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

Notkun mjaltaþjóna hefur aukist töluvert hérlendis undanfarin ár og hefur þar af leiðandi 

aukist eftirspurn eftir meiri rannsóknum í tengslum við þá. Hvaða áhrif þeir hafa á ýmsa þætti 

eins og til dæmis nyt og frumutölu. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvaða áhrif heimsóknafjöldi í mjaltaþjón hefði 

á nyt og frumutölu ásamt því að skoða fylgni á milli leiðni og frumutölu.  

 

Þær fjórar tegundir af mjaltaþjónum sem finnast hérlendis voru teknar fyrir sem eru DeLaval, 

Lely, GEA og M2erlin Fullwood. Bú voru valin til að heimsækja og fengust þá upplýsingar úr 

tölvukerfum mjaltaþjónanna um stöðu á mjaltaskeiði, nyt, fjölda heimsókna og leiðni yfir 

ákveðið tímabil ásamt upplýsingum frá bændunum sjálfum. Einnig fengust mælingar á 

frumutölu úr kýrsýnum sem voru tekin samhliða heimsókninni.  

Aukinn heimsóknafjöldi hefur þau áhrif að nyt eykst. Þar spilar líka staða á mjaltaskeiði inn í 

en eftir því sem kýr fer lengra frá burði má sjá lítillega lækkun í nyt.  

Heimsóknafjöldi hefur hins vegar lítil sem engin áhrif á frumutölu. Ekki er hægt að sjá neina 

breytingu á frumutölu þegar að fjöldi heimsókna eykst. Einnig hefur staða á mjaltaskeiði lítil 

áhrif á frumutölu en þó má sjá örlítil áhrif í GEA þar sem frumutala eykst aðeins eftir því sem 

líður á mjaltaskeiðið. 

Fylgni milli leiðni og frumutölu er veik og meðalveik. Leiðni hefur oft verið notuð til þess að 

greina júgurbólgu áður en sjáanleg einkenni koma fram.  

 Þau viðmið sem bændur setja fyrir leiðni eru mjög misjöfn á milli búa og eru þá bændur 

einnig að horfa til annarra þátta við greiningu á júgurbólgu.  

 

Lykilorð: Mjaltaþjónar, heimsóknafjöldi, nyt, frumutala, leiðni  
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1. Inngangur 
1.1 Júgur  

Spendýr hafa verið hluti af lífríki jarðar í um 150 milljón ár og er talið að þau hafi þróast af 

vissri tegund af skriðdýrum. Þeirra megin sérstaða er hæfileiki þeirra til mjólkurmyndunar en 

hún á sér stað í júgri dýrsins (Pandey o.fl., 2018). Upprunalega þróaðist mjólkurkirtillinn í 

spendýrum til þess að sjá afkvæmum þeirra fyrir næringu á fyrstu stigum lífsgöngunnar 

(Nickerson og Akers, 2011).  

Í nautgriparækt hefur verið mikið ræktunarskipulag í gegnum tíðina og hefur þá sérstaklega 

verið valið fyrir aukinni mjólkurmyndun vegna þróunar í mjólkurframleiðslu og hefur sú 

breyting orðið að enginn kálfur getur mögulega torgað því mjólkurmagni sem hver kýr 

framleiðir (Nickerson og Akers, 2011).   

Júgur nautgripa byrja að vaxa og þroskast strax á fósturstigi. Í fyrstu er júgrið ummyndaður 

fitukirtill sem þroskast sem undirhúðarlíffæri. Fitukirtillinn er orðinn sýnilegur í 8 mánaða 

gömlu fóstri en spenarnir eru orðnir mótaðir að fullu í 5 mánaða fóstri (Alfnes og Østeräs, 

1997). Vöxtur frá fæðingu til kynþroska fylgir líkamlegum þroska en mjólkurkirtillinn svarar 

boðum frá kynhormónum. Við samspil kynhormóna greinist kirtilvefurinn áfram, þykknar og 

lengist og myndast þá frekar fíngerðir mjólkurgangar (Reece og Rowe 2017; Alfnes og 

Østeräs, 1997).  

Eftir að kvígur festa fang heldur þroskinn áfram, hægt í fyrstu en á 4. mánuði meðgöngunnar 

heldur mjólkurkirtill áfram að þroskast og mjólkurblöðrur myndast í júgrinu hjá kvígunni. Á 

8. mánuði eru mjólkurblöðrurnar fullþroskaðar og júgrið nánast full mótað (Alfnes og 

Østeräs, 1997).  

Júgur kúa er byggt upp af fjórum 

sjálfstæðum kirtlum sem eru aðskildir 

með bandvef, kallast þá hver kirtill 

júgurhluti (Harpa Ósk Jóhannesdóttir 

og Snorri Sigurðsson, 2021).  

Hvert júgur samanstendur í grófum 

dráttum af mjólkurrásum (ducts), 

mjólkurblöðrum (alveoli) og spenum 

(teat). (sjá mynd 1).  
Mynd 1. Uppbygging júgurs (Nickerson og Akers, 2011). 
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Mjólkurblöðrurnar eru samsettar úr þekjuseytifrumum (myoepithelial cell) og öðrum 

stuðningsvefjum en þekjufrumurnar raðast þannig upp að þær mynda innri klæðningu í 

kúlulaga mjólkurblöðrunum. Mjólkurblöðrurnar sjá um að mynda og seyta mjólkurefnum 

(Nickerson og Akers, 2011).  

Speninn er sá hluti júgursins þar sem mjólkin berst út um og hver júgurhluti hefur einn spena. 

Mjólk berst í spenahol (teat cistern) frá hverjum júgurhluta og þaðan í spenagöng (teat canal) 

(Reece og Rowe, 2017). Efst í spenaganginum er slímhimnublaðka, veggir spenaganganna eru 

þaktir þykkri slímhúð og fitulagi, í spenaopinu þar sem mjólkin streymir út um er hringvöðvi. 

Þessir hlutar spenans koma í veg fyrir að mjólkin leki ekki stanslaust út um spenaopið og 

kemur að hluta til í veg fyrir að bakteríur eða önnur smitefni berist upp í spenann (Alfnes og 

Østeräs, 1997). Slímhimnublaðkan í spenaganginum hefur einnig þann tilgang að vernda 

vefina í júgrinu gegn sýkingum sem geta borist upp í spenann. Hins vegar getur þessi blaðka 

skemmst við spenastig eða þegar ekki er farið rétt að mjöltum (Harpa Ósk Jóhannesdóttir og 

Snorri Sigurðsson, 2021). Það er því mikilvægt að vera með rétt vinnubrögð við mjaltir til 

þess að koma í veg fyrir skemmdir á spenum. Vélmjaltir beita öðrum aðferðum til þess að ná 

mjólkinni úr spenanum en þá er hún soguð út úr spenagöngunum með sogi. Hins vegar þegar 

að kálfur sýgur kúna nýtir hann tunguna til þess að beita þrýstingi á spenann, sama aðferð er 

notuð við handmjaltir (Alfnes og Østeräs, 1997).  

1.2 Júgurheilbrigði 
Heilbrigðar kýr eru undirstaða í góðum búskap og þar er júgurheilbrigði engin undantekning. 

Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á júgurheilbrigði eins og t.d. vinnubrögð við mjaltir 

og hreinlæti, bæði við mjaltir en ekki síður í fjósinu (Elin Nolsøe Grethardsdóttir og Snorri 

Sigurðsson, 2021). Einnig geta ýmsar breytingar í kringum kýrnar haft áhrif á júgurheilbrigði. 

