þróun bils milli burða hjá
íslenskum kúm á síðustu árum hefur verið eftirfarandi: 2014 – 399 dagar, 2015 – 390 dagar,
2016 – 391 dagur (Guðmundur Jóhannesson, 2017).
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1.5   Erlendar rannsóknir
1.5.1   Aldur við fyrsta burð og áhrif hans á afurðir, framleiðsludaga og líftíma
Árið 2000 var framkvæmd rannsókn í Ítalíu á Holstein-Friesian kúm og var markmið hennar að
meta áhrif burðaraldurs kvígna á afurðir og efnasasamsetningu mjólkur. Rannsóknin áætlaði
einnig muninn á uppeldiskostnaði og hagnaði sem fæst fyrir afurðir á fyrsta mjaltaskeiði. Gögn
um 1.048.942 kvígur sem báru á árunum 1992-1997 voru metin. Kvígur sem báru yngri en 20
mánaða og eldri en 36 mánaða voru ekki með í rannsókninni. Meðalaldur við fyrsta burð í
gagnasafninu var 28 mánuðir og meðalnyt var 7.246 kg. Niðurstöður leiddu í ljós að hækkandi
aldur við fyrsta burð jók nyt. Að lækka burðaraldur úr 36 mánuðum í 29 minnkaði nyt um 170
kg. Að lækka aldurinn úr 29 mánuðum í 24 lækkaði nyt um 255 kg og ef aldur var lækkaður
niður í 20 mánuði lækkaði nytin um 590 kg til viðbótar. Lækkun burðaraldurs virtist hafa
neikvæð áhrif á fituhlutfall í mjólk en jákvæð áhrif á próteinhlutfall. Þegar hagnaður af fyrsta
mjólkurskeiði var borinn samann við uppeldiskostnað virtist vera hagstæðast að láta kvígur bera
23-24 mánaða (Pirlo o.fl., 2000).
Árið 2013 birtist grein um rannsókn á Holstein kúm í Kóreu. Rannsóknin snérist um að
meta áhrif fyrsta burðar og bil milli fyrsta og annars burðar á afköst kúnna yfir ævina og á
ævihagnað (e. lifetime profit). Gögnin sem notuð voru innihéldu upplýsingar um 276.573
Holstein kýr fæddar á árunum 1998-2004 og mjólkuðu á árunum 2000-2010. Hagnaður á grip
yfir ævina jókst með lengra æviskeiði. Aðhvarfsgreining á lífdögum og hagnaði leiddi í ljós að
fyrir hvern dag sem gripur lifði jókst hagnaður af honum um $3.45. Þetta þótti sýna að
mikilvægt væri að hugsa vel um hvern grip til að auka hagnað búa. Neikvæð fylgni var á milli
aldurs við fyrsta burð og ævihagnaðar (r = -0,080) og einnig var neikvæð fylgni á milli
ævihagnaðar og bili milli fyrsta og annars burðs (r = -0,265). Að lækka aldur við fyrsta burð
hafði jákvæð áhrif á ævihagnað hvers grips og einnig voru jákvæð áhrif af því að stytta bil milli
burða. Að lækka burðaraldur úr tæpum 33 mánuðum í rúma 22 mánuði jók hagnað á hvern grip
úr $727 (82.144 ísl. kr) í $2.363 (266.995 ísl. kr).1 Niðurstöður greinarinnar voru að
æxlunareiginleikar eins og aldur við fyrsta burð og bil milli burða gætu haft áhrif á
framleiðslugetu og hagnað. Ef hámarka ætti hagnað á hverja kú ætti aldur við fyrsta burð að
vera á bilinu 22,5 – 23,5 mánaða (Do o.fl., 2013).
Árið 2004 var gefin út grein eftir Ettema og Santos. Rannsakaðar voru 1.905 Holstein
kvígur á þremur kúabúum í Kaliforníu til að kanna mjólkurframleiðslu, heilsu og hagfræðilega

1

3. apríl 2017, Dollarinn á 112,99 kr.
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frammistöðu (e. economic performance) kvíga á fyrsta mjaltaskeiði. Kvígunum var skipt í þrjá
hópa eftir því hvenær þær áttu að bera. Yngsti hópurinn voru kvígur sem báru yngri en 700
daga gamlar (23,3 mánaða), kvígur í mið-hópnum báru á bilinu 701-750 daga gamlar (23,6 –
25 mánaða) og í elsta hópnum voru kvígur sem báru eldri en 751 daga gamlar (25 mánaða).
Allar kvígur voru meðhöndlaðar á svipuðum forsendum í uppeldinu og einnig þegar þær hófu
framleiðslu. Kvígurnar voru fóðraðar þannig að þær þyngdust um 0,70 – 0,80 kg/dag frá 4
mánaða aldri að sæðingu. Eftir það voru þær fóðraðar til að þyngjast um 0,8 – 0,9 kg/dag fram
að 252 -258 degi meðgöngu. Tengsl voru milli yngsta hópsins og minni afurða, bæði
mjólkmagns, fitumagns og próteinsmagns. Elsti hópurinn framleiddi meiri mjólkurfitu og
mjólkurprótein en hinir hóparnir. Dauðfæddir kálfar voru flestir hjá yngsta hópnum (19,8%) en
hlutfallið var einnig hátt hjá miðhópnum (16,1%) og elsta hópnum (13,5%). Fanghlutfall var
lægra hjá bæði yngsta og elsta hópnum en hjá miðhópnum við fyrstu sæðingu. Opnir dagar
(tíminn frá burði þangað til kýr festir fang) og fjöldi sæðinga voru lægri hjá miðhópnum en hjá
hinum tveim. Júgurbólgutilfelli voru fæst hjá miðhópnum. Niðurstaða greinarinnar var því að
ef kvígur voru látnar bera fyrir 700 daga aldur minnkuðu afurðir og það dró úr frjósemi. Að láta
kvígurnar bera eldri en 750 daga jók hins vegar ekki nyt né fanghlutfall, né bætti það almenna
heilsu kvígnanna eftir burð. Hagkvæmasti burðaraldurinn fyrir kvígur í þessari rannsókn var
milli 23 og 24,5 mánaða (Ettema & Santos, 2004).
Froidmont o.fl (2013) könnuðu hvort aldur við fyrsta burð hefði áhrif á afurðir á fyrsta
mjaltaskeiði og öðru mjaltaskeiði og æviafurðir Holstein kúa í héraðinu Wallonia í Belgíu.
Gögnin sem voru notuð innihéldu upplýsingar um 459.743 gripi sem báru sínum fyrsta kálfi á
árunum 1990 – 2010. Kvígunum var skipt í hópa eftir aldri við fyrsta burð; 18-22 mánaða, 2226 mánaða, 26-30 mánaða, 30-34 mánaða, 34-38 mánaða og 38-42 mánaða. Þegar æviafurðir
voru skoðaðar voru gripir sem báru fyrsta kálfi eftir árið 2005 ekki hafðir með. Aðeins 24%
gripanna í gagnasafninu voru yngri en 26 mánaða við fyrsta burð. Kýr sem báru 22-26 mánaða
mjólkuðu meira og áttu fleiri framleiðsludaga en kýr í öðrum hópum. Kýr í þessum hóp
mjólkuðu einnig meira bæði á fyrsta og öðru mjaltaskeiði en aðrir hópar og voru æviafurðir
einnig meiri. Bil milli burða var lengra (½ mánuður) hjá gripum sem báru fyrsta kálfi á árunum
2000-2004 í samanburði við gripi sem báru 1990 – 1994. Einnig hafði mjólkurskeiðum fækkað
um 0,6 og dögum í framleiðslu hafði fækkað um 144. Æviframleiðsla gripanna hafði þar af
leiðandi ekki aukist en mjólkurframleiðsla á dag hafði aukist (Froidmont o.fl., 2013).
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Curran o.fl. (2013) gerðu rannsókn þar sem gögnum um 69.145 Holstein kýr sem báru árið
2005 var safnað. Metið var hvort aldur við fyrsta burð hefði áhrif á afurðir á fyrsta mjaltaskeiði
og æviafurðir. Gagnasafninu var skipt upp í fjóra hópa eftir búsaðstæðum.
1)   3X-H – Mjólkað þrisvar á sólarhring, meðanyt 12.750 kg.
2)   3X-M – Mjólkað þrisvar á sólarkring, meðalnyt 11.250kg.
3)   2X-M – Mjólkað tvisvar á sólarhring, meðalnyt 11.250 kg.
4)   2X-L – Mjólkað tvisvar á sólarhring, meðalnyt 9.250 kg.
Hjá öllum hópum mjólkuðu kvígur sem báru yngri en 23 mánaða minna en þær sem báru eldri.
Þegar kvígur sem báru 22, 21 og 20 mánaða voru bornar saman við þær sem báru 24 mánaða
kom í ljós að nyt minnkaði um 166, 369 og 654 kg á fyrsta mjaltaskeiði. Hjá hópum 3X-H og
3X-M fjölgaði framleiðsludögum eftir því sem kvígur voru yngri þegar þær báru. Hjá hópum
2X-M og 2X-L fjölgaði framleiðsludögum þegar aldur við fyrsta burð lækkaði úr 30 mánuðum
í 24 en ekki ef kvígur báru yngri en 24 mánaða. Þar sem afurðir á fyrsta mjaltaskeiði minnka
hjá kvígum sem bera yngri en 23 mánaða í 2X hópunum og framleiðsludögum hjá þeim fækkar
þá eru æviafurðir hjá þeim minni en hjá kvígum sem bera eldri. Í 3X hópunum mátti hins vegar
sjá aukningu í æviafurðum hjá kvígum sem báru yngri en 23 mánaða. Ein af ályktunum
rannsóknarfólksins var að aðstæður á búum hefðu áhrif á samband aldurs við fyrsta burð og
afurðir. Niðurstöður gefa til kynna að ráðleggingar um burðaraldur kvígna séu ekki algildar og
eigi ekki við um allar kúahjarðir eða kúakyn (Curran o.fl., 2013)
Í rannsókn sem gerð var á Holstein kúm í Íran var reynt að meta áhrif aldurs við fyrsta
burð á ævilengd, framleiðsludaga og afurðir á fyrsta mjaltaskeiði. Gögnum um Holsteinkýr sem
fæddar voru á árunum 1991 – 2001 var safnað og þau greind. Til að meta áhrif burðaraldurs á
afurðir á fyrsta mjaltaskeiði voru notuð gögn um 12.082 kvígur sem báru á árunum 1995-2001.
Meðalafurðir voru 6.428 kg mjólk, meðalframleiðslutími var 903 ±621 dagar, meðalævi var
1.716 ±623 dagar og meðalaldur við fyrsta burð var 26,8 ±2,85 mánuðir. Niðurstöðu sýndu að
afurðir jukust ef aldur við fyrsta burð fór frá 21 mánuði í 24. Ef kvígurnar báru eldri en 24
mánaða minnkuðu afurðir. Því eldri sem kvígurnar voru þegar þær báru því styttri var
endingartími þeirra (framleiðsludagar). Neikvæð fylgni var á milli aldurs við fyrsta burð og
framleiðsludaga (r = -0,093). Í rannsókninni er bent á að ef kvíga ber eldri en 30 mánaða þá er
tími hennar í uppeldi þar sem hún skilar engum hagnaði orðin lengri en meðaltími í framleiðslu
(Nilforooshan & Edriss, 2004).
Rannsókn var gerð í Tékklandi á árunum 2007-2011. Markmið rannsóknarinnar var að
meta áhrif holstastigs, líkamsþyngdar, meðalvaxtar á dag og aldurs við fyrsta burð á framleiðslu
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og afurðir Holstein kvígna fyrstu þrjú mjaltaskeiðin. Í rannsókninni voru 780 kvígur sem
fæddustu á árunum 2007-2011 og voru þær að jafnaði aldar upp við sömu aðstæður. Kvígurnar
voru vigtaðar og holdastigaðar á mánaðarfresti frá 5-18 mánaða aldurs. Niðurstöður sýndu að
þær kvígur sem uxu miðlungshratt mjólkuðu mest á fyrsta mjaltaskeiði. Hins vegar voru hæstu
æviafurðir hjá þeim kvígum sem uxu hraðast í uppvexti. Kvígunum var skipt í þrjá hópa eftir
burðaraldri, þær sem báru yngri en 23,3 mánaða, þær sem báru 23,3-25 mánaða og þær sem
báru eldri en 25 mánaða. Þegar aldur við fyrsta burð var skoðaður voru það kvígurnar sem báru
elstar (>25 mánaða) sem mjólkuðu mest á fyrsta mjaltaskeiði. Sá vöxtur sem átti sér stað eftir
kynþroska (11-14 mánaða aldur) hafði mest áhrif á aldur við fyrsta burð. Þær kvígur sem báru
yngri en 23,3 mánaða mjólkuðu minna en eldri kvígur, en aðeins fyrstu 100 daga
mjaltaskeiðsins. Kvígur sem báru eldri en 25 mánaða mjólkuðu minnst yfir ævina miðað við
hina hópana tvo (Krpálková o.fl, 2014).

