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Kennslubók í nautgriparækt kom síðast út hér á landi árið 1984 
í útgáfu Bændaskólans á Hvanneyri. Frá þeim tíma hefur ótal 
margt breyst í nautgriparækt en þó hefur ekki komið út nýtt 
kennsluefni með beinum hætti innan greinarinnar. Þó er til 
mikið af góðu efni sem hefur komið síðar, bæði sérhæfðar bækur 
eins og t.d. Hraustar kýr (1996) og Mjaltir og mjólkurgæði 
(1997), auk fjölmargra greina sem hafa verið birtar í útgáfum 
t.d. frá Ráðunautafundum og Fræðaþingi landbúnaðarins. Þess 
utan er mikið faglegt efni að finna í útgáfum tímaritanna Freys 
og Freyju og í Bændablaðinu svo dæmi séu tekin. Ennfremur 
er rétt að benda á að margar afar gagnlegar greinar um 
nautgriparækt er hægt að nálgast á skemman.is þar sem m.a. 
lokaritgerðir nemenda frá LbhÍ er að finna og þá eru margir 
fræðslupistlar og greinar aðgengilegir á vefsíðum hérlendis auk 
fróðlegra veffræðslufyrirlestra.

Það hefur þó vantað nýja bók sem dregur saman helstu 
atriði sem lúta að nautgriparækt og því var ákveðið að fara í 
þá vegferð stuttu eftir síðustu aldamót, en þeirri vinnu lauk 
ekki en þá hafði nokkru verið kostað til við frumgerð efnis 
fyrir bókina. Vorið 2020, stuttu eftir að heimsfaraldur vegna 
Covid-19 smitsins skall á, var ákveðið að fara á ný í þessa vinnu 
og var um einstaklingsframtak að ræða. Kaflar bókarinnar, 20 
talsins, eru skrifaðir af 21 höfundi enda í mörg horn að líta 
þegar kemur að jafn umfangsmiklu verki og hér um ræðir. 

FORMÁLI
Snorri Sigurðsson

Auk kaflahöfundanna sáu þau Hrafnhildur Baldursdóttir 
og Ragnar Finnur Sigurðsson um faglegan yfirlestur og þá 
tók Jón Gíslason að sér gerð flestra spurninga sem eru í lok 
hvers kafla. Allir höfundar efnis, auk annarra faglegra aðila 
sem komu að útgáfunni, lögðu til vinnu sína í sjálfboðavinnu 
og er sérstök ástæða til að þakka sérstaklega ósérhlífni sem 
þeir sýndu með þátttöku sinni í verkefninu. Ennfremur ber 
að þakka öllum þeim sem lögðu til myndir í bókina, en þær 
gæða hana lífi og gera hana enn fróðlegri! Þá var sótt um 
stuðning til Þróunarsjóðs nautgriparæktarinnar um að styðja 
við uppsetningu, prófarkalestur og útgáfu á bókinni og var 
því erindi vel tekið og ber einnig að þakka, sem og stuðningi 
Fagráðs í nautgriparækt við þá umsókn.

Þar sem margir höfundar koma að skrifunum er óhjákvæmilegt 
að einhver skörun sé á efninu á milli kafla en það rýrir alls ekki 
efnið og bætir heldur í raun. Ég er því fullviss um að þessi bók 
eigi eftir að nýtast vel til kennslu og endurmenntunar eða sem 
uppflettirit fyrir starfandi bændur, en um leið er mikilvægt 
að benda lesendum á að þróunin er hröð í þessari búgrein og 
því mun sumt efni bókarinnar endast skemur en annað, eðli 
málsins samkvæmt. Lesendur eru því hvattir til þess að kynna 
sér efni sem víðast í leit að frekari fróðleik um hin fjölbreyttu 
atriði sem lúta að nautgriparækt í heild sinni.
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12.1. Inngangur
Nautgripum hefur í fyrndinni verið eðlilegt að hafa burðartíma 
að vori og þar af leiðandi hefur fengitími verið síðla sumars, 
í lok júlí, miðað við að kýrnar beri þá fyrst í maí. Þessa 
náttúrulega ferlis sér lítillega stað ennþá hjá íslenskum kúm og 
það er vel þekkt að léttara er að koma kálfi í kýrnar á sumrin 
en á veturna. Smám saman hefur þörfin á því að hafa mylkar 
kýr allt árið orðið til þess að markvisst hafa verið ræktaðar 
kýr sem bera á öðrum árstímum en kúnum var eðlilegt hér 
áður fyrr og vegna þessa þóttu einmitt kýrnar sem báru á 
haustin, sem kallast að vera snemmbærar, eftirsóknarverðar. 
Þá er frjósemi kúa meiri í vel upplýstum fjósum, fóðrun með 
mjög próteinauðugu fóðri eins og nýgræðingi er neikvæð 
fyrir frjósemina og kýr sem kálfur gengur undir fer seinna að 
beiða en ef kálfurinn er tekinn frá henni. 

