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Ágrip 

Maðurinn hefur nýtt hross til matar frá tíma frummannsins og tamið hross frá því um 4000 

fyrir Krist. Fram til 1930 voru hestar eina landsamgöngutækið á Íslandi. Í dag er helsta 

hlutverk hestsins að vera reiðhestur og gleðigjafi. Á undanförnum áratugum hefur það færst í 

aukana að halda hryssum í þeim tilgangi að safna hormóni úr blóði þeirra sem svo er nýtt í 

frjósemislyf fyrir annað búfé. 

Hryssur hafa verið haldnar á Íslandi í þeim tilgangi að taka úr þeim blóð frá árinu 1979. 

Hingað til hafa ekki verið gerðar rannsóknir á því hvaða áhrif blóðtaka hryssna hefur á folöld 

þeirra. Í þessari rannsókn var markmiðið að komast að því hvort blótaka hryssna hafi áhrif á 

efnainnihald kaplamjólkur og vaxtargetu folalda.  

Gögnum var aflað sumarið 2021 á einu búi. Úrtakið var 14 hryssur í blóðtöku og 4 hryssur í 

viðmiðunarhóp sem ekki voru í blóðtöku. Öll folöldin voru vigtuð hálfs mánaðarlega, frá 

byrjun júní og út september. Mjólkursýnum var safnað úr sex hryssum sem tekið var blóð úr  

fyrir þeirra fyrstu blóðtöku og aftur 16 tímum síðar. Á sama tíma voru viðmiðunarhryssurnar 

fjórar mjólkaðar. Þetta var endurtekið við þriðju og sjöundu blóðtöku. 

Lítill munur reyndist á niðurstöðum hópana bæði á þyngd folaldanna og efnainnihaldi 

kaplamjólkur. Ekki reyndist marktækur munur á efnainnihaldi kaplamjólkur úr hryssum í 

blóðtöku og viðmiðunarhryssur. Folöld undan hryssum í viðmiðunarhóp reyndust örlítið 

léttari en folöld undan hryssum sem tekið var blóð úr en munurinn var ekki marktækur 
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1. Inngangur 

1.1  Blóðbúskapur 

Hesturinn hefur verið hluti af sögu mannkyns allt frá frummanninum sem veiddi hross til matar 

og klæða, þar til maðurinn fór að temja hross í Kína 4000 árum fyrir Krist. Í dag er hans helsta 

hlutverk að vera gleðigjafi og félagi mannsins. Hesturinn hefur þjónað manninum sem 

dráttadýr, burðardýr, samgöngutæki og í hernaði auk þess sem hann gefur af sér kjöt og skinn 

(Ingimar, Sveinsson 2010).  

Á Íslandi er einungis eitt hestakyn, Íslenski hesturinn. Íslenski hesturinn hefur mikið verið 

fluttur úr landi og er nú ræktaður í mörgum öðrum löndum. Á Íslandi hefur verið algjört bann 

við innflutningi frá 1909 og hvorki má flytja inn hesta sem ræktaðir hafa verið í öðrum löndum 

né hesta sem ræktaðir hafa verið á Íslandi og fluttir út. Ástæðan fyrir þessu er sú að þar sem 

Ísland er landfræðilega einangrað eru mjög fáir sjúkdómar sem herja á hestana miðað við annars 

staðar í heiminum. Innflutningsbannið kemur að mestu leyti í veg fyrir að þessir sjúkdómar 

berist til landsins (Guðrún Jóhanna Stefánsdóttir og Víkingur Gunnarsson, 2021). 

Hesturinn var eina landsamgöngutækið á Íslandi fram til ársins 1930. Eftir síðari 

heimstyrjöldina hófst vélvæðing í landbúnaði og þá minnkaði notagildi hans. Áhugi fyrir 

honum minnkaði og lengi vel var tvísýnt um framtíð íslenska hestsins. Áhugamenn um land allt 

fóru þá að stofna hestamannafélög, hestinum var gefið hlutverk sem reiðhestur og í dag er hann 

einn vinsælasti og fjölhæfasti reiðhestur heims (Ingimar Sveinsson, 2010).   

Á undanförnum áratugum hefur það færst í aukana að hryssur víða um heim séu haldnar í þeim 

tilgangi að safna hormóni úr blóði þeirra. Hormónið er notað er sem frjósemislyf í annað búfé 

(Vilanova o.fl., 2019). Þetta á einnig við hérlendis og hér verður farið yfir blóðtöku á Íslandi.  

1.1.1 Meðgöngulengd hryssna 

Hryssur geta skilað lífvænlegum folöldum eftir 310 til 380 daga meðgöngu, þó er 320 til 360 

daga meðganga talin vera eðlileg. Þessi breytileiki í meðgöngulengd er töluvert meiri hjá 

hryssum en öðrum búfénaði. Ástæða þess að hún getur verið svo breytileg er að hryssur eru 

mjög næmar fyrir bæði innvortis áhrifum, sem og umhverfisáhrifum (Davies Morel o.fl., 2002).  

Miðað hefur verið við að íslenskar hryssur gangi með í 336 daga eða í rúma 11 mánuði. Talið 

er að tveir þriðju folalda fæðist eftir 326 til 346 daga meðgöngu. Talið er að hryssur sem fyljast 

snemma sumars séu líklegri til að seinka köstun og hryssur sem fyljast seint að sumri eru líklegri 

til að flýta köstun  (Helgi Sigurðsson, 1988). 
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Margir utanaðkomandi þættir hafa áhrif á meðgöngulengd hryssna. Áhrifin sem koma frá 

fóstrinu sjálfu eru  kyn þess, stærð og hrossakyn. Áhrif frá móðurinni sjálfri eru aldur, tími frá 

síðustu köstun og tími frá pörun til eggloss. Umhverfisþættir sem hafa áhrif á lengd meðgöngu 

eru tími ársins sem folald er getið, loftslag, næringarástand hryssunnar og breytileiki milli ára 

(Davies Morel o.fl., 2002). 

Í rannsókn sem gerð var á meðgöngulengd 433 Thoroughbred hryssna í Bretlandi kom í ljós að 

meðal meðgöngulengd þeirra var 344,1 dagur. Stysta meðgangan var 315 dagar og sú lengsta 

388 dagar. Í rannsókninni kom í ljós að kyn folaldsins og árstíð köstunar hafði mest áhrif á 

meðgöngulengd. Hryssurnar gengu með hestfolöld 1,7 til 7 daga lengur en merfolöld (Davies 

Morel o.fl., 2002). 