1.5.2   Uppeldiskostnaður
Mohd Nor o.fl. (2012) skrifuðu í grein sinni um uppeldiskostnað á mjólkurkúm í Hollandi.
Hluti af kostnaði við að framleiða mjólk er uppeldiskostnaður á framtíðar mjólkurkúm. Margir
bændur veita uppeldiskostnaði og uppeldinu sjálfu ekki næga athygli. Að reikna út dreifingu
uppeldiskostnaðar er flókið mál þar sem að kostnaður fylgir oft líffræðilegum þáttum eins og
breytileika í vexti og óvissu um sjúkdóma. Í rannsókninni var gert líkan þar sem
uppeldiskostnaður var reiknaður frá 2 vikna aldri að fyrsta burði. Meðalaldur við fyrsta burð í
líkaninu var 25 mánuðir. Heildarkostnaður við að ala upp kvígu var að meðaltali € 1567
(188.886 ísl. kr)2. Breytileikinn í kostnaði var á bilinu €1423 - €1715 (171.528 – 206.726 ísl.
kr). Að lækka aldur við fyrsta burð um einn mánuð lækkaði heildaruppeldiskostnað um 2,6 5,7% (að meðaltali um 4.901 – 10.766 ísl. kr). Mismunur á meðalkostnaði við uppeldi á kvígu
sem ber 30 mánaða og kvígu sem ber 24 mánaða er €400 (48.216 ísl. kr). Þættir sem höfðu
mikil áhrif á meðaluppeldiskostnað voru meðal annars vinnuafköst og fóðurkostnaður (Mohd
Nor o.fl., 2012)
Heinrichs o.fl. (2013) gerðu rannsókn í Pennsylvania fylki í Bandaríkjunum þar sem þeir
söfnuðu upplýsingum frá 44 kúabúum. Það sem var meðal annars kannað var rekstur búanna,
fóðrun gripa, launakostnaður og heilbrigði gripa. Fjöldi kúa á hverju búi var að meðaltali 197,8
± 280,1 og var dreifingin frá 38 kúm upp í 1.708 kýr á hvert bú. Meðalaldur við fyrsta burð var
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25 mánuðir. Meðalkostnaður við að ala upp kvígu frá fæðingu að burði var $1.808 ± $337
(202.406 ísl. kr. ± 37.727 kr.3). Að ala kálf frá fæðingu þangað til hann var vaninn af mjólk
kostaði að meðaltali 24.348 kr. ± 9.651 kr. Að ala kálfinn frá því hann var vaninn af mjólk og
upp að sex mánaða aldri kostaði 27.684 kr. ± 8.932kr. Að ala kálf frá sex mánaða aldri að
sæðingu kostaði 67.956 kr. ± 21.526 kr. Að ala kvígu frá sæðingu að burði kostaði að meðaltali
82.432 kr. ± 18.232 kr. Fóður var stærsti hlutinn af uppeldiskostnaðinum og var tæplega 73%
af heildaruppeldiskostnaði. Af 44 búum voru 9 bú þar sem uppeldiskostnaðurinn var lægstur og
var fóðurkostnaður á hverja kvígu á þeim búum að meðaltali 127.332 kr. og launakostnaður
18.232 kr. Kvígur á þessum bæjum báru að meðaltali 23,7 mánaða og mjólkuðu 88,42% af því
sem eldri kýr mjólkuðu. Hin 35 búin eyddu að meðaltali 25.413 kr. meira í fóður á hverja kvígu
og 8.732 kr. meira í vinnu. Kvígur á þeim búum báru að meðaltali 1,6 mánuði seinna og
framleiddu 82% af því sem eldri kýr framleiddu (Heinrichs o.fl., 2013).

2   Markmið
Markmið þessarar ritgerðar er að kanna áhrif aldurs við fyrsta á burð á afurðir á fyrsta
mjaltaskeiði hjá íslenskum kvígum. Einnig að kanna áhrif aldurs við fyrsta burð á æviafurðir,
ævilengd og daga í framleiðslu, áhrif á prótein- og fitumagn í mjólk á fyrsta mjaltaskeiði og bil
milli fyrsta og annars burðar. Lagt verður gróft mat á uppeldiskostnað íslenskra kvígna og leitast
við að svara spurningunni um æskilegan burðaraldur úr frá áðurnefndum þáttum.