Það getur til dæmis verið breyting á fjósgerðum og þá oftast úr básafjósum yfir í 

lausagöngufjós eða breytingar á mjaltakerfum til dæmis þegar breytt er yfir í mjaltaþjón. Það 

getur valdið stressi en stress getur haft þau áhrif að kýrnar eru móttækilegri fyrir ýmsum 

sýkingum í júgrinu (Hovinen og Pyörälä, 2011). 

Góður mælikvarði til þess að meta júgurheilbrigði er frumutala en hún er mæling á fjölda 

fruma í millilítra af mjólk. Mest megnis eru þetta hvít blóðkorn en einnig aðrar frumur 

ónæmiskerfsins sem eru hluti af varnarkerfi líkamans. Hækkun á frumutölu gefur til kynna að 

sýking sé í júgrinu og þá oftast júgurbólga (Schukken o.fl., 2003). Í heilbrigðu júgri er þó 

eðlilegt að það mælist alltaf einhver frumutala þar sem um helmingur af frumunum eru hvít 
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blóðkorn. Einnig getur frumutala oft verið hærri í eldri kúm, nýbærum og kúm sem nálgast 

geldstöðu (Alfnes og Østeräs, 1997).  

Á Íslandi eru ákveðin mörk fyrir því hversu há frumutala hjarðarinnar má vera og er mjólkin 

flokkuð meðal annars eftir frumuinnihaldi. Til þess að standast kröfur um úrvalsmjólk (besti 

flokkurinn) þarf frumutalan að vera undir 200 þúsund í tanksýnum sem eru oftast tekin einu 

sinni í viku (Sam, 2020).  

Júgurbólga er hvimleiður sjúkdómur í kúm og getur oftar en ekki valdið töluverðu 

fjárhagslegu tapi þar sem sjúkdómurinn veldur minnkandi nyt, verri mjólkurgæðum og 

umfangsmiklum dýralæknakostnaði eða jafnvel förgun gripsins (Rahman o.fl., 2009).  

Í nánast öllum tilfellum eru það bakteríur sem valda júgurbólgu, ef þær ná að komast inn í 

júgrið. Hérlendis þekkjast nokkrar tegundir af bakteríum sem valda júgurbólgu en þeim er 

skipt í tvo megin flokka, umhverfisbakteríur og smitandi bakteríur. Umhverfisbakteríur eru 

Escherichia coli, Streptococcus uberis, Streptococcus faecalis og aðrar Coliform tegundir. 

Smitandi bakteríur eru hins vegar Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae og aðrar 

Staphylococcus tegundir. Samkvæmt niðurstöðum úr ræktun mjólkursýna er algengasta 

tegundin sem finnst hérlendis Staphylococcus aureus. Þegar bakteríurnar komast inn í júgrið 

kemur viss ónæmissvörun þar sem hvít blóðkorn eru send af stað, það veldur hækkun á 

frumutölu. (Grétar Hrafn Harðarson, 2021).  

1.3 Mjaltaþjónar  
Á síðustu 100 árum hefur verið mikil þróun á tækni við mjaltir víða um heim. 

Megintilgangurinn með þeirri þróun hefur verið að hámarka afurðir og sömuleiðis hagnað 

(Jacbos og Siegford, 2012). Fyrir vikið hefur orðið mikil breyting í mjólkurframleiðslu þar 

sem búum hefur fækkað en bústofn á hverju búi hefur stækkað. Það kallar á tækninýjungar 

sem byggja á sjálfvirkni og nákvæmni og er mjaltaþjónninn dæmi um það (Cogato o.fl., 

2021). Snemma á 10. áratug síðustu aldar var fyrsti mjaltaþjónninn kynntur í Hollandi. Árið 

2020 var talið að það væru um 50.000 mjaltaþjónar í notkun í heiminum en þeir eru aðallega 

staðsettir í Evrópu. Eins og þróunin er í dag er talið að árið 2050 verði um helmingur allra kúa 

í Norðvestur Evrópu mjólkaðar í mjaltaþjóni (Cogato o.fl., 2021).  

Vinna við mjaltir minnkar töluvert með tilkomu mjaltaþjónsins þar sem hann sér mest megnis 

um þær. Hins vegar þarf bóndinn alltaf að vera til staðar ef eitthvað kemur upp á, til dæmis ef 

kemur upp bilun í búnaðinum eða þarf að sækja kýr í mjaltir (Tse o.fl., 2018).  

Fyrsta þróun á mjaltaþjónum var með sjálfvirkri ásetningu á spenahylkjum. Þá kom fljótlega í 

ljós að kerfin þyrftu að vera mun fullkomnari til þess að geta sinnt daglegum mjöltum og 
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komið að hluta í stað bóndans. En mjaltaþjónninn þarf að vissu leyti að búa yfir hæfileikum 

augna, handa og að hluta til hugsun bóndans (de Koning, 2011).  

Nú til dags samanstanda flestir mjaltaþjónar í grófum dráttum af nokkrum einingum sem eru 

mjaltabásinn sjálfur, þvottakerfi til spenaþvottar, skynjun á staðsetningu spena á júgrinu og 

sjálfvirkur armur sem setur spenahylkið á spenann. Einnig eru ýmsir aðrir tæknilegir þættir 

eins og skynjun á auðkenni á hverri kú til þess meðal annars að athuga hvort hún hafi heimild 

til mjalta (de Koning, 2011).  

Í flestum mjaltaþjónum er hver júgurhluti mjólkaður sér og spenahylkin eru tekin af hverjum 

spena þegar klárast úr honum og þannig er hægt að forðast að það séu miklar tómmjaltir á 

einstaka spena á meðan aðrir júgurhlutar klárast (Hovinen og Pyörälä, 2011). Tómmjaltir eru 

þegar mjólkurrennslið frá júgrinu er minna en 0,2 – 0,4 l/ mín. Ef mjólkurrennslið fer undir 

þessi mörk þá hefur það þau áhrif að sogið í mjaltatækinu fer að virka á slímhimnur inni í 

spenanum. Slímhimnurnar eru mjög viðkvæmar og skaddast auðveldlega. Ef þær skaddast 

vernda þær spenann verr gegn utanaðkomandi sýklum sem geta valdið því að kýrin verður 

móttækilegri fyrir júgurbólgusýkingum (Alfnes og Østeräs, 1997)  

1.3.1 Heimsóknafjöldi og nyt 
Nyt í kúm má auka með ýmsum aðferðum eins og með auknu úrvali í ræktun, betri 

umhverfisaðstæðum, aukinni fóðrun o.s.frv. Hins vegar hefur verið sýnt fram á það að eitt af 

grundvallaratriðunum til þess að fá aukna nyt er að mjólka kýrnar oftar á dag (Hale o.fl., 

2003).  

Í fjósum með mjaltaþjónum er hver kýr með vissa mjaltaheimild sem er stillt af bóndanum. 

Það byggist á því að viss tími (klukkustundir) líði á milli hverra mjalta. Hve langur tími það er 

fer eftir því meðal annars hve mikið kýrin mjólkar. Kýr í hærri nyt eru með mun styttri tíma á 

milli mjalta heldur en kýr í lægri nyt og eru þar af leiðandi með fleiri heimsóknir á sólarhring 

í mjaltaþjóninn. Þetta gefur meiri sveigjanleika í mjöltum hjá kúm í mjaltaþjónum heldur en 

hjá kúm sem eru aðeins mjólkaðar tvisvar á dag í hefðbundnum mjaltakerfum (Lyons o.fl., 

2014).  