1.1.2 Upphaf og saga blóðtöku á Íslandi 

Sumarið 1979 var fyrst safnað blóði úr fylfullum hryssum hér á landi. Það var gert í Skagafirði 

en þá var tekið blóð úr um 80 hryssum. Ári síðar var farið að safna blóði úr um 680 hryssum 

um land allt. Árið 1981 var fjöldi hryssna í blóðtöku kominn yfir 1000 (Eggert Gunnarsson og 

Þorsteinn Ólafsson, 1982).  

Fyrstu sumrin eftir upphaf blóðtöku á Íslandi voru teknir fimm lítrar af blóði úr hverri hryssu 

vikulega fjórum til fimm sinnum á 50. til 90. degi meðgöngu. Stærsta vandamálið til að byrja 

með var að vita nákvæman fyljunardag því mikið hagsmunaatriði er að fá sem flestar hryssur 

inn í blóðtöku til að nýta megi blóðið sem best úr hverju stóði. Á þessum tíma var fangprófun 

tímafrek og því einungis tekin blóðsýni tvisvar úr hverri hryssu. Ef hvorugt blóðsýnanna sýndi 

fram á næga framleiðslu hormónsins varð sú hryssa ekki með í blóðtöku það sumarið. Þegar 

bændur áttu stór stóð var erfitt að áætla hvenær hryssurnar festu fang og því lögðu þeir kapp á 

að fylgjast heldur með köstunardegi, sem var síðan notaður til að áætla hvaða dag þær festu 

fang (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982).  

Hjá íslenskum hryssum er alltaf miðað við að meðgöngutími sé ellefu mánuðir. Þær ganga aftur 

um níu dögum eftir köstun en það kallast folaldsgangmál. Þær ganga aftur þremur vikum síðar 

en þá áætluðu bændur að hryssur sínar væru að festa fang. Á þessum tíma voru stundum ógeltir 

folar hafðir í stóðum allt árið og því kom það fyrir að hryssur köstuðu mjög snemma. Ekki vildu 

menn selja blóð með litlu hormónamagni og var því tekin sú ákvörðun að selja ekki blóð úr 

hryssum eftir hundrað daga frá köstun (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982). 

Vinnureglur sem blóðtökumenn ráðlögðu bændum þá voru þær að setja stóðhestinn í hryssurnar 

einhvern tiltekinn dag. Síðan voru tekin tvö blóðsýni úr hryssunum yfir sumarið. Fyrra 
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blóðsýnið var tekið 55 dögum eftir að stóðhestur var settur í. Þá voru einungis tekin sýni úr 

geldum hryssum og hryssum sem höfðu kastað allavega 22 dögum fyrir þá sýnatöku. Viku síðar 

var tekið blóðsýni úr þeim hryssum sem höfðu kastað tíu til tuttugu dögum áður en hesturinn 

var settur í (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982).  

Tilraunastöðin á Keldum sá um hormónamælingar á blóðsýnum við upphaf blóðtöku á Íslandi. 

Unnt var að mæla magn hormónsins í blóði en þó gat verið að hryssur væru fylfullar án þess að 

þær væru að framleiða nægt magn hormónsins (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 

1982). 

Fyrstu árin urðu menn varir við ónot í einstaka hryssum eftir blóðtökuna en þó virtist lítið um 

það. Þessi ónot lýstu sér þannig að sumar hryssurnar lögðust, fóru að velta sér en þessi einkenni 

voru mest áberandi þurrkasumarið 1980. Til voru dæmi um að hryssur yrðu afvelta stuttu eftir 

blóðtöku og því talið nauðsynlegt að hafa gott eftirlit með hryssunum fyrsta sólarhringinn eftir 

blóðtöku. Hætta er á að folaldshryssur klumsi þegar þær eru settar í aðhald og nokkur dæmi eru 

um að það gerist í blóðtöku (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982).  

Klums er sjúkdómur sem einungis leggst á folaldshryssur. Sjúkdómurinn getur komið fram hjá 

hyssum sem reknar eru langar leiðir án þess að hafa þol til. Einnig geta hryssur klumsað þegar 

þær hafa verið fluttar langa leið á bíl og ef þær eru vatnslausar í lengri tíma. Röskun á 

kalkefnaskiptum líkamans er talin vera orsök sjúkdómsins, einnig eru aðrir þættir sem ýta undir 

eins og álag og streita (Helgi Sigurðsson, 1988). Aðal einkenni sjúkdómsins eru krampi í 

tyggivöðvum og hrossið nær ekki að opna munninn, svitnar og verður mótt. Hrossið stirðnar og 

getur fengið vöðvakrampa í alla vöðva. Klums getur leitt hross til dauða á nokkrum dögum ef 

ekkert er gert fyrir það. Meðferð við sjúkdómnum er að gefa kalk- og sykurlausn í æð og það 

er mjög mikilvægt að meðhöndla sem fyrst (Arnþór Guðlaugsson, 2017). Til að koma í veg 

fyrir sjúkdóminn er gott að taka reglulega hlé á löngum reksti eða flutning mjólkandi hryssna, 

leyfa þeim að grípa í jörð og folöldum að sjúga (Helgi Sigurðsson, 1988). Við blóðtöku má 

koma í veg fyrir að hryssur klumsi með því að hafa þær ekki í of stórum hópum í aðhaldi og 

hafa nægan aðgang að vatni (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn Ólafsson, 1982). 

Þessi fyrstu ár voru gerðar nokkrar athuganir. Skoðað var hvort blóðtakan hefði áhrif á 

fallþunga folalda en ekki mældist marktækur munur þar á (Eggert Gunnarsson og Þorsteinn 

Ólafsson, 1982). Einnig voru blóðsýni tekin úr hryssunum samhliða blóðtöku, til að fylgjast 

með skammtímaáhrifum blóðtöku. Megin áhersla var lögð á að mæla blóðrauða (haemoglobin) 

og blóðkornahlutfall (hmatocrit). Þessi gildi voru skoðuð því breytingar á þeim gefa ákveðna 
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vísbendingu um blóðleysi eða um of mikið vökvatap (hækkun á blóðkornahlutfalli). 

Eftirfarandi þættir voru einnig mældir; heildarprótein, kólesteról, albúmín, þvagefni, 

magnesíum, kalsíum og ólífrænn fosfór. Eina gildið sem breyttist við blóðtökuna var að 

blóðkornahlutfall hækkaði sem gerist þegar hryssan missir fimm lítra af blóði á þremur til fimm 

mínútum. Því er nauðsynlegt að hryssurnar hafi nægan aðgang að vatni (Eggert Gunnarsson og 

Þorsteinn Ólafsson, 1982). 