3

11. apríl 2017, Dollarinn á 111,95 kr.
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3   Efni og aðferðir
3.1   Gagnasafnið
Við þessa rannsókn voru notuð gögn frá Bændasamtökum Íslands úr skýrsluhaldi
nautgriparæktarinnar. Upphaflega gagnasafnið hafði að geyma upplýsingar um 16.080 gripi og
voru þetta allt kýr sem fæddust á árunum 2006 og 2007 og báru allavega einum kálfi. Þessir
tveir árgangar voru valdir fyrir verkefnið vegna þess að þeir báru að mestu eftir að
skýrsluhaldskerfið Huppa var tekið í notkun og flestar kýrnar höfðu lokið framleiðsluskeiði
sínu. Hver færsla í gagnasafninu hafði að geyma upplýsingar um gripanúmer, fæðingardag,
fæðingarbú, framleiðslubú, stöðu (lifandi/dauð), fyrsta og annan burðardag, afurðir á fyrsta
mjaltaskeiði (mjólk kg, prótein kg og fita kg), fjöldi kýrsýna, förgunardag, förgunarástæðu og
æviafurðir (mjólk kg). Gripafjöldinn sem útreikningar byggðu á fékkst eftir að eftirfarandi
hreinsun gagnanna hafði átt sér stað. Fjöldi færslna sem eytt var eru í sviga:
-‐   Fæðingarbú annað en framleiðslubú (1.680).
-‐   Kýr sem mjólkuðu minna en 250 daga á fyrsta mjaltaskeiði (1.895).
-‐   Kýr sem mjólkuðu minna en 1000 kg af mjólk á fyrsta mjaltaskeiði (162).
-‐   Kýr þar sem bil milli fyrsta og annars burðs var lengra en 600 dagar og einnig kýr þar
sem bil milli fyrsta burðar og förgunardags var lengra en 600 dagar (392).
-‐   Kýr sem voru yngri en 20 mánaða og eldri en 37 mánaða við fyrsta burð (392)
Auka breytur sem voru reiknaðar inn í safnið fyrir útreikninga og tölfræðiúrvinnslu voru: Aldur
við fyrsta burð í mánuðum, burðarmánuður, förgunaraldur, dagar á milli fyrsta og annars
burðar, framleiðsludagar og aldurshópar. Kúnum var skipt í hópa eftir því hversu gamlar þær
voru við fyrsta burð. Hóparnir eru: 20-22 mánaða, 23 mánaða, 24 mánaða, 25 mánaða, 26
mánaða, 27 mánaða, 28 mánaða, 29 mánaða, 30 mánaða, 31 mánaða, 32 mánaða, 33 mánaða,
34 mánaða og 35-37 mánaða.
Eftir hreinsun gagnanna stóðu eftir 11.027 kýr sem notaðar voru í rannsókninni. Þær
komu frá 602 búum og báru sínum fyrsta kálfi á árunum 2007-2009. Kýr sem voru enn í
framleiðslu þegar gagnasafnið var tekið út voru 331 talsins (3%). Þegar æviafurðir voru
skoðaðar voru lifandi gripir ekki með í útreikningum. Þegar próteinmagn og fitumagn var
skoðað þurftu kýrnar að hafa að minnsta kosti 3 kýrsýni skráð (9.709 kýr).
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3.1.1   Tölfræðileg úrvinnsla
Gögnin voru skráð í Microsoft Excel. Þar fór öll flokkun fram og einnig voru myndir
og töflur búnar til þar. Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við forritið SAS Enterprise Guide
6.1 (© 2013, SAS Institute Inc). Gerð var fervikagreining fyrir ójafnan fjölda með línulegu
módeli (GLM) til að kanna hvort aldur við fyrsta burð hefði áhrif á nyt á fyrsta mjaltaskeiði,
æviafurðir, förgunaraldur, framleiðsludaga, prótein- og fituinnihald mjólkur á fyrsta
mjaltaskeiði og bil milli fyrsta og annars burðs.
Þegar fervikagreiningar voru keyrðar í SAS voru áhrifaþættirnir fæðingarbú og
burðarmánuður hafðir með til að skýra breytileikann á milli gripa og hópa. Til að meta milli
hvaða aldurshópa var marktækur munur var notað Tukey próf. Ef marktækur munur var á milli
aldurshópa voru keyrð Pearson fylgni-próf (e. correlation) til að finna fylgni (r). Einnig var
gerð aðhvarfsgreining með línulegu líkani (e. linear models) til að fá skýringarhlutfall (R2), og
aðhvarfsjöfnur. Aðhvarf lýsir því hvort það sé samband milli tveggja breyta (x og y). Fylgni
lýsir því hvernig samband er á milli tveggja breyta. Ávallt var miðað við 95% öryggismörk við
marktekt niðurstaðna.

3.2   Uppeldiskostnaður
Til að reikna út uppeldiskostnað kvígna í þessu verkefni voru notaðar núvirtar tölur úr
Handbók Bænda (tafla 13) (Tjörvi Bjarnason og Matthías Eggertson, 2006). Notaðar voru tölur
um breytilegan kostnað (vinna, sæðingar, undirburður og dýralæknakostnaður) og fastan
kostnað (byggingar, tæki og annað). Fóðurkostnaður í verkefninu (hluti af breytilegum
kostnaði) var hins vegar reiknaður út samkvæmt fóðurplani fyrir kálfa og kvíguuppeldi (töflur
14 og 15), (Grétar Hrafn Harðarson, á.á.). Ein breyting var gerð á fóðurplani Grétars:
Mjólkurgjöf hjá kálfum á aldrinum 2-3 vikna var breytt í 5 L af mjólk á dag og hjá kálfum á
aldrinum 4-6 vikna í 8 L af mjólk á dag. En samkvæmt rannsókn Jóhannesar Kristjánssonar
(2014) drukku kálfar að meðaltali 8,25 L af sýrðri mjólk í frjálsum aðgangi.
Við kostnaðarútreikninga er gert ráð fyrir að það fáist 87,4 kr. fyrir mjólkurlíterinn
(Ráðgjafamiðstöð Landbúnaðarins, 2016). Samkvæmt samantekt úr gagnagrunni 43 kúabúa
2015 var meðalbreytilegur kostnaður 65,5 kr. á innlagðan lítra á mjólk (Runólfur
Sigursveinsson, 2015). Inn í þessari tölu er uppeldiskostnaður, sem eins og fyrr segir má reikna
með að sé um fjórðungur af heildarframleiðslukostnaði kúabús (Akins, 2016). Því er 75% af
65,5 kr. notaðar í útreikningum en þær koma inn á móti tekjunum þegar afurðirnar eru reiknaðar
til tekna. Töflur um útreikninga á uppeldiskostnaði má finna í viðauka 8.3.
13

4   Niðurstöður
Aldur við fyrsta burð í gagnasafninu er að meðaltali 28,15 mánuðir (tafla 1). Það er aðeins
lægra en tölur úr skýrsluhaldi frá þessum árum segja til um (Guðmundur Jóhannesson, 2017)
en líklegasta skýringin á því er að í þessu verkefni eru bara skoðaðar kvígur sem bera 20-37
mánaða. Algengasti burðaraldurinn í gagnasafninu er 25 mánuðir (mynd 3).
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32
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33
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Aldur við fyrsta burð í mánuðum

Mynd 3: Dreifing aldurs við fyrsta burð í gagnasafninu.

Tafla 1: Aldur við fyrsta burð (mánuðir)
Meðaltal

Staðalfrávik

Lágmark

Hámark

N

Miðgildi

Frávikshl.

28,15

3,67

20

37

11.027

27,57

13,03

4.1   Áhrif aldurs við fyrsta burð á afurðir á fyrsta mjaltaskeiði
Að jafnaði aukast meðalfurðir á fyrsta mjaltaskeiði eftir því sem kvígur eru eldri þegar
þær bera (mynd 4). Stærsti munurinn er á milli aldurshópanna 20-22 og 33 mánaða, 915 kg
mjólk. Skörpustu skilin á milli samliggjandi hópa eru á milli 20-22 mánaða og 23 mánaða en á
þeim munar 533 kg. Marktækur munur reyndist vera á milli aldurshópa (p<0,0001). Eldri
hóparnir mjólkuðu marktækt meira en yngri hóparnir (tafla 8). Skýringarhlutfall í
fervikagreiningu var R2 = 0,35 og því skýrir líkanið aðeins 35% af breytileikanum á milli hópa.
Fylgni milli aldurs við fyrsta burð og afurða á fyrsta mjaltaskeiði var r = 0,077 (p<0,0001) (tafla
12). Samkvæmt aðhvarfi mjólkar kvíga 29 kg meira (SE ±3,57 kg) á sínu fyrsta mjaltaskeiði
fyrir hvern mánuð sem hún er eldri við fyrsta burð (mynd 5).
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Tafla 2: Afurðir á fyrsta mjaltaskeiði (mjólk kg)
Meðaltal

Staðalfrávik

Lágmark

Hámark

N

Miðgildi

Frávikshl.