12.2. Frá fóstri til kynþroska
Snemma á fósturskeiði myndast frumur í svokölluðum 
plómusekk kvígufóstursins sem safnast seinna saman í 
verðandi eggjastokkum og þroskast í eggvísa. Við fæðingu 
eru þegar komnir u.þ.b. 100.000 eggvísar í eggjastokka 
verðandi kýr sem endast henni alla ævi. Við kynþroska hefst 
svo ákveðinn hormónaferill í líkama kýrinnar og mænukylfan 
byrjar að gefa merki til heiladingulsins um að senda boð til 
eggjastokkanna um að þroska eggvísana og við það fara að 
vaxa upp eggbú. Til að byrja með, í upphafi kynþroskans, geta 
áhrifin verið eitthvað breytileg en fljótlega kemst regla á og 
kvígan heldur uppi reglulegum gangmálum en fullorðnar kýr 
hafa egglos að meðaltali með 21 dags millibili, hjá kvígum 
getur þessi tími verið heldur styttri.

Hormónasamspil
Hormónasamspilið er á milli mænukylfu sem sendir boð 

með hormóni GnRH (sem oft er kallað egglosandi hormón) 
til heildinguls sem framleiðir FSH (eggbúsörvandi hormón) 
og LH (gúlbúsörvandi hormón). Þessi hormón hafa áhrif á 
vöxt eggbúanna og gulbúanna í eggjastokkunum. Veggur 
eggbúanna framleiðir östrógen hormón sem hefur áhrif á 
hegðun kúnna þannig að þær sýna vaxandi kynhneigð með 
óróleika og riðli þangað til þær beiða og standa undir nauti 
eða kúm sem riðlast á þeim. Jafnframt verður örvun í vegg 
legsins og í slímkirtlum í leghálsinum, sem víkkar um leið. 
Þegar östrógenframleiðslan nær hámarki sendir hún boð til 
heiladingulsins að senda LH bylgjur sem veldur egglosi. Það 
sem er sérstakt með kýr er að egglosið verður ekki fyrr en 12 
klst. eftir að kýrin hættir að beiða og standa undir. Þar sem 
eggið losnaði úr eggjastokknum fer að vaxa upp gulbú, sem 
framleiðir vaxandi magn prógesteróns (meðgönguhormóns) 
sem hefur hamlandi áhrif á heiladingulinn þannig að FSH 
og LH framleiðslan fellur. Þegar það gerist verður lágmarks 
kynstarfsemi í líkama kýrinnar og hún fer að búa sig undir 
að ganga með afkvæmi. Ef kýrin hefur ekki fest fang eða ekki 
verið haldið undir naut eða sædd, framleiðir legið hormón 
sem nefnist prostaglandín F2α sem kemur í bylgjum og eyðir 
gulbúinu í eggjastokknum, prógesterónframleiðslan fellur, 
hömlurnar á mænukylfuna og heiladingulinn hverfa og 
ferillinn endurtekur sig.

Kynþroski
Kvígur verða kynþroska 8 til 15 mánaða samkvæmt 
erlendum rannsóknum en kynþroskaaldurinn ræðst 
af fóðrun, uppeldisaðstöðu t.d. birtu og af árstíma. Þá 
ræðst kynþroskinn einnig af erfðum og kvígur sem hafa 
erfðaeiginleika til að verða kynþroska ungar verða frjósamari 
kýr. Kynþroski er mikið til tengdur við þunga kvígnanna 
og íslenskar kvígur ættu að vera orðnar ríflega 200 kg 10 
mánaða gamlar við eðlilega fóðrun og þá með 130 til 140 cm 
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brjóstmál. Kvígurnar eiga að vera nægilega þroskaðar til þess 
að sæða þær þegar þær eru 13 til 15 mánaða og u.þ.b. 275 
kg, brjóstmálið er þá orðið u.þ.b. 145 til 155 cm. Kvígurnar 
bera þá þegar þær eru 22 til 24 mánaða, sem er hagkvæmasti 
aldurinn.