1.1.3 Ísteka 

Eftir rúmlega 20 ár frá fyrstu blóðtöku á Íslandi var líftæknifyrirtækið Ísteka stofnað árið 2000 

en sérhæfing þess er að vinna lyfjaefni úr blóði. Fyrirtækið starfar eftir leyfi Lyfjastofnunnar 

sem vottar það að framleiðslan uppfylli þau ströngu skilyrði sem þarf til lyfjaframleiðslu. Góðir 

framleiðsluhættir í lyfjaframleiðslu (GMP) eru eftir ákveðnum stöðlum. Einnig er verksmiðjan 

samþykkt fyrir lyfjaframleiðslu á Bandaríkjamarkaði af Lyfjaeftirliti Bandaríkjanna (FDA) sem 

og í öðrum löndum um allan heim (Arnþór Guðlaugsson, 2021). 

Dýralæknar sjá um blóðtökur og meta almennt heilsufar hjá öllum hryssum við upphaf hverrar 

blóðtöku en ekki er tekið blóð nema úr heilbrigðum dýrum. Matvælastofnun (MAST) hefur 

einnig eftirlit með heilbrigði hryssna við blóðtöku auk eftirlits með að öllum reglum sé fylgt 

við blóðtöku. Þá starfar að auki dýravelferðar- og gæðafulltrúi hjá Ísteka sem sinnir innra 

eftirliti með dýravelferð. Hann hefur aðgengi að hrossunum og aðstöðunni sem er tengd 

blóðtöku og heimsækir úrtak bænda á ári hverju þar sem farið er yfir aðstöðu, meðferð og ástand 

hrossa. Sérstök gæðahandbók var gefin út árið 2017 af Ísteka fyrir þá bændur sem taka þátt í 

blóðtöku. Í henni er farið vel yfir hvernig skal standa að blóðtöku hryssna með velferð þeirra 

að leiðarljósi (Arnþór Guðlaugsson, 2021). 

Ísteka setti saman samning í samráði við MAST og fagráð dýravelferðar sem allir 

samstarfsbændur þurfa að skrifa undir. Í samningnum er talað um nærgætni í umgengni, hvíld, 

beitarland, vatn og saltaðgang. Öll hross þurfa að vera skráð í World-Feng sem er alþjólegt 

skýrsluhaldskerfi fyrir íslensk hross. Þá þarf bóndinn á blóðtökubúinu að vera skráður sem 

umráðamaður á öllum hryssunum, einnig þeim sem hann er ekki skráður eigandi fyrir. Þar er 

einnig talað um að aðstaða til blóðtöku þurfi að vera góð og ekki megi taka blóð á bæjum þar 

sem frávik frá velferð hrossa hefur átt sér stað, samkvæmt reglugerðum MAST (Arnþór 

Guðlaugsson, 2021). 
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1.1.4 Blóðbúskapur á Íslandi í dag 

Í dag eru rúmlega 5000 hryssur notaðar til blóðtöku árlega og eru um 100 bú á landinu með 

samning við Ísteka.  Árið 2021 var meðalverð á 5 lítrum af blóði 8 til 11 þúsund krónur en þá 

fengust um 45 til 70 þúsund krónur fyrir afurðir einnar hryssu ef hún fór í 5 til 6 blóðtökur. 

Allra bestu hryssurnar gátu því skilað afurðum fyrir um 90 þúsund krónur (Arnþór 

Guðlaugsson, 2020). 

Sumarið 2022 verður tekið upp nýtt greiðslukerfi þar sem verðflokkar miðast við fjölda 

blóðgjafa hjá hverri hryssu það árið. Greiðslurnar byggja á styrk hormónsins í blóði hryssunar 

en þær hryssur sem gefa oftar eru með mun hærri meðalstyrk í blóði sínu samanborið við þær 

hryssur sem gefa sjaldnar. Með nýja kerfinu fást því um 60-80 þúsund krónur fyrir afurðir 

hryssna sem fara í 5-6 blóðtökur. Bestu hryssurnar sem gefa átta sinum blóð geta gefið allt að 

156.000 kr. (Arnþór Guðlausson, 2022) 

Þetta voru einungis tekjur af blóðinu en einnig eru verðmæti í folöldunum sem hægt er að selja 

til slátrunar eða lífs. Á sumrin felst vinnan í því að smala hryssunum og aðstoða dýralækni við 

blóðtöku, auk eftirlits með hryssunum þess á milli. Á veturna þarf að sinna eftirliti og 

fóðurgjöfum auk þess að setja þarf stóðhestinn í að vori (Arnþór Guðlaugsson, 2020). 

Blóðtökutímabilið er í heildina um tólf vikur og úr hverri hryssu er tekið blóð um fjórum til átta 

sinnum að meðaltali. Hver blóðtaka tekur um 10 til 15 mínútur svo hver hryssa eyðir um einni 

til tveimur klukkustundum á ári í básnum. Hryssan lifir eins náttúrulegu lífi og kostur er en hún 

er á beit með folaldi sínu allt sumarið. Það er vel hugsað um hana yfir veturinn, hún fær gott 

hey og er með sínu stóði (Arnþór Guðlaugsson, 2020). 

1.2 Hormónið eCG  

Equine chorionic gonadotropin (eCG) er hormón sem uppgötvað var fyrir meira en 90 árum í 

fylfullum hryssum. Þrátt fyrir að svo langt sé síðan það var uppgötvað er enn margt óvitað um 

virkni þess (Murphy, 2012). Hormónið var áður kallað pregnant mare serum gonadotropin 

(PMSG) og er glýkópróteinhormón sem er myndað úr trophoplastik þekjufrumum. Þessar 

þekjufrumur koma frá fóstrinu og þaðan ganga þær inn í legslímuhúðina þar sem þær mynda 

legslímubolla (e. endometrial cups) en þar hefst framleiðsla hormónsins á 36. til 38. degi 

meðgöngu hryssna. Hámarksframleiðsla á eCG er á 55. til 70. degi meðgöngu. Framleiðsla 

hormónsins hættir á 100. til 140. degi en oftast er miðað við 110 daga (Vilanova o.fl., 2019). 

Talið er að hormónið hjálpi til við fósturþroska. Til að nýta hormónið til lyfjaframleiðslu er 

hryssum haldið á blóðtökubúum. Þeim er haldið að vori og þegar þær nálgast 40. dag meðgöngu 
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eru tekin blóðsýni þar sem eCG er mælt með svokölluðu ELISA prófi (Vilanova o.fl., 2019; 

Murphy, 2012). Þetta er gert vikulega og þegar prófið verður jákvætt er blóði safnað einu sinni 

í viku úr hverri hryssu á meðan blóðtöku stendur (Vilanova o.fl., 2019). Ekki eru til neinar 

alþjóðlegar leiðbeiningar eða reglugerðir um blóðsöfnun. Því er breytilegt milli búa og 

hestakynja hversu miklu blóði er safnað vikulega úr hverri hryssu (Vilanova o.fl., 2019). 