Töluvert hefur verið rannsakað hvaða áhrif það hefur að auka mjaltir úr tveimur í þrjár á dag 

og hafa rannsóknir sýnt fram á að nytin eykst um leið og mjaltir á dag aukast. Það er hægt að 

skýra að hluta, að við auknar mjaltir er oftar verið að fjarlægja viss neikvæð afturverkunar 

prótein sem koma að einhverjum hluta til í veg fyrir mjólkurmyndun. Einnig er verið að 

fjarlægja önnur prótein eins og til dæms serótónín sem eru þekkt fyrir að hafa neikvæð áhrif á 

mjólkurframleiðslu. Við tíðari mjaltir verður einnig aukin virkni hjá seytifrumum í 
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mjólkurblöðrunum sem verður til þess að þær framleiða meira magn af mjólkurefnum (Lyons 

o.fl., 2014).  

Fjöldi heimsókna í byrjun mjaltaskeiðs geta haft mjög mikil áhrif á nyt kýrinnar seinna meir. 

Hale o.fl. (2003) könnuðu hvaða áhrif það hefði á Holstein kýr að mjólka þær fjórum sinnum 

á dag strax eftir burð í þrjár vikur og einnig var samanburðar hópur þar sem kýrnar voru 

mjólkaðar tvisvar á dag fyrstu 3 dagana eftir burð og síðan fjórum sinnum næstu 3 vikurnar. 

Eftir þessar 3 vikur voru síðan báðir hóparnir mjólkaðir aðeins tvisvar sinnum á dag. Þá kom í 

ljós að í hópnum sem var strax frá burði mjólkaður fjórum sinnum á dag að nytin jókst um 8,8 

kg á dag eða um 26% en í hinum hópnum jókst hún um 4,8 kg á dag eða um 14%.  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður úr öðrum rannsóknum en Erdman og Varner 

(1995) könnuðu hvaða áhrif það hefði að fjölga mjöltum á dag yfir mest megnið af 

mjaltaskeiðinu og fundu í rannsókn sinni að nytin jókst um allt að 3,5 kg að meðaltali á dag á 

kú þegar að mjöltum var fjölgað úr tveimur í þrjár. Tse o.fl., (2018) könnuðu svipað en þá 

kom í ljós að aukningin var allt frá 2% uppi í 25%.  

Stockdale (2006) sá að ef kýrnar væru mjólkaðar með 8 tíma millibili í stað 12 tíma jókst 

nytin um 15% og ef þær væru mjólkaðar með 4 tíma millibili eða allt að 6 sinnum á dag að þá 

jókst nytin um 20% aukalega við fyrrnefndu 15% eða allt að 35%. 

1.3.2 Heimsóknafjöldi og frumutala 
Reglulegar mjaltir á dag hafa þau áhrif að bakteríur hafa minna tækifæri til þess að hreiðra um 

sig í júgrinu (Berglund o.fl., 2002) en eftir því sem líður lengra á milli mjalta hafa 

bakteríurnar mun meiri tíma til þess að koma sér fyrir og eru líklegri til þess að valda 

sýkingum (Hovinen og Pyöräla, 2011). Mollenhorst o.fl. (2011) sýndu einmitt fram á að 

almennt sást hærri frumutala hjá kúm eftir því sem lengra leið á milli mjalta hjá þeim og ef að 

mjaltir voru óreglulegar.  

Á hinn bóginn þá geta mjög tíðar mjaltir haft neikvæð áhrif á júgurheilbrigði en á meðan 

mjaltir standa yfir hafa bakteríur mun greiðari aðgang að júgrinu og þá sérstaklega ef farið er 

rangt að mjöltum. Einnig eru kýrnar móttækilegri fyrir umhverfis bakteríum strax eftir mjaltir 

þar sem spenaopin eru þá mun opnari. Tíðar mjaltir geta haft þau áhrif að spenarnir hafa mun 

styttri tíma til þess að jafna sig eftir hverjar mjaltir og hefur það mjög neikvæð áhrif á ástand 

spenanna til lengri tíma (Hovinen og Pyörälä, 2011).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar um hvaða áhrif notkun mjaltaþjóna hefur á frumutölu. 

Tse o.fl., (2018) fundu það út í rannsókn sinni að mjólkurgæði væru oft töluvert lakari á búum 

sem hafa nýlega tekið mjaltaþjón í notkun og þá sérstaklega fyrstu 6 mánuðina. Það væru 
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þættir eins og til dæmis lækkandi frostmark, aukning frjálsra fitusýra og hækkun frumutölu 

sem bar þar helst á.  

Hovinen og Pyörälä (2011) sýndu fram á að í finnskum hjörðum kom í ljós að frumutala 

hverrar hjarðar var mun hærri fyrsta árið eftir að skipt var yfir í mjaltaþjón. Þá voru bornar 

saman hjarðir með mjaltaþjón annars vegar og önnur mjaltakerfi hins vegar og við 

breytinguna voru fleiri kýr sem hækkuðu í frumutölu sem höfðu aldrei sýnt slíka hækkun. 

Mulder o.fl. (2004) sem könnuðu svipað komust að því að á hollenskum búum hækkaði 

frumutala hjá kúm á fyrsta mjaltaskeiði töluvert fyrstu tvö árin eftir að skipt var yfir í 

mjaltaþjón 

Þrátt fyrir að rannsóknir hafi sýnt fram á þessa neikvæðu þætti er almennt talið að frumutala 

sé lægri í mjaltaþjónafjósum þegar til lengri tíma er litið en það hefur meira með tíðari 

heimsóknir á dag að gera heldur en mjaltaþjóninn sjálfan. Það eru þó fleiri þættir sem þarf að 

taka tillit til í tengslum við þetta þar sem að frumutala getur sveiflast eftir stöðu á mjaltaskeiði 

(Österman o.fl.,  2005).  

Österman o.fl. (2005) fundu út að í sænskum rauðum kúm, að undir eðlilegum 

kringumstæðum væri frumutala oft há fyrstu vikurnar eftir burð en lækkaði í kringum viku 3 

til 5 og héldist lág þangað til vel væri komið á seinni helming mjaltaskeiðsins en þá mætti 

búast við hækkun aftur. Einnig mátti sjá að eftir því sem bil á milli burða væri lengra, væri 

frumutalan lengur hærri á seinni hluta mjaltaskeiðsins.  

1.3.3 Leiðni  
Að notast við mælingar á leiðni er ein algengasta aðferðin sem er notuð nú til dags til þess að 

greina júgurbólgu, hvort sem hún er einkennalaus eða klínísk (Hovinen og Pyörälä, 2011). 

Leiðni ræðst af styrk anjóna og katjóna í mjólkinni. Mjólk úr sýktum júgurhluta hefur mjög 

hátt saltinnihald miðað við mjólk úr heilbrigðum júgurhluta en það er vegna þess að við smit 

eykst styrkur Na+ og Cl- í mjólkinni en á móti lækkar styrkur K+ og laktósa (Kasikçi o.fl., 

2012). Þessi breyting á styrk jóna verður meðal annars út af sýru- og hitastigsbreytingum í 

mjólkinni. Einnig vegna þess að við júgurbólgusmit fer oft blóð frá æðum í mjólkurblöðrur og 

þá mælist oft aukið blóð í júgrinu (Khatun o.fl., 2017).  