Æxlunarfærin eftir burð
Eftir burð þurfa æxlunarfærin að jafna sig. Eftir u.þ.b. 30 
daga frá eðlilegum burði hefur legið og leghálsinn dregist 
saman í eðlilega stærð, sem eykst svolítið við hvern burð. 
Hvenær eggjastokkarnir fara aftur að starfa eðlilega er 
hins vegar mjög breytilegt og ræðst af ýmsum þáttum. Við 
góðar aðstæður, t.d. þegar kýr eru komnar út á sumrin, er 
til í dæminu að kýr hafi egglos og sjáist jafnvel beiða 15 
dögum eftir burð. Þá verður næsta egglos oft tiltölulega 
fljótt, eftir 17 daga, og síðan verða egglos með eðlilegu 
u.þ.b. 21 dags millibili. Hins vegar kemur fyrir að kýr séu 
ekki farnar að hafa egglos 100 dögum eftir burð. Það eru oft 
kýr sem mjólka mikið og standa á básum í illa upplýstum 
fjósum og hefur orðið misdægurt, fengið súrdoða eða 
júgurbólgu. Í rannsókn sem gerð var hér á landi upp úr 
1980 kom í ljós að á 9 bæjum í Eyjafirði og á Suðurlandi 
liðu að meðaltali 40 dagar þangað til kýrnar höfðu fyrsta 
egglos og var mikill breytileiki á milli bæja, 25 til 60 dagar. 
Í þeirri rannsókn voru vísbendingar um að kýrnar færu 
fyrst að ganga eftir burð í björtustu fjósunum. Því miður 
er lítið vitað hvenær æxlunarfærin jafna sig eftir burð við 
þær aðstæður sem nú eru í íslenskum fjósum. Öll fjósin í 
rannsókninni á 9. áratugnum voru básafjós og aðeins tvö 
voru með mjaltagryfju. Þá var meðalnyt árskýrinnar um 
3.750 kg. Það er þó líklegt að legið jafni sig eins fljótt og 
áður eftir 30 daga og líklega hefur tíminn á milli burða lítið 
breyst frá 1980.

12.3. Beiðsli og beiðsliseinkenni
Gangmálinu er skipt í þrjú tímabil: forbeiðsli, hábeiðsli og 
síðbeiðsli.

Forbeiðsli
Kýrin verður ókyrr og fer að gefa sig að öðrum kúm, það 
kemur gráleitt slím frá henni sem smám saman verður glært. 
Undir lok forbeiðslisins, sem stendur í 1 til 3 daga, fer kýrin 
að riðlast á öðrum kúm en hún stendur ekki undir kúm eða 
nauti sem ríður á henni. Ytri sköpin fara að bólgna lítillega og 
skeiðarslímhimnan verður glansandi.

Hábeiðsli
Kýrin leitar á aðrar kýr og er mjög ókyrr. Kýr sem eru bundnar 
á bás sýna eðlilega minni einkenni, en ef grannt er skoðað 
eru þær meira vakandi en eðlilega, þær standa þegar hinar 
kýrnar liggja, leitast við að sleikja og hnusa að næstu kúm, 
lyfta halanum og tvístíga. Kýr í lausagöngu eða eru úti eru 
mjög órólegar, leita á aðrar kýr, reyna að stökkva upp á þær 
og þegar þær standa undir öðrum kúm eru þær komnar inn í 
hábeiðslið. Það er misjafnt hve lengi kýr standa undir öðrum 
kúm og hve oft það gerist. Þetta tímabil getur verið frá 2 til 
30 klst. Í eldri ritum er talað um 18 klst. að jafnaði, en það 
er líklegt að þetta sé styttri tími hjá nytháum kúm. Slímið er 
glært og mjög teygjanlegt, oft má sjá loftbólur í slíminu og 
slím sem hangir í löngum taumi með loftbólur er merki um 
hábeiðsli. Ytri sköpin eru aðeins bólgin af bjúg og slímhúðin í 
skeiðinni er glansandi.

Kýr í hábeiðsli geta haft lítinn áhuga á að éta, þær selja illa 
og mjólka minna þann sólarhringinn. Margar baula og skima 
í kringum sig hafa vakandi auga með umhverfinu, það er 
„glampi í augnaráðinu“. Kýrin sem er að beiða stendur oft 
þegar hinar kýrnar liggja.
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Kýr í hábeiðsli getur átt það til að láta vel af snertingu, ef 
hendurnar eru lagðar á malirnar getur hún stoppað og lækkað 
mjóhrygginn og hún getur verið sveitt.