Settar hafa verið fram nokkrar tillögur um hlutverk eCG í hryssum en ekkert hefur verið staðfest 

að fullu. Vitað er að eCG tengist virkni LH (Luteinizing Hormone) viðtaka í hryssum en það 

skýrir þó einungis virkni þess að hluta. eCG binst gulbúi hryssna snemma á meðgöngu sem 

getur framleitt gonadotropin sem viðheldur meðgöngu (Murphy, 2012). Einhver tímatengsl 

virðast vera á milli eCG og viðbótaregglosa í kringum 40. dag meðgöngu. Því er talið líklegt að 

eCG geti stuðlað að þessum viðbótaregglosum ásamt því að styðja við aðra bylgju gulbús og 

þar með tryggt fullnægjalegan hormónastuðning fyrir áframhaldandi meðgöngu (Murphy, 

2012). Einnig hefur verið talið að eCG hjá hryssum eigi þátt í því að einangra fóstrið frá 

ónæmiskerfi þeirra þannig að ónæmiskerfið ráðist ekki gegn fóstrinu en þó eru engar 

vísbeningar um að svo sé raunin (Murphy, 2012). 

Kostir notkunnar eCG í öðrum dýrum er hvað hormónið er virkt í langan tíma. Helmingunartími 

niðurbrots í kindum eru 21 klukkutímar og  hjá nautgripum er hann talinn vera um 45,6 

klukkutímar. Ástæða þessa hæga niðurbrotstíma hormónsins má rekja til efnafræðilegrar 

byggingar þess  (Murphy, 2012).   

Við upphaf fósturvísaflutninga var eCG notað til þess að framkalla fjöldaegglos hjá gjafadýrum. 

Langur helmingunartími þess gerði það að verkum að hægt var að framkalla fjöldaegglos með 

einni lyfjagjöf. Þessi sami eiginleiki er þó einnig takmarkandi þar sem það hefur tilhneigingu 

til að oförva eggjastokkinn með þeim afleiðingum að mörg eggbúin verða án eggfrumu og 

uppskera lífvænlegra fósturvísa því mjög breytileg (Murphy, 2012). 

Þekktasta notkun hormónsins er að það er notað til að flýta kynþroska hjá dýrum og þá aðalega 

svínum, en þá eru einungis gefnir litlir skammtar af eCG. Hormónið hefur verið prófað til að 

flýta kynþroska hjá jórturdýrum og með mjög góðum árangri í sauðfé (Murphy, 2012).   

eCG er einnig nýtt til að samstilla búfé fyrir sæðingar og þá helst nautgripi og sauðfé en einnig 

við samstillingu staðgöngukúa fyrir fósturvísaflutninga. Þegar búfé er samstillt fyrir sæðingar 

er gefinn lítill skammtur af eCG og eftir samstillingu fá þeir prostaglandín eða 

prógestórón/estrógen en árangurinn er þó breytilegur. Notkun eCG hefur komið vel út til að 

auka fangprósentu fyrir fósturflutning (Murphy, 2012). 
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 eCG veldur losun eggbúsörvandi hormóns hjá öðrum tegundum en hrossum. Því er hægt að 

nota eCG í lyfjaframleiðslu fyrir dýr sem eru með árstíðabundna fengitíma og þá er hægt að 

framkvæma egglos utan þess tíma árs. eCG eykur frjósemi, það er notað til að örva eggbúsvöxt 

og egglos hjá ýmsum tegundum eins og svínum, nautum, sauðfé og geitum (Vilanova o.fl., 

2019).  

1.3 Kaplamjólk 

Kaplamjólk er mjólk sem hryssur framleiða fyrir folöld sín og úr henni fá folöld mikilvægustu 

næringuna fyrstu mánuðina af lífi þeirra. Kaplamjólk hefur einnig verið nýtt til manneldis og 

þá sérstakla í Mið-Asíu (Malacarne o.fl., 2002). 

Kaplamjólk er mun tærari, hvítari og sætari en kúamjólk en það allt gerir hana líkari 

brjóstamjólk (Malacarne o.fl., 2002). Árið 2017 var gerður samanburður á kaplamjólk, 

brjóstamjólk og kúamjólk í Tékklandi. Munurinn á kaplamjólk og kúamjólk liggur í því að 

kaplamjólk hefur tiltölulega lágt fitu- og prótein hlutfall en hátt hlutfall laktósa. Próteinin í 

kaplamjólk eru um 55% casein og 45% mysuprótein, en prótein úr mjólk jórturdýra er oftast 

um 80% casein. Vegna hás hlutfalls mysupróteina og amínósýra í kaplamjólk hentar hún betur 

fyrir fólk en kúamjólk  (Jastrzebska o.fl., 2017). Í Töflu 1 má sjá samanburð á efnainnihaldi 

mjólkur í rannsókn Jastrzebska o.fl. árið 2017. 

Tafla 1. Samanburður á efnainnihaldi mjólkur í tékkneskri rannsókn frá árinu 2017 

 Kaplamjólk Kúamjólk Brjóstamjólk 

Fita % 1,21 3,61 3,64 

Prótein % 2,14 3,25 1,42 

Laktósi % 6,37 3,25 6,71 

Aska% 0,42 0,76 0,22 

Orka (kal/kg) 480 674 677 

 

Kapla- og brjóstamjólk hafa mjög svipað innihald af laktósa á meðan kúamjólkin er töluvert 

lægri í hlutfalli laktósa. Kaplamjólkin er orkuminni (kal/kg) heldur en bæði kúamjólkin og 

brjóstamjólkin (Jastrzebska o.fl., 2017) vegna þess að hún er fitusnauðari (Malacarne o.fl. 

2002). 

Árið 2012 var gerð rannsókn á efnainnihaldi mjólkur 14 hryssna af mismunandi aldri, stærð og 

erfðafræðilegum bakgrunni. Tekin voru mjólkursýni strax eftir köstun og svo vikulega eftir það, 

alls 12 sinnum. Í þeirri rannsókn var meðal fita kaplamjólkur 1,70%, meðal prótein 1,94% og 
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meðal laktósi 6,65%. Meðal efnainnihald kalpamjólkur fyrir hverja viku í þessari rannsókn má 

sjá í töflu 2 hér að neðan (Wells o.fl., 2012). 