4.830

1.381

1.013

12.445

11.027

4.748

28,58
5080

5000

4698

Mjólk kg

4500
4165
4000
3500
3000
20-22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35-37

Aldur við fyrsta burð í mánuðum

Mynd 4: Meðalafurðir aldurshópa á fyrsta mjaltaskeiði.
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Mynd 5: Samband aldurs við fyrsta burð og afurða á fyrsta mjaltaskeiði (SE ±3,57)
(p<0,0001).

4.2   Áhrif aldurs við fyrsta burð á æviafurðir
Aldursflokkarnir sem bera 25 og 26 mánaða mjólka að meðaltali mest yfir ævina. Kvígur
sem bera elstar mjólka minnst yfir ævina (mynd 6). Marktækur munur var á milli aldurshópa
(p<0,0001). Tukey próf leiddi í ljós að marktækur munur var á milli kvígna sem báru 35-37
mánaða og aldurshópanna 23, 24, 25, 26, 27 og 28 mánaða (tafla 9). Skýringarhlutfall í
fervikagreiningu var R2 = 0,127 og því skýrir líkanið (fæðingarbú, fæðingarmánuður,
burðaraldur) aðeins 12,7% af breytileikanum á milli hópa. Fylgni milli æviafurða og aldurs við
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fyrsta burð var r = -0,05 (p<0,0001) (tafla 12). Samkvæmt aðhvarfi ætti kýr að mjólka 167 kg
minna (SE ±29,5 kg) yfir ævina fyrir hvern mánuð sem hún er eldri þegar hún ber sínum fyrsta
kálfi (mynd 7).
Tafla 3: Æviafurðir (mjólk kg)
Staðalfrávik

17.399

11.194

Mjólk kg

Meðaltal

18500
18000
17500
16.780
17000
16500
16000
15500
15000
14500
20-22 23

Lágmark

1.032

Hámark

77.563

N

Miðgildi

Frávikshl.

10.696

14.981

64,33

18.269

15.805

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35-37

Aldur við fyrsta burð í mánuðum

Mynd 6: Meðalæviafurðir aldursflokka.
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Mynd 7: Samband aldurs við fyrsta burð og æviafurða (SE ±29,5) (p<0,0001).
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4.3   Áhrif aldurs við fyrsta burð á förgunaraldur
Kýr í gagnasafninu lifa að meðaltali 2.000 daga eða 5,55 ár (tafla 4). Eftir því sem kvígur
eru eldri þegar þær bera því lengri að jafnaði verður heildarævi þeirra. Kvígur sem bera 35-37
mánaða verða að meðaltali 307 dögum eldri við förgun en kvígur sem bera 20-22 mánaða
(mynd 8). Marktækur munur reyndist vera á milli aldurshópa (p<0,0001). Í töflu 10 má sjá milli
hvaða hópa var marktækur munur. Skýringarhlutfall í fervikagreiningu var R2 = 0,35 og því
skýrir líkanið (fæðingarbú, burðarmánuður, burðaraldur) aðeins 35% af breytileikanum á milli
hópa. Fylgni milli aldurs við fyrsta burð og förgunaraldurs er r = 0,137 (p<0,0001) (tafla 12).
Samkvæmt aðhvarfi lifir kýr 23,4 dögum lengur (SE ±1,63 dögum) fyrir hvern mánuð sem hún
er eldri þegar hún ber fyrsta kálfi (mynd 9).
Tafla 4: Förgunaraldur (dagar)
Staðalfrávik

Min

Max

N

Miðgildi

Frávikshl.

2.000

624

878

4.057

10.696

1.904

31,18

Förgunaraldur í dögum

Meðaltal

2172

2200
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1865

1892

1800
1700
20-22
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27

28

29
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31

32

33

34

35-37

Aldur við fyrsta burð í mánuðum

Mynd 8: Meðalförgunaraldur aldursflokka

Förgunaraldur í dögum

4350
3850
3350
2850
2350
1850

y = 23,391x + 1341,7
R² = 0,01885

1350
850
20

22

24

26

28

30

32

34

Aldur við fyrsta burð í mánuðum

Mynd 9: Samband aldurs við fyrsta burð og förgunaraldurs (SE ±1,63) (p<0,0001).
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4.4   Áhrif aldurs við fyrsta burð á framleiðsludaga/endingu
Meðalending kúnna í gagnasafninu er 1.156 dagar eða 3,2 ár í framleiðslu (tafla 5).
Kvígur sem bera 20-22 mánaða eru lengst í framleiðslu og endast að meðaltali 119 dögum
lengur en kvígur sem bera 35-37 mánaða (mynd 10). Marktækur munur reyndist vera á milli
aldurshópa (p<0,0001). Í töflu 11 má sjá milli hvaða hópa var marktækur munur.
Skýringarhlutfall í fervikagreiningu var R2 = 0,110 og því skýrir líkanið (fæðingarbú,
burðarmánuður, burðaraldur) aðeins 11,0% af breytileikanum á milli hópa. Fylgni milli aldurs
við fyrsta burð og framleiðsludaga er neikvæð r = -0,039 (p<0,0001) (tafla 12). Samkvæmt
aðhvarfi ættu kýrnar að endast 6,6 dögum styttra (SE ±1,63 dögum) í framleiðslu fyrir hvern
mánuð sem þær eru eldri við fyrsta burð (mynd 11).
Tafla 5: Framleiðsludagar
Meðaltal

Staðalfrávik

Lágmark

Hámark

N

Miðgildi

Frávikshl.

1.156

618

250

3.284

10.696

1.057

53,48

Framleiðsludagar

1250

1220

1200

1167

1150

1101

1100
1050
1000
20-22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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Mynd 10: Meðalending (dagar í framleiðslu) frá fyrsta burði að förgun eftir aldursflokkum.
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Mynd 11: Samband aldurs við fyrsta burð og framleiðsludaga/endingu (SE ±1,63) (p<0,0001).

Mynd 12: Meðaltalstölur fyrir daga í uppeldi og framleiðsludaga sett upp sem hlutfall af
meðalævilengd í hverjum aldursflokki. Eftir því sem kvígurnar eru eldri þegar þær bera er
framleiðsluskeið þeirra hlutfallslega minni partur af ævinni.

4.5   Áhrif aldurs við fyrsta burð á bil milli burða
Að jafnaði fjölgar dögum á milli fyrsta og annars burðs eftir því sem kýr eru eldri þegar
þær bera sínum fyrsta kálfi. Það munar 19 dögum á aldurshópum 24-25 mánaða og 35-37
mánaða (mynd 12). Marktækur munur reyndist vera á milli aldurshópa (p<0,0018). Tukey próf
leiddi í ljós að aðeins var marktækur munur milli aldurshópa 25 og 29 mánaða. Í
fervikagreiningu var skýringarhlutfall R2 = 0,198 og því skýrir líkanið (fæðingarbú,
burðarmánuður, burðaraldur) aðeins 19,8% af breytileikanum á milli hópa. Fylgni milli aldurs
við fyrsta burð og bils milli burða er r = 0,0998 (p<0,0001) (tafla 12). Samkvæmt aðhvarfi
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lengist bil milli burða um 1,52 dag (SE ±0,15 dagur) fyrir hvern mánuð sem kýrin er eldri þegar
hún ber fyrsta kálfi (mynd 14). 10% gripanna í safninu báru ekki í annað skipti.
Tafla 6: Bil milli fyrsta og annars burðar
Meðaltal

Staðalfrávik

Lágmark

Hámark

N

Miðgildi

Frávikshl.

396

56

135

600

9.972

381

14,11

Dagar milli burða 1 og 2

410

406

405

401

401

29

30

402

403

400
395

390

393

392

390

387

387

24

25

390

400

399

33

34

391

385
380
375
20-22

23

26

27

28

31

32

35-37
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Mynd 13: Meðallengd milli fyrsta og annars burðar eftir aldurshópum.
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Mynd 14: Samband milli aldurs við fyrsta burð og bils milli fyrsta og annars burðar (SE ±0,15)
(p<0,0001).
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4.6   Áhrif aldurs við fyrsta burð á prótein- og fitumagn á fyrsta mjaltaskeiði
Meðalprótein- og fitumagn (kg) hækkar að jafnaði með hækkandi burðaraldri (mynd 14).
Marktækur munur var á milli hópa þegar fita (kg) og prótein (kg) voru skoðuð (p<0,0001).
Kýrnar framleiddu að jafnaði meira prótein og meiri fitu á fyrsta mjaltaskeiði eftir því sem þær
voru eldri þegar þær báru. Það var í samræmi við að afurðir á fyrsta mjaltaskeiði (mjólk kg)
jukust eftir því sem þær voru eldri við fyrsta burð. Þegar fita og prótein var umreiknað yfir í
prósentur var ekki marktækur munur á milli aldurshópa (próteinhlutfall, p = 0,382 og
fituhlutfall, p = 0,506).
Tafla 7: Efnamagn og efnahlutföll mjólkur á fyrsta mjaltaskeiði
Meðaltal

Staðalfrávik

Lágmark

Hámark

N

Miðgildi

Frávikshl.