Flestir mjaltaþjónar hafa skynjara sem mæla leiðni, en leiðni er mæld stanslaust á meðan 

kýrin er mjólkuð og eru gefnar upp leiðnitölur fyrir hvern júgurhluta eftir hverjar einustu 

mjaltir (Khatun o.fl., 2017). Það er þess vegna sem að leiðni getur verið mjög góð leið til þess 

að uppgötva júgurbólgu áður en kýrin fer að sýna einkenni og getur það skilað þó nokkrum 
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árangri að meðhöndla kýr um leið og viðvörun berst um hækkun á leiðni í mjaltaþjóninum 

(Hovinen og Pyörälä, 2011).  

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á það að þó leiðnimælingar séu mikið notaðar til þess að 

greina júgurbólgu, að þá er í einhverjum tilfellum ekki hægt að notast við leiðnimælingarnar 

einar og sér til þess að greina sýktan júgurhluta og gæti verið gott að horfa á aðra þætti við 

greiningu (Khatun o.fl., 2017).  

Kasikçi o.fl. (2012) sýndu fram á að þegar frumutala hækkaði sást hækkun í leiðni sömuleiðis. 

Þá kom í ljós að eðlileg gildi fyrir leiðni væri á milli 4,0 og 5,5 mS/cm þegar hitastig 

mjólkurinnar er 25°C. Þegar leiðnitölur fóru mikið yfir 5,6 mS/cm þá var líklegt að kýrin væri 

með einkennalausa júgurbólgu. Í rannsókninni var þó misjafnt hversu há leiðnin var eftir því 

hvaða tegund af bakteríum var að valda sýkingu. Fyrir Streptococcus aureus þá var leiðnin að 

fara upp í allt að 7,5 mS/cm en fyrir aðra tegundir eins og til dæmis Streptococcus uberis, 

Streptococcus dysgalactiae og E. coli var hún að jafnaði mun lægri eða 5,24, 5,54 og 4,86 

mS/cm að meðaltali fyrir hverja bakteríutegund.  

 
1.4 Markmið  
Þar sem að mjaltaþjónar hafa verið að ryðja sér til rúms erlendis og ekki síst hérlendis er 

aukin þörf á því að rannsaka vissa þætti í kringum þá. Töluverðar rannsóknir hafa verið 

framkvæmdar í kringum mjaltaþjóna erlendis til að kanna hvaða áhrif notkun þeirra hefur t.d. 

á nyt, júgurheilbrigði o.s.frv.  

Hérlendis hefur þetta ekki verið kannað eins mikið og er mikilvægt að kanna einnig hvaða 

áhrif notkun hans hefur hérlendis þar sem hér er verið að vinna með annað kúakyn við aðrar 

aðstæður.  

Meginmarkmiðið með þessari ritgerð er að kanna áhrif heimsóknafjölda hjarðar í mjaltaþjón. 

Einnig eru þrjú undirmarkmið sem eru eftirfarandi: 

• Horfa til heimsóknafjölda og nytar og mögulegs samhengis þar.  

• Horfa til heimsóknafjölda og frumutölu og mögulegs samhengis þar. 

• Kanna leiðnimælingar og frumutölu og nýtingu þeirra gilda í bússtjórnuninni. 

Þá verður leitast eftir að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hefur heimsóknafjöldi 

hjarðar í mjaltaþjón áhrif á nyt og frumutölu?  
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2. Efni og aðferðir  
2.1 Gagnasöfnun 
Gagnasöfnun hófst um miðjan janúar 2022 og lauk í byrjun apríl sama ár. Guðmundur 

Jóhannesson ráðunautur hjá Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins tók saman lista af búum sem 

uppfylltu ákveðin skilyrði. Þau skilyrði voru að á búunum væri einn mjaltaþjónn sem væri 

nokkuð vel ásetinn, þ.e. 50 til 70 árskýr. Ákveðið var að taka fyrir allar þær tegundir sem 

finnast af mjaltaþjónum hérlendis, en þær eru DeLaval, Lely, GEA og M2erlin Fullwood. Út 

frá listanum voru síðan valin 21 bú til þess að heimsækja. Í fyrstu var reynt að hafa fjölda búa 

eftir gerðum jafnan, en ásamt því var einnig tekið tillit til staðsetningar og ferðalaga og varð 

þá fjöldinn frekar ójafn eins og sjá má á mynd 1.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Búin sem voru heimsótt voru staðsett á Vestur- og Norðurlandi og þá aðallega á Norðurlandi 

þar sem fjöldi mjaltaþjóna er töluvert meiri þar.  

 

Fyrst var haft samband við bændur í gegnum tölvupóst þar sem þeir fengu sendar upplýsingar 

um verkefnið, hvert markmið þess væri og hvað það væri sem sóst var eftir í heimsókninni. 

Síðan var haft samband við þá símleiðis til þess að kanna hvort áhugi væri fyrir þátttöku og í 

kjölfar þess dagar til heimsóknar skipulagðir. Bændur voru almennt séð mjög jákvæðir fyrir 

verkefninu og voru móttökur góðar. 

Upplýsingarnar sem leitast var eftir voru teknar úr mjaltaþjónatölvunum og voru þær í flestum 

tilvikum á rafrænu formi. Það kom þó fyrir að það þyrfti að prenta skýrslurnar út eða taka 

myndir af þeim.  
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Mynd 2. Dreifing tegunda mjaltaþjóna í úrtakinu. 
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Skýrslurnar voru þó örlítið misjafnar eftir tegundum af mjaltaþjónum en þær 

grunnupplýsingar sem voru þær sömu á milli tegunda voru kýrnúmer, mjaltaskeið og staða 

hvers grips á mjaltaskeiði. Þá var einnig sóst eftir að fá upplýsingar um nyt hvers grips, fjölda 

heimsókna og leiðnitölur.  

 

Í DeLaval fengust til viðbótar við grunnupplýsingarnar 7 daga meðaltal fyrir nyt og meðaltal 

af daglegum heimsóknum síðustu 7 dagana. Leiðnitölur fengust fyrir hvern júgurhluta og voru 

þær teknar út úr eftirlitsskýrslu sem sýndi leiðni eftir hverjar mjaltir. Einnig fengust 

upplýsingar um blóð í mjólkinni og hlutfall af væntanlegri nyt en þær upplýsingar nýttust ekki 

í verkefninu.  

Í Lely fengust upplýsingar um dagsnyt,  ásamt því að fá meðaltal fyrir heimsóknir yfir 

sólarhringinn. Leiðnitölur fengust fyrir hvern júgurhluta og tóku mið af síðustu 24 tímunum.  

Í GEA var fengin aðstoð til þess að búa til skýrsluform sem síðan var opnað í 

mjaltaþjónatölvunni. Þá færðust sjálfkrafa inn tölur fyrir grunnupplýsingarnar ásamt meðalnyt 

á dag, meðalfjöldi mjalta á dag og leiðnitölur fyrir hvern júgurhluta frá síðustu mjöltum. 

Í M2erlin Fullwood var þetta aðeins flóknara þar sem uppfærslur á tölvukerfinu voru misjafnar 

á milli búanna en á öðru búinu fengust grunnupplýsingarnar ásamt nyt fyrir síðastliðinn 

sólarhring, meðal fjöldi mjalta á dag og leiðnitölur fyrir hvern júgurhluta.  

Á hinu búinu fengust grunnupplýsingarnar en þó vantaði mjaltaskeið. Einnig fengust 

upplýsingar um nyt fyrir síðastliðinn sólarhring og meðal fjöldi mjalta á dag. Leiðnitölur 

fengust þó aðeins sem meðaltal samanlögð leiðni fyrir alla júgurhluta en þær tölur voru þó á 

sama gildi og leiðnitölur fyrir hvern júgurhluta.  