Tafla 2. Efnainnihald kaplamjólkur milli vikna úr rannsókn Wells, o.fl.  frá árinu 2012 

Vika Fitu % Prótein % Laktósa % 

1 2,07 2,64 6,15 

2 1,74 2,29 6,40 

3 2,07 2,12 6,50 

4 1,86 2,01 6,59 

5 1,89 2,02 6,61 

6 1,39 1,88 6,74 

7 1,56 1,89 6,83 

8 1,55 1,66 6,80 

9 1,63 1,69 6,80 

10 1,59 1,64 6,87 

11 1,40 1,80 6,70 

12 1,65 1,65 6,81 

Eins og sést í töflunni þá lækkar bæði fituprósenta og próteinprósenta þegar líður á 

mjaltaskeiðið á meðan laktósaprósentan hækkar (Wells o.fl., 2012). 

Rannsókn var gerð á efnainnihaldi kalplamjólkur Rússneskra og Litáenskra hryssna af 

dráttarkyni. Niðurstöður þeirra rannsóknar sýndu fram á að hryssurnar mjólkuðu meira á 

morgnana en á nóttunni. Próteinhlutfall var hærra á daginn en á nóttunni og það sama átti við 

um fituinnihald (Chirgin o.fl., 2019). 

1.4 Vöxtur folalda 

Vaxtarkúrfa 798 Thoroughbred folalda var skoðuð á Írlandi á árunum 1988 til 1992. Folöldin 

voru vigtuð við fæðingu og svo mánaðarlega til tuttugu mánaða aldurs. Meðal fæðingarþungi 

folaldanna var 53,3 kg sem var 12% af meðal þunga þeirra við 20 mánaða aldur sem var 450 

kg. Við sex mánaða aldur voru þau orðin 240 kg. Þar sást að folöldin þyngdust mest fyrsta 

mánuðinn eða um 1,7 kg á dag. Frá eins til sex mánaða aldurs voru folöldin að þyngjast í 

kringum eitt kíló á dag. Eftir sex mánaða aldur dró úr vexti þeirra eða alveg niður í 0,5 kg á 

dag. Vöxtur folaldanna jókst svo aftur um 12 mánaða aldur og fer upp í 0,7 kg á dag áður en 

vöxtur minnkar aftur við 15 mánaða aldur. Við 19 mánaða aldur voru folöldin að þyngjast um 

0,2 kg á dag (Jelanl o.fl., 1996). 

Vaxtahraði folalda sem enn eru á spena er tengdur mjólkurframleiðslu móður. 

Mjólkurframleiðsla hryssna fer eftir líkamlegu ástandi hennar og aðgengi að góðri næringu. 

Folöldin vaxa hraðar á vorin og sumrin meðan þau eru á mjólk en síðan dregur úr vexti þeirra 

á haustin þegar dregur úr fóðurgæðum grasa (Jelanl o.fl., 1996). 
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1.5 Markmið  

Rannsókn þessi varð fyrir valinu vegna þess að undirrituð er vel kunnug blóðtöku og hafði 

áhuga á að bera saman folöld undan hryssum í blóðtöku og hryssum sem ekki er tekið blóð úr. 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á hryssum í blóðtöku né folöldum þeirra hér á landi. 

Einhverjar rannsóknir hafa verið gerðar á hryssum í blóðtöku erlendis en engar á folöldum 

þeirra að höfundi vitandi. Ákveðið var að skoða bæði þunga folalda yfir blóðtökutímabilið og 

efnainnihald kaplamjólkur í kringum blóðtökur. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með 

að svara með rannsókn þessari er: „hefur blóðtaka hryssna áhrif á mjólkurgildi kaplamjólkur og 

vöxt folalda?“   
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2. Rannsóknin  

2.1 Aðstæður 

Á búinu sem þessi rannsókn var gerð á voru rúmlega 20 hryssur í blóðtöku á aldrinum fjögurra 

til tuttugu vetra. Allar hryssurnar voru eitthvað tamdar allt frá því að vera einungis bandvanar 

upp í að vera gömul reiðhross.  

Um haustið voru hryssurnar hafðar með öðrum hrossum í sameiginlegu stóði. Yfir veturinn var 

mikið eftirlit með holdafari þeirra og þeim skipt upp í hópa eftir fóðurþörfum. Í desember voru 

grennstu hryssurnar komnar á heygjöf og um lok janúar voru allar hryssurnar komnar á heygjöf. 

Í apríl voru fylfullu hryssurnar teknar frá öðrum hrossum á búinu og þær hafðar aðskildar frá 

þeim fram yfir köstun. Þær voru í rúmlega 30 hektara hólfi við á, þar sem þeim var gefið þrátt 

fyrir að það væri næg sina í hólfinu og gras farið að grænka.  

Fyrsta folaldið fæddist 14. maí, 2021 og það síðasta 4. júní, 2021. Þann 30. maí, 2021 þegar 

flestar hryssurnar voru búnar að kasta var þeim skipt í tvo hópa, annar hópurinn fór á grasmikla 

mýri og hinn hópurinn á grasmikið þurrt land þar sem snarrót er ríkjandi. Báðir hóparnir fengu 

þó enn hey á meðan þeir snertu á því. Þann 26. júlí, 2021 voru allar hryssurnar sónaðar og þær 

hryssur sem ekki höfðu fyljast voru hafðar í viðmiðunnarhóp.  

Yfir sumarið voru allar folaldshryssurnar saman, nema yfir nóttina á milli mjólkursýnatöku, þá 

voru þær hryssur sem mjólkaðar voru hafðar sér svo auðveldar væri að ná þeim aftur til að 

mjólka. Þegar hryssur í blóðtöku voru reknar heim í blóðtöku eða blóðsýnatöku voru 

viðmiðunnarhryssurnar með hópnum svo allt áreiti var jafnt á milli hópa. 
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2.2 Efni og aðferðir  

Rannsókn þessi fór fram með þeim hætti að átján folöld voru 

vigtuð 9 sinnum á hálfsmánaða fresti frá því að þau voru að 

meðaltali 14 til 125 daga gömul. Fjórtán þessara folalda eru 

undan hryssum sem tekið var blóð úr þrisvar til átta sinum á 

tímabilinu. Hin fjögur eru undan hryssum sem ekki var tekið blóð 

úr og verður hér eftir talað um sem viðmiðunnarhóp. Allar 

hryssurnar voru á beit á sama landi til að fyrirbyggja 

þyngdarmismun folalda vegna fóðrunar móður. 

Folöldin voru vigtuð í sérsmíðuðu búri á vörubrettavigt frá Marel 

eins og sést á mynd 1. Vigtin hljóp á hálfu kílói og sama 

manneskjan sá um að lesa af vigtinni í hvert skipti. 

Mjólkursýni voru tekin úr sex hryssum í blóðtöku áður en fyrsta 

blóðtaka var framkvæmd og aftur 16 tímum síðar. Á sama tíma 

var tekið mjólkursýni úr viðmiðunarhópnum. Þetta var 

endurtekið við þriðju og sjöundu blóðtöku.  