Prótein kg

163,3

45,6

33,5

429,7

9.708

159,5

27,93

Prótein %

3,33%

0,18%

2,62%

4,18%

9.708

3,32%

5,46

Fita kg

206,7

62,6

35,7

630,0

9.708

200,8

30,30

Fita %

4,21%

0,51%

2,52%

6,50%

9.708

4,17%

12,13

Prótein

Fita

Linear (Prótein)

Linear (Fita)

220,0
200,0

Kg

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
20-22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Mynd 15: Meðalprótein- og fitumagn á fyrsta mjaltaskeiði eftir aldursflokkum.

4.7   Kostnaður við kvíguuppeldi
Samkvæmt þeirri nálgun sem notuð var til að áætla uppeldiskostnað (viðauki 8.3) kostar
247.389 kr. að ala upp kvígu í 20 mánuði (59% fóðurkostnaður). Hver mánuður eftir það kostar
13.165 kr. Það kostar því 300.050 kr. að ala upp kvígu í 24 mánuði (61% fóðurkostnaður),
379.041 kr. í 30 mánuði (63% fóðurkostnaður) og 458.032 kr. að ala upp kvígu í 36 mánuði
(64% fóðurkostnaður). Fyrstu þrír mánuðir í uppeldi kosta 49.958 kr. sem er (16,6% af 24
mánaða uppeldi). Launakostnaður var á bilinu 22-23% af heildaruppeldiskostnaði.
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Kostnaður á dag á hverja kvígu fer vaxandi eftir því sem kvígan ber seinna. Kostnaður
á dag á kvígu sem ber 20 mánaða er 412 kr. en 425 kr. á kvígu sem ber 37 mánaða (mynd 16).
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Mynd 16: Kostnaður á dag við að ala upp kvígu miðað við aldur við fyrsta burð.

Þegar uppeldiskostnaður var borinn saman við hagnað af meðalafurðum aldurshópanna
á fyrsta mjaltaskeiði (breytilegur kostnaður við framleiðslu dreginn frá tekjum) kom í ljós að
enginn af hópunum nær að mjólka fyrir uppeldiskostnaði á fyrsta mjaltaskeiði (mynd 17).
Minnsta tapið á fyrsta mjaltaskeiði var hjá kvígum sem báru 20 mánaða (-87.463 kr.) og mesta
tapið var hjá kvígum sem báru 37 mánaða (-282.136 kr.).

Mynd 17: Uppeldiskostnaður miðað við hagnað af grip á fyrsta mjaltaskeiði. Í hagnaði fyrir
mjólk er búið að draga frá kostnað við framleiðslu.

Þegar uppeldiskostnaður er borinn saman við hagnað af meðalæviframleiðslu
aldurshópanna (breytilegur kostnaður við framleiðslu dreginn frá tekjum) sést að því eldri sem
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kýrnar eru við fyrsta burð því minni hagnaði skila þær. Mestur hagnaður yfir ævina er hjá
kvígum sem bera 23 mánaða en þegar búið er að draga uppeldiskostnað frá hagnaði fyrir afurðir
voru eftir 396.975 kr. Minnstur hagnaður er hjá kvígum sem bera 37 mánaða, einungis 135.725
kr. (mynd 18).

Mynd 18: Uppeldiskostnaður miðað við hagnað af grip yfir ævina. Í hagnaði fyrir æviafurðir
er búið að draga frá kostnað við framleiðslu.
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5   Umræður
5.1   Áhrif aldurs við fyrsta burð á afurðir á fyrsta mjaltaskeiði
Niðurstöður sýna að við hækkandi burðaraldur aukast að jafnaði afurðir á fyrsta
mjaltaskeiði (myndir 3 og 4, töflur 8 og 12). Það er í samræmi við niðurstöður Jóns Viðars
Jónmundssonar (1980, 2000) og Pirlo o.fl. (2000). Niðurstöðurnar stangast hins vegar á við
Froidmont o.fl. (2013) en í rannsókninni þeirra mjólkuðu kvígur sem báru á aldrinum 22-26
mánaða mest á fyrsta mjaltaskeiði. Niðurstöður stangast einnig að hluta til á við rannsókn
Nilforooshan og Edriss (2004) sem sýndi að afurðir á fyrsta mjaltaskeiði jukust ef aldur við
fyrsta burð fór úr 21 mánuði í 24. Hins vegar minnkuðu afurðir ef kvígur báru eldri en 24
mánaða. Í rannsókn Ettema og Santos (2004) kom fram að afurðir á fyrsta mjaltaskeiði aukast
ef kvígur bera á bilinu 23,3 til 25 mánaða. Ef kvígur bera eldri en 25 mánaða aukast afurðir á
fyrsta mjaltaskeiði ekki.
Samkvæmt aðhvarfi (mynd 5, tafla 12) ætti kvíga sem ber 36 mánaða að mjólka 351
lítrum meira á fyrsta mjaltaskeiði en kvíga sem ber 24 mánaða. Ef meðaltöl hópa eru skoðuð
þá mjólkuðu kvígur í aldurshópnum 35-37 ára við fyrsta burð 214 kg meira að meðaltali en
kvígur sem báru 24 mánaða. Yngsti hópurinn, 20-22 mánaða, sker sig úr en sá hópur mjólkar
að meðaltali 533 kg minna en kvígur sem báru 23 mánaða (mynd 4). Það munar hins vegar ekki
nema 11 kg að meðaltali á kvígum sem bera 23 mánaða og 24 mánaða. Ef 24 mánaða kvíga er
borin saman við 33 mánaða kvígu (hæstu meðaltals afurðir, 5080 kg) munar 371 kg. Ef
meðalburðaraldur kvígna á Íslandi 2016 (27,4 mánuðir, Guðmundur Jóhannesson, 2017) er
borinn saman við kvígu sem ber 23 mánaða er einungis 3% auking á afurðum. Skörpu skilin
milli yngsta hópsins og næst yngsta sjást ekki í grein Jón Viðars Jónsmundssonar (2000) en hjá
Pirlo o.fl. (2000) minnka afurðir um 590 kg þegar burðaraldur lækkar úr 24 mánuðum í 20
mánuði. Einnig greina Froidmont o.fl. (2013) frá því að kvígur sem bera yngri en 22 mánaða
mjólki 11% minna á fyrsta mjaltaskeiði en þær sem bera 22-26 mánaða. Þessar niðurstöður gefa
til kynna að kvígurnar sem bera 20-22 mánaða séu ekki orðnar nógu þroskaðar við burð og þess
vegna kemur það niður á afurðum þeirra á fyrsta mjaltaskeiði.
Skýringarhlutfallið (R2) í fervikagreiningunni er einungis 35% og gefur til kynna að
burðaraldur, fæðingarbú og burðarmánuður skýri ekki nema rúman einn þriðja af
breytileikanum á milli hópa. Það kemur ekki á óvart enda er margt annað sem hefur áhrif á
afurðir gripa eins og til dæmis fóðrun í uppvexti, líffræðileg geta til að vaxa og erfðafræðileg
geta til að framleiða mjólk (Mourits o.fl, 1999).
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5.2   Áhrif aldurs við fyrsta burð á æviafurðir
Niðurstöður sýna að kvígur sem bera 23-26 mánaða mjólka að meðaltali meira yfir ævina
en aðrir aldurshópar (mynd 6). Þetta er að hluta til í samræmi við niðurstöður Mayer o.fl. (2004)
en í þeirri rannsókn voru æviafurðir hæstar hjá kvíguhópum sem báru sínum fyrsta kálfi að
meðaltali 23,3 og 24,3 mánaða gamlar. Í þessari rannsókn mjólkuðu þó kvígur sem báru 25-26
mánaða aðeins meira yfir ævina en þær sem báru 23-24 mánaða (mynd 6). Einnig sýndi
rannsókn Curran o.fl (2013) að æviafurðir jukust eftir því sem kvígurnar voru yngri þegar þær
báru. Í tveim af fjórum hópum sem voru rannsakaðir (kýr sem mjólkaðar voru þrisvar á
sólarhring) voru það kvígur sem báru 20 mánaða sem mjólkuðu mest yfir ævina en í hinum
tveimur hópunum (kýr mjólkaðar tvisvar á sólarhring) voru það kvígur sem báru 24-24,7
mánaða sem voru afurðamestar yfir ævina. Hjá hópunum sem mjólkaðir voru tvisvar á
sólarhring minnkuðu æviafurðir þegar kvígur báru yngri en 22 mánaða og eldri en 26 mánaða
og líkjast þær niðurstöður niðurstöðum þessa verkefnis (mynd 6).
Kvígur sem báru 23-24 mánaða mjólkuðu að meðaltali tæplega 18.000 kg yfir ævina og
þær sem báru 25-26 mánaða rúmlega 18.200 kg. Allir hinir aldurshóparnir mjólkuðu að
meðaltali minna en 17.000 lítra yfir ævina að undanskildum hópnum sem bar 28 mánaða sem
mjólkaði 17.703 kg. Athygli vekur að kvígurnar sem bera elstar mjólka töluvert minna en
hóparnir sem bera í kringum tveggja ára aldurinn (mynd 6, tafla 9). Mestur var munurinn á milli
þeirra sem báru 25 mánaða og 35-37 mánaða, yngri kvígunum í hag en þær mjólkuðu að
meðaltali 2.464 lítrum meira.
Samkvæmt aðhvarfi (mynd 7) ætti kvíga sem ber 24 mánaða að mjólka 501 kg meira
yfir ævina en kvíga sem ber 27 mánaða og 2.007 kg meira yfir ævina en kvíga sem ber 36
mánaða. Skýringarhlutfallið í fervikagreiningunni er einungis 12,7% og því skýra burðaraldur,
fæðingarbú og burðarmánuður lítinn hluta af breytileikanum í æviafurðum.