 

Einnig var tekið beint samtal við bændur þar sem fengust upplýsingar um hvaða viðmið þeir 

settu varðandi leiðni og hvað annað í mjaltaþjónatölvunni væri notað til greiningar á 

júgurbólgu. Þá fengust upplýsingar um  hvernig sjúkraskráningu á búinu væri háttað, svo sem  

meðhöndlanir og lyfjagjafir á sýktum gripum.  

Í kjölfar þessara upplýsingar var óskað eftir því að einstaklingssýni fyrir hverja kú yrðu tekin 

samhliða heimsóknum til að fá mælingar á frumutölu til þess að bera saman við leiðnitölur til 

að sjá hvort það væri fylgni þar á milli.  
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2.2 Gagnasafn  
Notast var við Microsoft® Excel 2022 til þess að setja gögnin upp í gagnasöfn. Sett voru upp 

fjögur, eitt gagnasafn fyrir hverja tegund af mjaltaþjóni. Í gagnasöfnunum fyrir DeLaval, Lely 

og GEA kemur fram kýrnúmer, mjaltaskeið, staða á mjaltaskeiði, nyt, leiðni fyrir hvern 

júgurhluta, meðaltal af leiðni fyrir alla júgurhluta, fjöldi heimsókna, frumutala og bú. Í 

gagnasafninu fyrir M2erlin Fullwood eru allar sömu upplýsingarnar nema þar eru 

leiðniupplýsingar bundnar við eina tölu sem er meðaltal allra júgurhluta. 

Fjöldi mælinga var sá sami og fjöldi gripa og má sjá fjöldann eftir gerð mjaltaþjóns í töflu 1. 

   Tafla 1. Fjöldi gripa í gagnasafni. 

  

 

 

 

 

Á töflum 2 – 5 má sjá dæmi um það hvernig upplýsingar var verið að vinna með. Töflurnar 

sýna lægsta gildi, meðaltal og hæsta gildi fyrir stöðu á mjaltaskeiði, nyt, fjölda heimsókna, 

leiðni og frumutölu. Töflurnar sýna  meðal annars einnig hvernig gildin fyrir leiðni eru 

frábrugðin á milli tegunda af mjaltaþjónum. Leiðnin er gefin upp sem tölugildi fyrir allar 

tegundirnar en sama tala er ekki endilega sama gildi á milli mjaltaþjónanna.  

 

Tafla 2. Gagnasafn DeLaval. 

 Staða á 
mjaltaskeiði 
(dagar) 

Nyt 
(kg) 

Fjöldi 
heimsókna 

Leiðni  Frumutala 
(þús) 

Lægsta gildi 10 3,84 0,7 3,0 1 

Meðaltal 145 22,4 2,5 4,5 188 

Hæsta gildi 497 51,7 4,6 6,1 17.164 

 

 

 
 

Gerð mjaltaþjóns  Fjöldi gripa  

DeLaval 356 

Lely  375 

GEA  209 

M2erlin Fullwood  95  

Samtals  1035 
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Tafla 3. Gagnasafn Lely. 

 Staða á 
mjaltaskeiði 
(dagar) 

Nyt (kg) Fjöldi 
heimsókna 

Leiðni Frumutala 
(þús) 

Lægsta gildi 4 2,7 1,0 50 6 

Meðaltal 153 23 2,8 70 212 

Hæsta gildi 479 45,4 5,1 86 3.335 

 

Tafla 4. Gagnasafn  GEA. 

 Staða á 
mjaltaskeiði 
(dagar) 

Nyt (kg) Fjöldi 
heimsókna 

Leiðni Frumutala 
(þús) 

Lægsta gildi 9 6,4 0,7 473 1 

Meðaltal 160 21,3 2,7 656 123 

Hæsta gildi 470 44,2 5,0 1.038 2079 

 

Tafla 5. Gagnasafn M2erlin Fullwood. 

 Staða á 
mjaltaskeiði 
(dagar) 

Nyt (kg) Fjöldi 
heimsókna 

Leiðni Frumutala 
(þús) 

Lægsta gildi 8 7,1 1,7 7,8 3 

Meðaltal 111 23,9 3,0 8,8 227 

Hæsta gildi 232 39,6 5,0 12,9 4.375 

 

2.3 Úrvinnsla gagna  
Úrvinnsla á gögnum var framkvæmd í tölfræðiforritinu RStudio og eru flestar myndir settar 

fram í því forriti. Einnig voru settar fram töflur og myndir í Microsoft® Excel 2022 þegar við 

átti.  

Notast var við fjölvíða aðhvarfsgreiningu (e. multiple regression) til þess að kanna hvaða áhrif 

heimsóknafjöldi og staða á mjaltaskeiði hefur annars vegar á nyt og hins vegar á frumutölu. 

Líkan fyrir fjölvíða aðhvarfsgreiningu er: yi = ß0 + ß1x1i + ß2x2i + ei 
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Þegar að gögnin voru sett upp í punktarit, var skýrara að búa til rit fyrir sitt hvora 

skýribreytuna og var því gerð einföld aðhvarfsgreining (e. regression) til að kanna hvaða áhrif 

heimsóknafjöldi annars vegar og staða á mjaltaskeiði hins vegar hefði á annað hvort nyt eða 

frumutölu. Þannig var hægt að sjá hvor skýribreytan hafði meiri áhrif á svarbreytuna. Notast 

var við skýringarhlutfallið (R2) og aðhvarfsstuðlana úr einföldu aðhvarfsgreiningunni til að 

útskýra punktaritinn. Líkan fyrir einfalda aðhvarfsgreiningu er: yi = ß0 + ß1xi + ei 

Notast var við p – gildið úr fjölvíðu aðhvarfsgreiningunni til að kanna hvort það væri 

marktækt samband en einnig skýringarhlutfallið og aðhvarfsstuðlana.  

Einnig þurfti í öllum tilfellum að notast við varpanir (e. transformations) til þess að fá jafnari 

dreifni á gögnin fyrir frumutölu og var þá notast við log – vörpun.  

Til þess að kanna hvort það væri eitthvað samhengi á milli leiðni og frumutölu var notast við 

fylgniútreikninga (e. correlation) og einnig einfalda aðhvarfsgreiningu.  
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3. Niðurstöður 
3.1 DeLaval 
3.1.1 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á nyt  
Marktækt samband er á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og nytar (p	< 0,001). 

Aðhvarfsjafnan fyrir fjölvíðu aðhvarfsgreininguna er y = 11,1 + 6,67x – 0,039x og  

R2 = 0,4233. Á mynd 3 má sjá hvaða áhrif heimsóknafjöldi hefur á nyt. Greinilegt er að nyt 

hækkar með tíðari heimsóknum. y = 3,83 + 7,31x.  

Mynd 4 sýnir áhrif stöðu grips á mjaltaskeiði á nyt. Nyt lækkar eftir því sem líður á 

mjaltaskeiðið. y = 28,56 – 0,042x.  

Mynd 4. Áhrif stöðu á mjaltaskeiði í DeLaval á nyt.  

Mynd 3. Áhrif heimsóknafjölda í DeLaval á nyt.  
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3.1.2 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á frumutölu 
Marktækt samband er á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og frumutölu. (p < 0,05), 

þó að ekki sé hægt að sjá mikil áhrif. Aðhvarfsjafnan úr fjölvíðu aðhvarfsgreiningu er  

(log)y = 4,19 – 0,305x – 0,0013x og R2 = 0,0143. 