Hryssurnar voru mjólkaðar með handmjaltatæki eins og sést hér 

á mynd 2. Teknir voru um 30 ml og settir í sérstakt efnagreiningar 

glas. Efnagreiningin var framkvæmd hjá Mjólkursamsölunni með 

sömu mælitækjum og stillingum sem notast er við til 

efnagreiningar á allri ferskri kúamjólk sem fer í gegn um 

verksmiðjur þeirra.   

Mynd 1. Vigtunarbúr  

Ljósmynd Ágústa Rut 

Mynd 2. Handmjaltatæki 

Ljósmynd Ágústa Rut 

 



12 

 

3. Niðurstöður 

3.1 Þungi folalda eftir fjölda blóðtaka móður 

Við vinnslu gagna var folöldum skipt upp í þrjá blóðtökuflokka eftir því hve oft blóð var tekið 

úr móður þeirra.  

• Flokkur a eru folöld undan hryssum sem tekið var blóð úr sex til átta sinnum og verður 

táknaður á myndum með appelsínugulum lit.  

• Flokkur b eru folöld  undan hryssum sem tekið var blóð úr þrisvar til fjórum sinnum og 

verður táknaður á myndum með grænum lit.  

• Flokkur c eru folöld undan hryssum sem voru í viðminunarhóp og ekki var tekið blóð 

úr þeim og verður táknaður á myndum með bláum lit 

3.1.1 Lokaþungi  

Á mynd 3 hér að neðan má sjá meðal lokaþunga folalda innan hvers hóps. Ekki var marktækur 

munur (p>0,05) á lokaþunga folalda eftir því hversu oft blóð var tekið úr mæðrum þeirra. Notast 

var við 95% öryggismörk. 

  

Mynd 3. Lokaþunga folalada eftir blóðtökuflokkum 
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Tafla 3 hér að neðan sýnir mun lokaþyngdar milli hópa og p gildi þeirra. P gildið sýnir að 

ómarktækur munur er á milli allra hópa (p >0,05). 

Tafla 3. Marktækni milli blóðtökuflokka 

 

 

 

Þyngsta og léttasta folaldið tilheyrðu bæði hóp b. Folöldin þyngdust jafnt yfir allt tímabilið en 

blóðtaka hryssana hófst eftir að öll folöld höfðu náð 50 daga aldri.  

Tafla 4 hér að neðan sýnir lokaþunga folalda innan hvers blóðtökuflokks, dagsetningu vigtunnar 

og hvort marktækur munur sé á milli mælinga. 

 

Tafla 4. Lokaþungi folalda innan hvers blóðtökuhóps 

 Flokkur a 

6-8 

blóðtökur 

Flokkur b 

3-4 blóðtökur 

Flokkur c 

Viðmiðunarhópur 

Dagsetning 27. 9 27. 9 27. 9 

Lokaþungi folalda 

(kg) 
169.0 170.6 168.7 

Marktækni a a a 

Bókstafur (a) merkir marktækni milli flokka. Þar sem sami bókstafurinn er í öllum flokkum þá er ekki 

marktækur munur þar á milli þeirra. Folöld þeirra hryssna sem eru í blóðtöku reyndust örlítið þyngri en 

folöld hryssna í viðmiðunarhóp. Ekki reyndist þessi munur þó marktækur (p>0,05). 

  

Hópar Munur í 

kg 

p Gildi 

a – b 1.625 0.979 

a – c -0.250 0.999 

b – c -1.875 0.978 
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3.1.2 Þyngd eftir aldri 

Á mynd 4 hér að neðan má sjá þunga hvers folalds fyrir sig eftir aldri. Folöld innan flokks b 

þyngdust hraðast til að byrja með áður en blóðtaka hófst. Við 50 daga aldur þegar blóðtaka fer 

að hefjast má ekki sjá greinilega breytingu á vaxtarhraða folalda. Línulegur vöxtur er á 

folöldunum út tímabilið. Við 75 daga aldur má sjá örlitla breytingu á vaxtarhraða einstakra 

folalda. Einnig sést að næst þyngsta og léttasta folaldið í lok tímabilsins eru bæði undan 

hryssum sem tekið var blóð úr þrisvar til fjórum sinnum en þyngsta folaldið var undan hryssu 

sem tekið var blóð úr sex til átta sinnum. 

 

Mynd 4. Þungi folalda eftir aldri. Litirnir tákna fjölda blóðtaka yfir sumarið. 

 

Í töflu 5 hér að neðan má sjá meðal þyngingu allra folalda á dag á milli vigtana. Folöldin 

þyngdust að meðaltali meira til að byrja með. Síðan dregur úr vaxtarhraða þegar líður á sumarið. 

Marktækur munur á þyngingu milli vikna er breytilegur eftir því hvaða vikur eru bornar saman. 

Mesta þyngdaraukningin var á milli fyrstu vigtana og minnsta þyngdaraukningin var á milli 

síðustu vigtana    
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Tafla 5. Meðalþynging allra folalda á dag á milli vigtana 

Dagsetning 
8.6 - 

22.6 

22.6 – 

6.7 

6.7 – 

27.7 

27.7 – 

9.8 

9.8 – 

23.8 

23.8 - 

6.9 

6.9 – 

20.9 

20.9 

-27.9 

Meðal þyngdaraukning á dag  

milli vigtana (kg/dag) 
1,17 1,11 1,01 1,02 0,92 1,09 0,89 0,62 

Marktækni a ab abc abc bc abc c d 

Bókstafir (a,b,c,d) merkja marktækni á milli vikna. Marktækur munur er á þyngdaraukningu milli 

viknanna sem ekki hafa sama stafinn.  

3.1.3 Þynging á dag  

Á mynd 5 hér að neðan má sjá hvað folöldin þyngdust að meðaltali á dag innan hvers 

blóðtökuflokks. Ekki var marktækur munur (p >0,05) á því hvað folöldin þyngdust á dag milli 

flokka notast var við 95% öryggismörk. 

 

Mynd 5. Þyngdaraukning folada að meðaltali á dag innan hvers blóðtökuflokks 
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Í töflu 6 hér að neðan má sjá meðal þyngdaraukningu folalda á dag innan hvers blóðtökuflokks. 

Ómarktækur munur (p >0,05) var á milli blóðtökuflokka þó folöld undan hryssum í 

viðmiðunnarhópnum þyngdust að meðaltali um 0,07 kg meira á dag en folöld undan hryssum 

sem tekið var blóð úr sex til átta sinnum.  