5.3   Áhrif aldurs við fyrsta burð á förgunaraldur
Niðurstöður sýna að því eldri sem kvígur eru þegar þær bera því lengri verður að jafnaði
ævi þeirra (mynd 8, töflur 10 og 12 ). Þetta er í samræmi við Froidmont o.fl. (2013) en í þeirri
rannsókn er jákvæð fylgni á milli burðaraldurs og förgunaraldurs. Fylgni milli aldurs við fyrsta
burð í þessari rannsókn (r = 0,137) var hins vegar meiri en í rannsókn Nilforooshan og Edriss
(2004) en þar var hún einungis r = 0,052.
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Meðalkýr í gagnasafninu verður 5,55 ára (tafla 5). Meðalaldur íslenskra mjólkurkúa var
samkvæmt Jón Viðari Jónmundssyni og Jóni Torfasyni (2001) um 5-6 ár í kringum aldamótin
2000. Meðalaldur hefur því ekki lækkað mikið síðastliðin 17 ár.
Mestur er munurinn á yngsta hópnum, 20-22 mánaða, og elsta hópnum, 35-37 mánaða.
Eldri hópurinn lifir að meðaltali 307 dögum lengur en yngri hópurinn (mynd 8). Fylgnin milli
aldurs við fyrsta burð og förgunaraldurs var eins og fyrr segir r = 0,137 (tafla 12, p<0,0001) og
var það mesta fylgnin í allri rannsókninni. Samkvæmt aðhvarfi (mynd 9) lifir kýrin 23,4 dögum
lengur fyrir hvern mánuð sem hún er eldri þegar hún ber. Þetta er áhugavert ef þessar
niðurstöður eru bornar saman við niðurstöður um æviafurðir en eins og fram hefur komið lækka
æviafurðir að jafnaði eftir því sem kvígan er eldri þegar hún ber. Því virðist sem svo að það sé
bara aukakostnaður af því að láta kvígur bera eldri ef þær lifa lengur en mjólka minna.

5.4   Áhrif aldurs við fyrsta burð á framleiðsludaga/endingu
Hér sýna niðurstöður að því eldri sem kvígur eru þegar þær bera, því styttra endast þær
að jafnaði frá fyrsta burði að förgun (mynd 10, töflur 10 og 12). Þetta er í samræmi við
niðurstöður Nilforooshan og Edriss (2004) þar sem fylgni milli aldurs við fyrsta burð og
framleiðsludaga var neikvæð r = -0,093; og hjá Froidmont o.fl. (2013) áttu kvígur sem báru 2226 mánaða flesta framleiðsludaga yfir ævina. Einnig sýndu niðurstöður hjá Curran o.fl. (2013)
að neikvæð fylgni væri á milli aldurs við fyrsta burð og framleiðsludaga í hópunum sem
mjólkaðir voru þrisvar á sólarhring. Framleiðsludagar í þeim hópum voru að jafnaði 44,5-65,9
dögum fleiri hjá kvígum sem báru 20 mánaða en hjá kvígum sem báru 24 mánaða. Það er
sambærilegt við þessa rannsókn en kvígur sem báru 20-22 mánaða voru í framleiðslu að
meðaltali 54 dögum lengur en kvígur sem báru 24 mánaða (mynd 10).
Einnig er áhugavert að sjá að eftir því sem kvígur eru eldri þegar þær bera verður
framleiðsluskeið þeirra hlutfallslega styttri tími af ævi þeirra en uppeldisskeiðið hlutfallslega
lengri tími (mynd 12). Að meðaltali eru kvígur sem bera 20-22 mánaða 35% af ævi sinni í
uppeldi og 65% í framleiðslu. Hjá kvígum sem bera 29 mánaða er hlutfallið 43%/57% og hjá
kvígum sem bera 35-37 mánaða er hlutfallið orðið 49%/51%. Elstu kvígurnar eyða því að
meðaltali nánast jafn miklum tíma í uppeldi og í framleiðslu. Froidmont o.fl. (2013) greindu frá
samskonar niðurstöðum en í þeirri rannsókn var framleiðsluskeiðið 57,7% af ævi kvígna sem
báru 22-26 mánaða en bara 47,9% af ævi kvígna sem báru 34-38 mánaða.
Meðalkýr í gagnasafninu endist í 3,2 ár frá fyrsta burði og að förgun (tafla 5). Mestu
munar á milli yngsta hópsins (1.220 framleiðsludagar) og elsta hópsins (1.101
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framleiðsludagar), eða 119 dögum (mynd 10). Einnig má benda á að kvígur sem bera 23 mánaða
endast að meðaltali 56 dögum lengur en kvígur sem bera 27 mánaða (mynd 10). Aðhvarf (mynd
11) leiddi í ljós að fyrir hvern mánuð sem kvígur eru eldri þegar þær bera endast þær 6,6 dögum
styttra.

5.5   Áhrif aldurs við fyrsta burð á bil milli burða
Meðalbil milli fyrsta og annars burðs var að meðaltali 394,6 dagar í gagnasafninu (tafla
6). Niðurstöður gefa til kynna að það sé jákvæð fylgni milli aldurs við fyrsta burð og bils milli
burða, (r = 0,0998, tafla 12). Það munar að meðaltali 19 dögum á aldurshópunum sem bera 2425 mánaða (stysta bil milli burða) og elsta hópnum, 35-37 mánaða (mynd 13). Í rannsókn
Ettema og Santos (2004) voru opnir dagar færri og fanghlutfall betra hjá kvígum sem báru á
aldrinum 23,6-25 mánaða gamlar en hjá kvígum sem báru yngri og eldri. Þótt viðmið á frjósemi
séu önnur í þeirra rannsókn þá var niðurstaðan að kvígur sem báru 23,3-25 mánaða stóðu sig
best á frjósemisgrundvelli miðað við aðrar kvígur. Það sama má segja um kýr í þessari rannsókn
en það var styst bil milli burða hjá kúm sem sem báru á aldrinum 24-25 mánaða (mynd 13).

5.6   Áhrif aldurs við fyrsta burð á prótein- og fitumagn í mjólk á fyrsta
mjaltaskeiði
Niðurstöður sýna að eftir því sem kvígurnar bera eldri framleiða þær meira prótein (kg)
og fitu (kg) (mynd 15). En það er í samræmi við að eftir því sem þær eru eldri eykst nyt á fyrsta
mjaltaskeiði. Ekki reyndist marktækur munur milli hópa þegar prótein- og fituhlutfall var
skoðað. Það er ekki í samræmi við sumar erlendar rannsóknir sem greina frá því að aldur við
fyrsta burð hafi marktæk áhrif á prótein- og fituhlutfall (Pirlo o.fl., 2000; Curran o.fl., 2013;
Froidmont o.fl., 2013).
Í rannsókn Curran o.fl. (2013) framleiddu kvígur sem báru 20, 21 og 22 mánaða minna
af fitu (kg) og próteini (kg) á fyrsta mjaltaskeiði en kýr sem báru 23-30 mánaða (ekki var
marktækur munur á milli 23 og 25-30 mánaða þegar þeir aldurshópar voru bornir saman við 24
mánaða kvígur). Þegar fituhlutfall var skoðað kom í ljós að það var marktækt lægra hjá kvígum
sem báru á bilinu 22-25 mánaða en þeim sem báru yngri og eldri. Það er ekki í samræmi við
núverandi rannsókn (kafli 4.6). Próteinhlutfall var marktækt hærra hjá kvígum sem báru 20
mánaða en hjá þeim sem báru 21-30 mánaða (ekki var marktækur munur á milli 21-30 mánaða).
Í rannsókn Pirlo o.fl. (2000) hafði hærri aldur við fyrsta burð jákvæð áhrif á fituhlutfall eftir 23
mánaða aldur en hærri aldur við fyrsta burð hafði hins vegar neikvæð áhrif á próteinhlutfall eftir
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22 mánaða aldur. Í rannsókn Froidmont o.fl. (2013) jókst fita (kg) og prótein (kg) við hærri
aldur við fyrsta burð í takt við auknar afurðir á fyrsta mjaltaskeiði og er það í samræmi við
þessa rannsókn (mynd 15). Hins vegar, öfugt við þessa rannsókn, hafði aldur við fyrsta burð
áhrif á fitu- og próteinhlutfall hjá sumum aldurshópum. Fituhlutfall var marktækt hærra hjá
kvígum sem báru 30-34 mánaða og próteinhlutfall var marktækt hærri hjá kvígum sem báru 3842 mánaða.