Á mynd 5 má sjá hvaða áhrif heimsóknafjöldi hefur á frumutölu. Fjöldi heimsókna í 

mjaltaþjón virðist ekki hafa mikil áhrif á frumutölu, þó má sjá aðeins lækkun. (log)y = 4,678 

– 0,2837x. 

Mynd 6 sýnir samband á milli stöðu á mjaltaskeiði á log-varpaða frumutölu. Frumutala 

breytist lítið eftir stöðu á mjaltaskeiði. (log)y = 4,11 – 0,001123x. 

Mynd 5. Áhrif heimsóknafjölda í DeLaval á (Log)frumutölu.  

Mynd 6. Áhrif stöðu á mjaltaskeiði í DeLaval á (Log)frumutölu.  
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3.2 Lely Astronaut 
3.2.1 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á nyt  
Marktækt samband er á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og nytar. (p <  0,001). 

Aðhvarfsjafnan fyrir fjölvíðu aðhvarfsgreininguna er y = 9,11 + 5,99x – 0,020x og  

R2 = 0,5952.  

Á mynd 7 má sjá sambandið á milli heimsóknafjölda og nytar. Nyt eykst eftir því sem kýrnar 

heimsækja mjaltaþjóninn oftar. y = 2,426 + 7,25x. 

Mynd 8 sýnir samband á milli stöðu á mjaltaskeiði og nytar. Sama á við hér og í DeLaval að 

nyt minnkar eftir því sem líður á mjaltaskeiðið. y = 29,11 – 0,0398x.  

 

Mynd 8. Áhrif heimsóknafjölda í Lely á nyt. 

Mynd 7. Áhrif stöðu á mjaltaskeiði í Lely á nyt. 
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3.2.2 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á frumutölu 
Ólíkt við DeLaval er ekki marktækt samband á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og 

frumutölu. (p > 0,05). Aðhvarfsjafnan fyrir fjölvíðu aðhvarfsgreininguna er 

 (log)y = 4,66 – 0,078x – 0,0000092x  og R2 = 0,0035.  

Á mynd 9 mjá sjá hvernig samband er á milli heimsóknafjölda og frumutölu. Ekki er hægt að 

sjá að heimsóknafjöldi hafi mikil áhrif á frumutölu og er hún almennt séð mjög dreifð. 

 (log)y = 4,66 – 0,071x.  

Mynd 10 sýnir samband stöðu á mjaltaskeiði og frumutölu. Eins og mynd 9 sýnir er heldur 

ekki hægt að sjá neitt samhengi þar á milli. (log)y = 4,424 + 0,00023x. 

Mynd 10. Áhrif heimsóknafjöldi í Lely á (Log)frumutölu. 

Mynd 9. Áhrif stöðu á mjaltaskeiði í Lely á (Log)frumutölu. 
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3.3 GEA  
3.3.1 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á nyt 
Marktækt samband er á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og nytar. (p < 0,001). 

Aðhvarfsjafnan fyrir fjölvíðu aðhvarfsgreininguna er y = 18,432 + 3,285x – 0,0381x og  

R2 = 0,3668.  

Á mynd 11 má sjá sambandið á milli heimsóknafjölda og nytar. Þar er hægt að sjá að fjöldi 

heimsókna hefur töluverð áhrif á nyt. y = 9,81 + 4,20x.  

Mynd 12 sýnir hvaða áhrif staða á mjaltaskeiði hefur á nyt. Líkt og í DeLaval og Lely 

minnkar nyt eftir því sem líður á mjaltaskeiðið. y = 28,50 – 0,045x. 

Mynd 11. Áhrif heimsóknafjölda í GEA á nyt. 

Mynd 12. Áhrif stöðu á mjaltaskeiði í GEA á nyt. 
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3.3.2 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á frumutölu 
Ekki er marktækt samband á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og frumutölu  

(p > 0,05). Aðhvarfsjafnan fyrir fjölvíðu aðhvarfsgreininguna er (log)y = 3,599 – 0,0285x + 

0,0026x og R2 = 0,0172. 

Á mynd 13 má sjá sambandið á milli heimsóknafjölda og frumutölu. Líkt og í öðrum 

mjaltaþjónategundum virðist fjöldi heimsókna ekki hafa afgerandi áhrif á frumutölu.  

(log)y = 4,176 – 0,0894x.  

Á mynd 14 má sjá sambandið á milli stöðu á mjaltaskeiði og frumutölu. Þrátt fyrir að 

sambandið sé ekki marktækt þá má sjá að frumutalan virðist hækka aðeins þegar líður á 

mjaltaskeiðið. (log)y = 3,512 + 0,00262x. 

Mynd 13. Áhrif heimsóknafjölda í GEA á (Log)frumutölu. 

Mynd 14. Áhrif stöðu á mjaltaskeiði í GEA á (Log)frumutölu. 
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3.4 M2erlin Fullwood  
3.4.1 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á nyt  
Marktækt samband er á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og nytar (p < 0,001). 

Aðhvarfsjafnan fyrir fjölvíðu aðhvarfsgreininguna er y = 12,895 + 5,044x – 0,0390x og   

R2 = 0,4091.  

Á mynd 15 má sjá sambandið á milli heimsóknafjölda og nytar. Líkt og hjá tegundunum hér á 

undan má sjá að fjöldi heimsókna hefur áhrif á nyt. y = 7,08 + 5,54x. 

Á mynd 16 má sjá hvaða áhrf staða á mjaltaskeið hefur á nyt. Líkt og áður minnkar nyt eftir 

því sem líður á mjaltaskeiðið.  y = 29,283 – 0,0484x. 

Mynd 15. Áhrif heimsóknafjölda í  M2erlin Fullwood á nyt. 

Mynd 16. Áhrif stöðu á mjaltaskeið í í  M2erlin Fullwood á nyt. 
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3.4.2 Áhrif heimsóknafjölda og stöðu á mjaltaskeiði á frumutölu 
Ekki er marktækt samband á milli heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og frumutölu 

 (p > 0,05). Aðhvarfsjafnan úr fjölvíðu aðhvarfsgreininguna er (log)y = 4,508 – 0,04613x – 

0,0005925x og R2 = 0,02093. 

Á mynd 17 má sjá hvernig sambandið er á milli heimsóknafjölda og frumutölu. Ekki er hægt 

að sjá að heimsóknafjöldi hafi áhrif á frumutölu. (log)y = 4,499 – 0,0454x.  

Á mynd 18 má sjá sambandið á milli stöðu á mjaltaskeiði og frumutölu. Sama hér og í öðrum 

tegundum hefur staða á mjaltaskeiði engin áhrif á frumutölu. (log)y = 4,358 + 0,00002594x. 

Mynd 17. Áhrif heimsóknafjölda í M2erlin Fullwood á (Log)frumutölu. 

Mynd 18. Áhrif stöðu á mjaltaskeiði í M2erlin Fullwood á (Log)frumutölu. 
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3.5 Leiðni og frumutala  
Í öllum gerðum af mjaltaþjónum fannst veik og meðalveik fylgni á milli leiðni og frumutölu.  

Tafla 6 sýnir hvernig fylgnin var á milli leiðni og frumutölu í mjaltaþjónategundunum fjórum. 

Einnig sýnir taflan p-gildið sem fæst þegar gerð er einföld aðhvarfsgreining á milli frumutölu 

og leiðni. Í öllum tilfellum var p-gildið marktækt (p<0,001).  

Tafla 6. Fylgni og p-gildi fyrir allar mjaltaþjónategundir. 