Tafla 6. Meðal þyngdaraukning folalda á dag innan hvers blóðtökuflokks 

 Flokkur a 

6-8 blóðtökur 

Flokkur b 

3-4 blóðtökur 

Flokkur c 

Viðmiðunarhópur 

Meðal 

þyngdaraukning 

folalda (kg/dag) 

0,95 0,98 1,02 

Marktækni a a a 

Bókstafur (a) merkir ómarktækni milli flokka. Ekki er marktækur munur á lokaþunga milli 

blóðtökuflokka sem hafa sama bókstafinn. Þar sem sami bókstafurinn er í öllum flokkum þá er ekki 

marktækur munur þar á milli þeirra.  

Milli hópa a og b munaði 0,028 kg á þyngdaraukningu folalda á dag (p=0,834), munurinn á 

milli hópa a og c var 0,074kg (p=0,413) og á milli hópa b og c munaði 0,046 kg (p=0,682).   

3.2 Þungi folalda eftir fjölda afkvæma móður 

Við vinnslu gagna var folöldum skipt upp í þrjá hópa eftir því hve mörg folöld móðir þeirra 

hafði áður átt.  

• Flokkur A eru folöld undan hryssum sem voru með sitt fyrsta folald og verður táknaður 

á myndum með appelsínugulum lit.  

• Flokkur B eru folöld  undan hryssum sem voru með sitt annað til þriðja folald og verður 

táknaður á myndum með grænum lit.  

• Flokkur C eru folöld undan hryssum sem voru með sitt fimmta til sjöunda folald og 

verður táknaður á myndum með bláum lit 

Mynd 6 hér að neðan sýnir þunga folaldanna eftir aldri. Hér sést að hryssur sem hafa kastað 

fleiri folöldum kasta yfirleitt þyngri folöldum en ekki reyndist marktækur munur þar á (p>0,05). 

Þegar leið á vaxtartímabilið dreifðist meira úr þunganum en folöld undan ungum hryssum sem 

voru að kasta í fyrsta sinn voru alltaf með þeim léttustu. 
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Mynd 6. Þungi folalda eftir aldri. Litirnir tákna fjölda afkvæma sem mæður hafa átt. 

Munur lokaþyngdar milla hópa A og B var 13,61 kg (p=0,712), á milli hópanna A og C 

munaði 16,17 kg á lokaþyngd (p=0,242), munurinn á hópum B og C munaði 2,55 kg 

(p=0,957) sem segir að mestu munaði á milli hóps A og hinna hópanna. 
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3.3 Kaplamjólk 

Tafla 7 hér að neðan sýnir meðal prósentu efna í kaplamjólkinni eftir hópum hverju sinni, annars 

vegar hryssum sem tekið var blóð úr og hinsvegar hjá viðmiðunarhryssunum 

Tafla 7. Meðal prósenta efnainnihalds mjólkur úr hryssum í blóðtöku og viðmiðunarhryssum 

 1.Blóðtaka 1. Viðmiðun 3. Blóðtaka 3. Viðmiðun 7. Blóðtaka 7. Viðmiðun 

 fyrir Eftir fyrir eftir fyrir eftir fyrir eftir fyrir eftir fyrir eftir 

Fitu% 
Marktækni 

0.56      

b 

1.03  

ab 

1.61       

a 

1.06      

ab 

1.16     

ab 

1.31     

ab 

1.12     

ab 

1.54      

a 

1.09     

ab 

1.07     

ab 

0.98     

ab 

0.96     

ab 

Prótein % 
Marktækni 

1.91      

a 

1.88  

a 

1.99      

 a 

1.85       

a 

1.87       

a 

1.74       

a 

1.96      

a 

1.91      

a 

1.89      

a 

1.83      

a 

1.91      

a 

1.81      

a 

Laktósa % 
Marktækni 

6.59      

a 

6.57   

a 

6.61   

a 

6.61    

a 

6.66     

a 

6.64      

a 

6.45     

a 

6.48   

a 

6.57    

a 

6.51      

a 

6.71      

a 

6.50 

a 

Þurrefnis 

% 
Marktækni 

9.9      

b 

10.1    

ab 

11.0 

a 

10.3     

ab 

10.5     

ab 

10.5     

ab 

10.3     

ab 

10.8  

ab 

10.4     

ab 

10.2     

ab 

10.3    

ab 

9.91     

ab 

Bókstafur (a,b) merkja marktækni milli mjólkursýna. Ekki er marktækur munur milli þeirra mjólkursýna 

sem hafa sama bókstafinn. Marktækur munur er á milli þeirra mælinga sem hafa sitthvorn bókstafinn. 

Mynd 7 hér að neðan sýnir súlurit með fituprósentu kalpamjólkur. Marktækur munur (p >0,05)  

reyndist vera á fituprósentu milli 1. mjólkursýnis hjá hryssum í blóðtöku og 1. mjólkursýnis 

viðmiðunarhóps þar sem allar hryssurnar voru við sömu kjör. Einnig var marktækur munur á 

fituprósentu milli 1. mjólkursýnis hryssna í blóðtöku og 3. mjólkursýnis eftir blóðtöku hjá 

viðmiðunnarhópnum.   

 

Mynd 7. Fituprósenta í mjólk hryssna í blóðtöku og viðmiðunarhóps fyrir hverja sýnatöku 
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Mynd 8 hér að neðan sýnir súlurit með próteinprósentu kalpamjólkur. Ekki reyndist marktækur 

munur (p>0,05) á próteinprósentu kalpamjólkur milli sýnataka né hópa.  

 

Mynd 8. Próteinprósenta mjólkur hryssna í blóðtöku og viðmiðunarhóps fyrir hverja sýnatöku 

Mynd 9 hér að neðan sýnir súlurit með laktósaprósentu kaplamjólkur. Ekki reyndist marktækur 

munur (p >0,05) á laktósaprósentu kalpamjólkur milli sýnataka né hópa.  

 

Mynd 9. Laktósaprósenta í mjólk hryssna í blóðtöku og viðmiðunarhóps við hverja sýnatöku 
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Mynd 10 hér að neðan sýnir súlurit með þurrefnisprósentu kaplamjólkur.  Marktækur munur 

reyndist vera á þurrefnisprósentu mjólkursýna milli 1. mjólkursýnis hryssna í blóðtöku og 1. 

mjólkursýnis viðmiðunarhópsins en þá voru allar hryssna við sömu kjör.  

 

Mynd 10. Þurrefnisprósenta í mjólk hryssna í blóðtöku og viðmiðunarhóps við hverja sýnatöku 
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4. Umræður 

4.1 Þyngdaraukning 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ekki sé marktækur munur á vaxtargetu folalda 

undan hryssum í blóðtöku og folalda viðmiðunnarhópsins en lokaþyngd folalda hryssna í 

blóðtöku vigtuðust örlítið þyngri en folöld hryssna í viðmiðunarhóp. Öll folöldin fylgdu 

vaxtarkúrfu og ekki dró úr vexti þegar blóðtaka hófst eða yfir blóðtökutímabilið. Þessi rannsókn 

var einungis gerð á fjórtán folöldum undan hryssum í blóðtöku og fjórum í viðmiðunarhópnum. 