5.7   Kostnaður við kvíguuppeldi
Samkvæmt niðurstöðum um nálgun á uppeldiskostnaði eykst uppeldiskostnaður eftir því
sem kvígur eru eldri þegar þær bera (myndir 16 og 17). Munur á uppeldiskostnaði á kvígu sem
ber 20 mánaða og 37 mánaða er 223.808 kr. Að láta kvígur bera 36 mánaða í stað 24 mánaða
eykur uppeldiskostnað á hverja kvígu um tæp 53%. Auking er á uppeldiskostnaði um rúm 18%
ef kvígur bera 27 mánaða í stað 23 mánaða en samkvæmt útreikningum var mestur hagnaður af
æviafurðum hjá kvígum sem báru 23 mánaða (mynd 18). Miðað við mat á uppeldiskostnaði og
mjólkurverði (87,4 kr.) í útreikningum, mjólka engar kvígur fyrir uppeldiskostnaði á fyrsta
mjaltaskeiði (mynd 17), þótt tapið sé minnst hjá kvígunum sem bera yngstar (20 mánaða).
Mikill munur er á uppeldiskostnaði og hagnaði af mjólkurframleiðslu hjá kvígum sem bera 37
mánaða eða -282.136 kr. Þegar hagnaður fyrir æviafurðir er skoðaður ná allar kvígur að mjólka
upp í uppeldiskostnaðinn (mynd 18) en það munar aðeins 135.725 kr. hjá kvígum sem bera 37
mánaða. Mestur hagnaður samkvæmt þessum útreikningum er hjá kvígum sem bera 23 mánaða,
403.602 kr. á hverja kvígu. Ef hagnaður fyrir æviafurðir er skoðaður hjá hópunum sem
mjólkuðu mest, 23-26 mánaða við fyrsta burð, er hann á bilinu 372.982 kr. - 403.602 kr. (mynd
18).
Að lækka burðaldur um einn mánuð lækkar heildaruppeldiskostnað á kvígu um 3-5%
(mynd 17) . Það svipar til niðurstöðu Mohd Nor o.fl. (2012) en í þeirri rannsókn lækkaði
uppeldiskostnaður um 2,6-5,7% fyrir hvern mánuð sem kvígan var styttra í uppeldi.
Fóðurkostnaður í rannsókn Mohd Nor o.fl. (2012)

var að meðaltali 44,5% af

heildaruppeldiskostnaði (minna en í núverandi rannsókn: 59%-64%) og launakostnaður var að
meðaltali 31% en það er hærra hlutfall en í þessari rannsókn (22-23%).
Í rannsókn Heinrichs o.fl. (2013) var uppeldið fyrstu 3 mánuðina að meðatali 12% af
heildaruppeldiskostnaði (meðalburðaraldur 25 mánuðir). Í þessari rannsókn var hlutfall
uppeldis af heildaruppeldiskostnaði hjá 25 mánaða kvígu 16%. Fóðurkostnaður í rannsókn
Heinrichs o.fl. (2013) var að meðaltali 73% af heildaruppeldiskostnaði og er það hærra hlutfall
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en hjá öllum aldurshópum í þessari rannsókn (59-64%). Einnig var launakostnaður einungis
11,2% í rannsókn Heinrichs o.fl. (2013) sem er mun minna en í þessari rannsókn.
Hér hefur aðeins verið ræddur hagnaður sem bóndi fær fyrir mjólkurframleiðslu en ekki
má gleyma að þegar kýr er send í sláturhús fær bóndinn tekjur fyrir kjöt. Fallþungi á venjulegri
íslensk kú er á bilinu 170-200 kg og fer hún í flokk K1A (Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir,
munnleg heimild, 26. apríl 2017). Samkvæmt verðskrá Norðlenska (2017) er greitt 607 kr./kg
fyrir grip í flokk K1A og ætti því að fást 103.190 kr. – 121.400 kr. fyrir kúnna. Hins vegar má
hafa í huga að samkvæmt reglugerðum um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða þá
flokkast kjöt af nautum, uxum og kvígum 12-30 mánaða sem ungneytakjöt (Reglugerð um
gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða, 2010). Öllu jöfnu myndi það flokkast sem UN1A
<250 og verð fyrir kílóið eru 726 kr. og er það 20% hærra verð en fæst fyrir kjöt sem fer í flokk
K1A. Ef kvíga ber 24 mánaða mætti því mjólka hana í allt að 6 mánuði til reynslu og ef
gripurinn stenst ekki væntingar er hægt að fá hærra verð fyrir kjötið sé kvígan send í sláturhús
fyrir 30 mánaða aldur.
Einnig má benda á það að í útreikningum um hagnað er ekki tekið tillit til tekna af
beingreiðslum.
Ljóst er samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar að því hærri sem burðaraldur kvígna
er því hærri verður uppeldiskostnaðurinn (mynd 17) og því stærri partur af framleiðsluskeiði
kýrinnar fer í að borga upp uppeldiskostnað.
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6   Ályktanir
Þótt afurðir á fyrsta mjaltaskeiði aukist eftir því sem kvígur eru eldri þegar þær bera þá er
ekki nógu mikil afurðaaukning til að réttlæta það að lengja uppeldistímann umfram 23-24
mánuði. Það munar litlu á meðalafurðum á fyrsta mjaltaskeiði hjá kvígum sem bera 23-24
mánaða og kvígum sem bera 27 mánaða (meðalburðaraldur á Íslandi 2016). Afurðir aukast að
meðaltali um 3% ef burðaraldur hækkar úr 23 í 27 mánuði en uppeldiskostnaður eykst um 18%.
Þegar æviafurðir eru skoðaðar mjólka kvígur sem bera 27 mánaða að meðaltali minna en kvígur
sem bera 23, 24, 25 og 26 mánaða. Þótt niðurstöður sýni að kvígur sem bera 20-22 mánaða séu
að meðaltali lengst í framleiðslu sýna niðustöður um meðalafurðir á fyrsta mjaltaskeiði og á
æviafurðum að þær beri heldur ungar. Engar kvígur ná að mjólka fyrir uppeldiskostnaði á fyrsta
mjaltaskeiði en minnsta tapið er hjá kvígum sem bera yngstar. Miðað við niðurstöður er
ævihagnaður fyrir mjólkurframleiðslu mestur af kvígum sem bera 23 mánaða og sýna meðaltöl
um afurðir að þær mjólka nánast jafn mikið yfir ævina og kvígur sem bera 24 mánaða.
Þótt einungis sé um að ræða mat á uppeldiskostnaði í þessu verkefni þá breytir það ekki
þeirra staðreynd að uppeldiskostnaður er meiri eftir því sem kvígur bera eldri. Niðurstöður sýna
einnig að neikvæð fylgni er á milli aldurs við fyrsta burð og æviafurða. Því er enginn hagur í
að láta kvígur bera eldri en tveggja ára.
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10  Viðaukar
10.1  Tukey-töflur sem segja til um marktækni milli aldurshópa

Tafla 8: Afurðir á fyrsta mjaltaskeiði
Aldurshópar

Marktækur munur á:

Aldurshópar

Marktækur munur á:

20-22

Öllum

29

≤26

23

20-22, ≥ 31

30

20-22, 24, 25, 33, 35-37

24

20-22, ≥ 27

31

≤26

25

20-22, ≥ 28

32

≤27

26

20-22, 29, ≥ 31

33

≤28

27

20-22, 24, ≥ 32

34

≤27

28

20-22, 24, 25, 33, 35-37

35-37

≤28

Tafla 9: Æviafurðir
Aldurshópar
23
24
25
26
27
28
35-37

Marktækur munur á:
35-37
35-37
35-37
35-37
35-37
35-37
23, 24, 25, 26, 27, 28

38

Tafla 10: Förgunaraldur
Aldurshópar

Marktækur munur á:

Aldurshópar

Marktækur munur á:

20-22

30, 31, ≥33

29

Engum hóp

23

≥33

30

20-22, 24

24

30, 31, ≥33

31

20-22, 24

25

≥33

32

Engum hóp

26

33, 35-37

33

≤27

27

33, 35-37

34

≤25

28

Engum hóp

35-37

≤27

Tafla 11: Framleiðsludagar
Aldurshópar
20-22
23
25
26
27
28
29
32
35-37

Marktækur munur á:
35-37
35-37
35-37
35-37
35-37
35-37
35-37
24, 25, 26
20-22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29
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10.2  Aðhvarfsjöfnur og fylgni
Tafla 12: Aðhvarfsjöfnur og fylgnistuðlar (r) við aldur við fyrsta burð.
Aðhvarfsjafna

Öryggi

R2

Fylgni

Öryggi

y=29,27x+4006

<0,0001

0,006

0,077

<0,0001

y=-167,28x+22106

<0,0001

0,003

-0,055

<0,0001

Förgunaraldur (dagar)

y=23,39x+1342

<0,0001

0,018

0,137

<0,0001

Framleiðsludagar/ending

y=-6,61x+1342

<0,0001

0,002

-0,039

<0,0001

y=1,53x+352

<0,0001

0,009

0,099

<0,0001

Afurðir á fyrsta mjaltaskeiði (kg)
Æviafurðir (kg)

Bil milli fyrsta og annars burðs

10.3  Uppeldiskostnaður
Tafla 13: Tafla úr Handbók bænda (Tjörvi Bjarnason og Matthías Eggertson, 2006). Tölur frá
2006 voru núvirtar til að fá út uppeldiskostnað fyrir 2017. Vísitala neysluverðs 1. janúar 2006
var 248,9 og 1. janúar 2017 var hún 438,4 (438,4/248,9 = 1,76) (Landsbankinn, á.á.). Tölur
frá 2006 voru því margfaldaðar með 1,76. Uppeldiskostnaður í töflunni miðar við kvígu sem
ber 25 mánaða.

Úr handbók bænda 2006
Breytilegur kostnaður
Fóður
Vinna
Sæðingar
Undirburður
Dýralæknakostnaður
Fastur kostnaður
Byggingar
Tæki
Annað
Alls
kr/dag m.v 25 mán

2006

2017

2017

64.361 kr
36.963 kr
2.748 kr
1.682 kr
1.648 kr

113.362 kr
65.105 kr
4.840 kr
2.963 kr
2.903 kr

á dag
151 kr
87 kr
6 kr
4 kr
4 kr

13.165 kr
1.265 kr
4.396 kr
126.228
kr
168 kr

23.188 kr
2.228 kr
7.743 kr

31 kr
3 kr
10 kr

222.332 kr

296 kr

40

296 kr

Tafla 14: Fóðuráætlun (Grétar Hrafn Harðarson, á.á.) og kostnaður fyrir ungkálfa (0 - 3 mánaða).
Miðað er við próteinríka ungkálfaköggla sem kosta 113 kr./kg (Fóðurblandan, á.á.b). Miðað er við
orkuríkt hey með 88% þe, 0,83 FEm/kg þe og 75 AAT/kg þe sem kostar 30 kr./kg (Þóroddur Sveinsson,
2015).
Aldur
1 – 3 daga
4 – 7 daga
2 vikna
3 vikna
4 vikna
5 vikna
6 vikna
7 vikna
8 vikna
9 – 10 vikna

Mjólk L
3
4
5
5
8
8
8
4
2
0

Kálfakögglar kg

0
0,1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
1

0
0
0
0,1
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4

0

2

0,5

11 – 12 vikna

Hey kg

Dagar
3
4
7
7
7
8
8
8
8
15

Kr mjólk
787 kr
1.398 kr
3.059 kr
3.059 kr
4.894 kr
5.594 kr
5.594 kr
2.797 kr
1.398 kr
- kr

Kr kjarnf
- kr
45 kr
79 kr
158 kr
237 kr
362 kr
452 kr
542 kr
633 kr
1.695 kr

Kr hey
- kr
- kr
- kr
21 kr
42 kr
48 kr
48 kr
72 kr
72 kr
180 kr

Samtals
787 kr
1.444 kr
3.138 kr
3.238 kr
5.174 kr
6.003 kr
6.094 kr
3.411 kr
2.103 kr
1.875 kr

15
90

- kr

3.390 kr

225 kr

3.615 kr
36.881 kr

Tafla 15: Fóðuráætlun (Grétar Hrafn Harðarson, á.á.) og kostnaður við uppeldi á mjólkurkú. Miðað
er við 16% kúaköggla sem kosta 100 kr./kg (Fóðurblandan, á.á.a). Miðað er við að kvígur 10 mánaða
og eldri fái slakara hey með 88% þe, 0,76 FEm/kg þe og 70 AAT/kg þe. Miðað er við að hey kosti 30
kr./kg (Þóroddur Sveinsson, 2015).
Vöxtur

Kg

g/dag

kjarnf.

Kg hey

Dagar

Kr kjarnf

Kr hey

Samtals

3 -5 mán. (100 kg)

600

1,8

0,5

90

18.306 kr

1.350 kr

19.656 kr

6 - 9 mán. (150 kg)

670

1

3,5

120

12.000 kr

12.600 kr

24.600 kr

10 -14 mán. (200 kg)

500

0,5

5

150

7.500 kr

22.500 kr

30.000 kr

15 -19 mán. (300 kg)

670

0

8

150

36.000 kr

36.000 kr

20 mán. (400 kg)

670

0

10

30

9.000 kr

9.000 kr

Tímabil

630
Hver mánuður umfram 20

10

30
660

119.256 kr *
9.000 kr

9.000 kr
128.256 kr**

*Fóðurkostnaður við uppeldi á kvígu í 20 mánuði. ** Fóðurkostnaður við uppeldi á kvígu í 21 mánuð.
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10.4  Ýmsar myndir sem lýsa gagnasafninu og gripunum í því

15%
10%

9%

12%

11%
8%

11%

8%
6%

jan

feb

mar

apr

4%

3%

maí

jún

4%

júl

ágú

sep

okt

nóv

des

Mjólk kg

Mynd 19: Dreifing kvíguburða eftir mánuðum í gagnasafninu.

9000-12999
8000-8999
7000-7999
6000-6999
5000-5999
4000-4999
3000-3999
2000-2999
1000-1999

0,5%
1,4%
4,7%
11,9%
23,6%
30,5%
19,8%
6,0%
1,6%

Mjólk kg

Mynd 20: Afurðir gripa í gagnasafninu á fyrsta mjaltaskeiði.

70000-79999

0,02%

60000-69999

0,2%

50000-59999
40000-49999
30000-39999

1,7%
4,6%
9,8%

20000-29999

19,6%

10000-19999

34,5%

1000-9999

29,5%

Mynd 21: Æviafurðir gripa í gagnasafninu.
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Lifandi
133-144 mánaða
121-132 mánaða
109-120 mánaða
97-108 mánaða
85-96 mánaða
73-84 mánaða
61-72 mánaða
49-60 mánaða
37-48 mánaða
25-36 mánaða

3,0%
0,054%
1,0%
3,5%
6,0%
8,9%
14,5%
20,6%
22,3%
18,4%
1,8%

Mynd 22: Förgunaraldur gripa í safninu.

ALGENGUSTU FÖRGUNARÁSTÆÐUR
Bráðadauði; 3,8%
Áföll við burð; 4,2%

Elli; 5,0%
Júgurbólga;
33,2%

Spenastig;
5,3%

Júgurgallar;
8,8%

Litlar afurðir;
9,8%
Ófrjósemi/gripur heldur
ekki; 16,8%

Mynd 23: Algengustu förgunarástæður í gagnasafninu.

Aðrar förgunarástæður eru: Aðlögun að framl.heimildum/búrekstri hætt (2,9%), gallar í mjöltun
(2,2%), óþekkt eða óviss ástæða (2,1%), skapgallar (2,9%), efnaskipta-/meltingarsjúkdómar
(1,6%), drapst af slysförum (1,4%), há frumutala (0,4%), slátrað til kjötframleiðslu (0,04%) og
júgurbólga og júgur-/spenagallar (0,01%).
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109-120 mánuðir

0,02%

97-108 mánuðir

0,4%

85-96 mánuðir

2,7%
5,3%

73-84 mánuðir

7,8%

61-72 mánuðir

12,4%

49-60 mánuðir
37-48 mánuðir

20,0%

25-36 mánuðir

22,1%

13-24 mánuðir

23,4%
5,9%

0-12 mánuðir

Mynd 24: Ending gripa í gagnasafninu frá fyrsta burði að förgun.

Dagar milli burða

Dagar á milli fyrsta og annars burðar
551-600
501-550
451-500
401-450
351-400
301-350
251-300
201-250

1,9%
4,1%
9,0%
21,0%
43,5%
20,1%
0,3%
0,02%

Mynd 25: Dagar milli fyrsta og annars burðar hjá gripum í gagnasafninu.
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