Tegund mjaltaþjóns Fylgni milli leiðni og 
frumutölu 

p - gildi 

DeLaval 0,24 < 0,001 
Lely  0,25 < 0,001 
GEA 0,43 < 0,001 
M2erlin Fullwood  0,45 < 0,001 

 

Tafla 7 sýnir hvaða viðmið hver bóndi setur fyrir leiðni á heimsóttum búum, s.s. hversu hátt 

leiðnitölurnar mega fara áður en bóndinn fer að skoða kýrnar betur og athuga hvort mögulega 

sé um einkennalausa júgurbólgu er að ræða.  

Tafla 7. Viðmið sem bændur setja fyrir leiðni í öllum mjaltaþjónategundum. 

Bú  DeLaval Lely  GEA  M2erlin 
Fullwood  

Bú 1  5,0 100 700 9  
Bú 2  7,0 – 8,0  80 750 10  
Bú 3 6,5 – 7,0  90 – 100 700  
Bú 4  5,0  70 – 80  750  
Bú 5  6,0 70 1000  
Bú 6  6,0 80   
Bú 7  6,5 87   

 

Eins og sést á töflunni að þá eru viðmið frekar misjöfn á milli búa. Þá voru bændur spurðir í 

kjölfar þess hvort það væri eitthvað annað sem horft væri til við greiningu á júgurbólgu. Það 

voru það aðallega þættir eins og: 

• Ef mæting minnkaði, bændur þyrftu að fara sækja kýr í mjaltir sem vanalega þarf ekki 

að skipta sér af. 

• Mismjaltir og / eða afsparkanir hjá rólegum kúm.  

• Ef nyt minnkaði. 

• Ef át á kjarnfóðri minnkaði. 

• Frumutala (í þeim tilfellum þar sem frumutölumælar voru í mjaltaþjóninum).  

• MDI stuðull (í DeLaval, reiknar út júgurbólgustuðul fyrir leiðni, nyt og mjaltatíðni).  
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4. Umræður 
4.1 Nyt 
Niðurstöður benda til þess að heimsóknafjöldi í mjaltaþjón ásamt stöðu á mjaltaskeiði hafi 

áhrif á nyt. Í öllum tegundum af mjaltaþjónum var marktækt samband (p <0,001) á milli 

heimsóknafjölda, stöðu á mjaltaskeiði og nytar.  

Í DeLaval má gera ráð fyrir að nyt aukist um 6,67 kg við hverja aukna heimsókn. Í Lely má 

gera ráð fyrir að hún aukist um 5,99 kg. Í M2erlin Fullwood eykst hún um 5,04 kg og í GEA 

eykst hún þó minnst eða um 3,29 kg.  

Árið 1995 fundu Erdman og Varner það út að nyt jókst um allt að 3,5 kg að meðaltali þegar 

mjöltum var fjölgað úr tveimur í þrjár. Það verður þó að taka tillit til þess að það eru um 30 ár 

síðan sú rannsókn var framkvæmd. Ef hún væri framkvæmd aftur í dag við núverandi 

aðstæður myndi aukning á nyt eflaust vera mun meiri miðað við þá aukningu sem hefur verið 

á innvigtun á mjólk á hvern grip á ári hérlendis. Síðastliðin 40 ár hefur nyt á hverja kú á ári 

aukist um 84% eða frá rúmlega 3.000 lítrum upp í tæplega 6.000 lítra (Sam, 2020).  

Meðalfjöldi heimsókna á dag í mjaltaþjónunum var 2,5 – 3,0 og er þetta því í samræmi við 

niðurstöður fyrri rannsókna sem hafa verið framkvæmdar erlendis þar sem nyt jókst frá 2% til 

25% við að auka fjölda mjalta á dag úr tveimur í þrjár (Tse, o.fl., 2018). Ef meðalfjöldi 

heimsókna væri enn hærri væri mögulega hægt að sjá meiri aukningu í nyt líkt og Stockdale 

(2006) fékk út úr rannsókn sinni en þá mátti búast við 35% hækkun á nyt ef kýrnar væru 

mjólkaðar allt að 6 sinnum á dag. Þó má ekki fara fram úr sér í fjölda heimsókna á dag. Búin í 

úrtakinu fyrir verkefnið voru flest með nokkuð vel ásetna mjaltaþjóna og einn mjaltaþjónn 

getur bara séð um vissan fjölda af kúm.  

Einnig geta mjög tíðar mjaltir haft neikvæð áhrif ástand spena til lengri tíma litið þar sem þá 

fá þeir mun minni tíma til þess að jafna sig eftir hverjar mjaltir (Hovinen og Pyöräla, 2011).  

 

Í tölfræði úrvinnslunni var tekið tillit til stöðu á mjaltaskeiði því það var mjög breytilegt í 

gögnunum hvað kýrnar voru langt frá burði. Staða á mjaltaskeiði hefur skýr áhrif á nyt og eftir 

því sem líður lengra á mjaltaskeiðið minnkar nytin.  

Í byrjun mjaltaskeiðs eykst nyt hjá kúm hratt og ná kýr oft hámarksnyt á 120. degi 

mjaltaskeiðsins en þá fer nytin smám saman að minnka aftur (The Cattle Site, 2015).  

Í DeLaval minnkaði nytin um 0,039 kg fyrir hvern dag sem bættist við mjaltaskeiðið. í Lely 

minnkaði hún um 0,02 kg kg fyrir hvern dag sem bættist við. í M2erlin Fullwood minnkaði 

hún um 0,039 kg og í GEA um 0,038 kg.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum mætti segja að fjöldi heimsókna hafi mun meiri áhrif á nyt 
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heldur en staða á mjaltaskeiði en samspilið á milli þessara tveggja þátta er þó mjög áhrifaríkt 

á nyt. Líkt og Hale o.fl., (2003) sýndu fram á í rannsókn sinni að þá hefur það mjög jákvæð 

áhrif á nyt seinna á mjaltaskeiðinu ef að fjöldi heimsókna er meiri en minni í byrjun 

mjaltaskeiðsins. 

4.2 Frumutala 
Niðurstöður benda til þess að ekki sé hægt að sjá að aukinn heimsóknafjöldi og staða á 

mjaltaskeiði hafi áhrif á frumutölu. Það er þó marktækt samband þar á milli í DeLaval (p 

0,029) en niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu bentu til þess að 26,3% lækkun verði á frumutölu 

þegar fjöldi heimsókna eykst. Á móti virtist staða á mjaltaskeiði ekki hafa nein áhrif á 

frumutölu en fyrir hvern dag til viðbótar við mjaltaskeiðið mátti búast við 0,129% lækkun.  

Í öðrum tegundum af mjaltaþjónum fékkst ekki marktækt samband á milli þessara þátta.  

Þrátt fyrir að ekki væri marktækt samband í Lely (p >0,05) mátti þó sjá örlitla lækkun á 

frumutölu en búast mátti við 7,50% lækkun við hverja aukna heimsókn.  

Í GEA og M2erlin Fullwood var ekki hægt að sjá að heimsóknafjöldi hefði áhrif á frumutölu 

en við hverja aukna heimsókn sást 2,81% lækkun í GEA og 4,1% í M2erlin Fullwood. 

Það sem var hins vegar sérstakt í GEA er að þar virðist staða á mjaltaskeiði hafa meiri áhrif á 

frumutölu heldur en fjöldi heimsókna. Eins og áður hefur komið fram var ekki marktækt 

samband á milli þessara þátta en mynd 14 sýnir meiri hækkun á frumutölu eftir því sem líður 

á mjaltaskeiðið heldur en hjá öðrum mjaltaþjónategundum en þar má sjá vægar breytingar á 

línunum á myndunum en þó ekki marktækt samband og hefur þar heimsóknafjöldi meiri áhrif 

þó þau séu lítil.  