Mögulega gæti mælst marktækur munur á niðurstöðum úr stærra úrtaki.  

Eitt folald undan hryssu í blóðtöku þyngdist ekkert á milli blóðtöku fimm og sjö. Ekki fannst 

skýring á því. Dýralæknir skoðaði móður og efnainnihald kaplamjólkur hennar var eðlilegt,  því 

var folaldið ekki tekið úr við úrvinnslu gagna. Þetta hafði ekki mikil áhrif á meðal 

þyngdaraukningu á dag í kílóum milli hópanna þriggja.  

Folöldin í rannsókninni voru að meðaltali 57,5 kg við 14 daga aldur. Þau voru að þyngjast að 

meðaltali um 1,25 kg á dag fyrsta mánuðinn en síðan dró hægt og rólega úr þyngdaraukningu 

folaldanna. Á öðrum til fjórða mánuði voru þau að þyngjast um um það bil eitt kíló á dag en á 

fimmta mánuði voru þau einungis að þyngjast um rúmlega hálft kíló. Thoroughbred folöldin á 

Írlandi voru um 53,3 kg við fæðingu og þyngdust um 1,7 kg á dag fyrsta mánuðinn og síðan frá 

mánaðaraldri til sex mánaða voru þau að þyngjast um kíló á dag (Z. A. Jelanl, o.fl 1996). Þetta 

segir okkur að íslensku folöldin eru líklega að fæðast aðeins léttari en Thoroughbred folöldin 

og þyngjast örlítið minna fyrsta mánuðinn en vaxtarkúrfan er sú sama. Thoroughbred folöldin 

fæddust þó fyrr á árinu sem útskýrir að þau þyngdust lengur um kíló á dag en folöldin í þessari 

rannsókn (Z. A. Jelanl, o.fl 1996). 

 Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar greinilegt að fyrsta folald er alltaf léttara en folald 

sem hryssa mun koma til með að kasta síðar á lífsleiðinni.  

4.2 Efnainnihald kaplamjólkur 

Einungis reyndist marktækur munur á fituprósentu kaplamjólkur á sýni sem tekið var úr 

hryssum fyrir fyrstu blóðtöku (1. blóð fyrir) og sýni sem tekið var úr viðmiðunnarhóp fyrir 

fyrstu blóðtöku (1. viðm fyrir) og eftir þriðju blóðtöku (3. viðm eftir). Merkilegt er að sýni sem 

tekin voru fyrir fyrstu blóðtöku hjá hryssum í blóðtöku og viðmiðunarhóp séu með svo miklum 

mun þar sem þessar hryssur voru í sama hólfi og átu sama fóður. Mjög mikil dreifni var í 

fituprósentu kaplamjólkur en lægsta fituprósenta sem mæld var reyndist 0,2% hjá hryssu sem 
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hafði átt tvö folöld og var á leið í sína fyrstu blóðtöku þetta sumarið. 16 tímum eftir þá blóðtöku 

var fituprósenta kaplamjólkur orðin 1,3% hjá henni. Hæsta fituprósenta sem mæld var reyndist 

2,09% hjá hryssu sem var með sitt annað folald í sýni sem tekið var 16 tímum eftir hennar 

sjöundu blóðtöku. Fyrir þá blóðtöku var fituprósenta kaplamjólkur hennar 1,54%. 

Ekki var marktækur munur á próteinprósentu milli hópana né sýnataka. Próteinprósenta 

kaplamjólkur var alltaf örlítið lægri í seinni sýnatökunni sem var framkvæmd að morgni. 

Munurinn var lítill eða um 0,03% - 0,14% en alltaf var einhver munur. Þetta samræmist 

niðurstöðum um efnainnihald úr rannsókn sem gerð var á Rússneskum og Litháenskum 

hryssum af dráttahrossakyni í Hvíta-Rússlandi þar sem próteininnihald kaplamjólkur reyndist 

alltaf lægra á morgnanna en kvöldin (Chirgin o.fl., 2019). Þær hryssur voru ekki í blóðtöku. 

Þörf væri á að skoða sveiflur í efnainnihaldi kaplamjólkur yfir sólarhringinn bæði hjá hryssum 

í blóðtöku og hryssum sem ekki eru nýttar til blóðtöku til að að geta borið saman.   

Ekki var marktækur munur á laktósaprósentu milli hópanna né sýnataka. Meðal 

laktósaprósentan var 6,6% en hæsta mæling var 6,85% hjá hryssu í viðmiðunarhóp fyrir sjöundu 

blóðtöku og lægsta mæling var 6,18% hjá hryssu í viðmiðunarhóp eftir sjöundu blóðtöku. 

Marktækur munur var á þurrefnisprósentu kaplamjólkur á sýni sem tekið var úr hryssum í 

blóðtöku fyrir fyrstu blóðtöku (1. blóð fyrir) og sýni sem tekið var úr viðmiðunarhóp fyrir fyrstu 

blóðtöku (1. viðm fyrir) og eftir þriðju blóðtöku (3. viðm eftir). Merkilegt er að sýni sem tekin 

voru fyrir fyrstu blóðtöku hjá hryssum í blóðtöku og viðmiðunarhóp séu með svo miklum mun 

þar sem þessar hryssur voru í sama hólfi og átu sama fóður. Þurrefnisprósentan var alltaf 

rúmlega 10%. 
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5. Ályktanir / lokaorð 

Áhrif blóðtöku hryssna á vaxtagetu folalda og efnainnihald kaplamjólkur hefur ekki áður verið 

rannsakað hvorki hérlendis né erlendis. Rannsókn þessi sýnir ekki fram á að folöld undan 

hryssum í blóðtöku væru verr haldin en folöld undan hryssum sem ekki var tekið blóð úr. Þvert 

á móti voru folöld undan hryssum sem oftast var tekið blóð úr þyngri en viðmiðunarhópurinn 

þó ekki væri marktækur munur þar á. Einnig reyndist blóðtakan ekki hafa áhrif á efnainnihald 

kaplamjólkur. Samkvæmt þessari rannsókn hefur blóðtaka hryssna engin áhrifa á efnainnihald 

kaplamjólkur né vaxtargetu folalda. Þó er frekari rannsókna á efninu þörf þá með stærra úrtaki 

á fleiri búum en þá kæmi vonandi fram marktækur munur á niðurstöðum. 
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