Út frá þessu er því hægt að segja að heimsóknafjöldi og staða á mjaltaskeiði hafi lítil sem 

engin áhrif á frumutölu. Það er mjög sérstakt að ekki finnist tenging þarna á milli þar sem 

rannsóknir hafa sýnt fram á það. Líkt og Mollenhorst o.fl. (2011) fundu út að það sást almennt 

hærri frumutala hjá þeim kúm sem leið lengra á milli mjalta hjá, en þær voru þar af leiðandi 

með færri heimsóknir á dag. Sú tenging sást engan veginn í þeim niðurstöðum sem fengust. 

Einnig er sérstakt að ekki sé að sjá einhvers konar tengingu á milli frumutölu og stöðu á 

mjaltaskeiði í flestum mjaltaþjónategundum en það var einmitt það sem Österman o.fl. (2005) 

fundu út þegar það sást að kýr sem voru að byrja eða enda mjaltaskeiðið voru almennt með 

hærri frumutölu heldur en þær kýr sem voru um mitt mjaltaskeið. 
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Mögulega hefðu heimsóknafjöldi og staða á mjaltaskeiði haft meiri áhrif á frumutölu ef fleiri 

bú hefðu verið í úrtakinu og hefðu þá fengist niðurstöður sem væru meira í samræmi við 

niðurstöður úr fyrri rannsóknum.  

4.3 Leiðni og frumutala 
Þegar að fylgni var könnuð á milli frumutölu og leiðni kom í ljós að hún var aldrei meira en 

meðalveik. Fylgnistuðullinn fyrir mjaltaþjónanna var á bilinu 0,24 til 0,45 þar sem DeLaval 

var með minnstu fylgnina en M2erlin Fullwood mestu. Til útskýringar þá spannar fylgnin frá 1 

niður í -1. Því nær sem fylgnin er 1 (eða -1) því sterkari er hún. Ef horft er á töflu 6 í 

niðurstöðukaflanum má sjá að DeLaval og Lely eru með veika fylgni á milli frumutölu og 

leiðni en fylgnin er meðalveik í GEA og M2erlin Fullwood.  

Þar sem leiðni er mikið notuð til þess að greina júgurbólgu (Hovinen og Pyörälä, 2011) er 

mjög sérstakt að ekki sé meiri fylgni á milli frumutölu og leiðni. Kasikçi o.fl. (2012) sýndu 

fram á að þegar frumutala hækkaði þá sást hækkun í leiðni. Hér á það greinilega ekki við.  

 

Það sem gæti mögulega verið ástæðan fyrir þessu er að það var ekki í öllum tilfellum þar sem 

að kýrsýni voru tekin samdægurs og þegar gögnin voru fengin úr mjaltaþjónatölvunum. Til 

þess að fá sem nákvæmustu niðurstöður þyrfti í rauninni að fá leiðnitölur og 

frumutölumælingu úr sömu mjöltum.   

Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að þó leiðnimælingar séu mikið notaðar til þess að 

greina júgurbólgu að þá er í einhverjum tilfellum ekki hægt að notast við leiðnimælingarnar 

einar og sér til þess að greina sýktan júgurhluta og gæti verið gott að horfa á aðra þætti við 

greiningu (Khatun o.fl., 2017). Í úrtakinu eru bændur almennt mikið að notast við leiðnitölur 

við greiningu en á þeim búum þar sem frumutölumælar eru til staðar í mjaltaþjónunum horfa 

bændur meira á frumutöluna. En frumutala er góður mælikvarði til að meta júgurheilbrigði og 

hækkun á henni gefur oft til kynna að sýking sé í júgrinu (Schukken o.fl., 2003). 

Einnig eru aðrir þættir sem bændur horfa til við greiningu á júgurbólgu sem eru oft skoðaðir 

eftir að hækkun á leiðni verður hjá viðkomandi kú. Þá er eins og ef að nyt minnkar 

skyndilega. Breyting verður í mætingu, ef það þarf að fara sækja kýr í mjaltir sem vanalega 

hefur ekki þurft að sækja. Mismjaltir og / eða afsparkanir hjá rólegum kúm eða ef að 

kjarnfóðurát minnkar eða fóðurát minnkar (í þeim tilfellum sem að bændur eru með 

jórturskynjara á kúnum).   

Einnig voru bændur með DeLaval mjaltaþjóna mikið að notast við MDI stuðul en það er 
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júgurbólgustuðull sem að reiknar út stuðul fyrir leiðni, nyt, mjaltatíðni o.fl. niður á hvern 

júgurhluta og sýnir þá m.a. hvort að júgurheilbrigði sé að hraka.  

Þó var hægt að sjá að meðalfrumutala í kýrsýnunum var almennt séð lægri eftir því sem 

bændur eru með lægri viðmið gagnvart leiðni og er því hægt að segja að leiðntölur geti verið 

góð vísbending um að ekki sé allt með felldu.  
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5. Ályktanir  
Líkt og fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á kom í ljós að heimsóknafjöldi hefur töluverð áhrif á 

nyt. Það sést skýrt og greinilega að eftir því sem kýr mæta oftar í mjaltir, því hærri er nytin. 

Ásamt því hefur staða á mjaltaskeiði einnig töluverð áhrif á nyt þar sem hún eykst stuttu eftir 

burð og nær hámarki um 100. dag mjaltaskeiðs og fer síðan minnkandi eftir sem það líður á 

mjaltaskeiðið.  

Hins vegar er ekki hægt að sjá að heimsóknafjöldi hafi afgerandi áhrif á frumutölu og var hún 

almennt séð mjög dreifð í öllum tegundum af mjaltaþjónum. Það sama á við sambandi á milli 

frumutölu og stöðu á mjaltaskeiði. Þó sást aðeins hækkun á frumutölu eftir því sem leið á 

mjaltaskeiðið hjá kúm í GEA mjaltaþjóninum.  

Fylgni á milli frumutölu og leiðni var ekki afgerandi mikil sem er mjög sérstakt þar sem að 

rannsóknir hafa sýnt fram á annað. Það getur meðal annars verið vegna þess að kýrsýni voru 

ekki í öllu tilvikum tekin samdægurs heimsóknum á búin. En frumutala getur sveiflast mjög 

mikið og það þarf ekki að taka langan tíma að eitthvað gerist sem veldur hækkun á henni. 

Áhrifaríkast væri að taka leiðnitölur úr mjaltaþjónatölvum samhliða því þegar kýrsýni væri 

tekið.  

Það verður hins vegar að hafa í huga að mögulega hefðu fengist nákvæmari niðurstöður ef að 

fleiri mjaltaþjónar hefðu verið í úrtakinu og þá sérstaklega af M2erlin Fullwood. Þá væri hægt 

að álykta niðurstöðurnar með meira öryggi.  
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9. Viðauki I   
Hér fyrir neðan má sjá spurningarblaðið sem haft var til hliðsjónar í umræðum við bændur.  

 

Bú:       Dagsetning: 

 

 

 

 

  

 
 
 
Hvaða viðmið eru 
sett varðandi leiðni? 

 

 
 
Er eitthvað annað 
sem er horft til við 
greiningu á 
júgurbólgu? 

 

 
 
Hvernig er 
sjúkraskráningu 
háttað?  

 