Síðbeiðsli
Beiðslið hættir skyndilega, kýrin er orðin róleg, er þreytt og 
liggur stundum þegar hinar kýrnar eru staðnar upp. Slímið er 
orðið þykkara og getur verið blandað blóði 1 til 2 dögum eftir 
að beiðslinu lauk. Það kemur blóð frá um 50% af fullorðnum 
kúm og 70% af kvígum. Blóðið er örugg staðfesting á því að 
kýrin var að beiða en segir ekkert um það hvort kýrin hefur 
fest fang á því beiðsli.

Kynvirkir hópar (KVH)
Kýr í lausagöngu mynda svokallaða kynvirka hópa (KVH) 
þegar þær beiða. Norsk rannsókn skilgreinir þetta sem ástand 
þar sem kýr sýnir að minnsta kosti ein beiðsliseinkenni hverja 
5. mínútu og dvelst nærri félögunum í innan við 3 metra 
fjarlægð í 5 mínútur minnst. Þessir hópar sjást greinilega ef 
tvær eða fleiri beiða samtímis, en sjást einnig iðulega þó að 
aðeins ein kýr sé að beiða. Þá skiptast nokkrar kýr á að vera 
„félagi“ kýrinnar sem er að beiða.

Norska rannsóknin skráði enga kynvirka hópa í kúahjörðum 
þar sem engar kýr voru að beiða. Það er þess vegna mikilvægt 
að taka eftir kúm sem sýna beiðsliseinkenni og halda sig 
saman nokkuð lengi. Þá er mjög líklegt að alla vega ein kýr 
í hópnum sé að beiða og það er ástæða til að skoða þessar 
kýr nánar. Beiðsliseinkennin standa oft mjög stutta stund 
t.d. riðl og það eru frekar miklar líkur á að verða ekki var við 
þegar þau birtast. Beiðsliseinkennin, þegar kýrnar eru í KVH, 
standa miklu lengur og það er miklu líklegra að uppgötva þau 
ef maður hefur auga fyrir þessum hópum í beiðsliseftirlitinu.

12.4. Beiðsliseftirlit
Beiðsliseftirlit er líklega eitt mikilvægasta verkefnið á 
kúabúinu. Rétt beiðslisgreining er skilyrði fyrir háu 
fanghlutfalli við sæðingar, að kýrnar beri þegar til þess er 
ætlast og að tíminn á milli burða verði sem hagkvæmastur. Þó 
að til séu ýmis tæki og tól til að hjálpa við að finna yxna kýr er 
það að fara í fjósið og skoða hjörðina og kýrnar grunnurinn 
að því að hafa frjósemina í fjósinu í góðu lagi.

Það er mikilvægt að þekkja beiðsliseinkennin, en það er 
einnig mikilvægt að sá aðili sem fyrst og fremst sér um 
beiðsliseftirlitið þekki kýrnar. Mikilvægt er að einbeita sér 
að þeim kúm sem gætu verið að beiða og þeim kúm sem 
tímabært er að sæða. Besta hjálpartækið er gangmáladagatal 
sem hægt er að skrifa á. Það byggir á dálkum sem ná yfir 3 
vikur hver þannig að ef skráðar eru upplýsingar um hegðun, 
riðl eða útferð í einn reit er næsti reitur til hægri dagsettur 
eftir þrjár vikur.

Skýrsluhaldsforritið huppa.is er með mjög hagnýta síðu sem 
heitir „Gangmáladagatal“. Þar eru 7 dálkar með mikilvægum 
upplýsingar um kýrnar í fjósinu, sjá mynd 1.

Við beiðsliseftirlitið er mikilvægt að einbeita sér að þeim kúm 
sem gætu verið að beiða en einnig að fá yfirsýn yfir allar kýrnar. 
Byrja á því að horfa yfir hópinn, sjá hverjar standa þegar hinar 
liggja, hvort einhver KVH sé á ferðinni. Huga síðan að kúm 
sem sýndu einkenni fyrir u.þ.b. þremur vikum, ekki síst þeim 
sem voru sæddar þá og fyrir 6 vikum ef þær skildu ekki hafa 
haldið. Hafa einnig í huga þær kýr sem eru bornar og hafa 
ekki sýnt nein einkenni. Minnið er mjög brigðult svo það er 
mikilvægt að skrá hjá sér í dagatalsminnisbók allt sem gætu 
verið vísbendingar um beiðsli og fara síðan og skrá það í 
gangmáladagatalið.
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Tafla 1. Líkurnar á að sjá beiðsli miðað við fjölda ferða til að 
leita.

Athuganir á dag Hlutfall (%) beiðsla sem uppgötvast
1 26
2 48
3 57
4 70

Einkenni standa oft mjög stutt, þannig að það er nauðsynlegt 
að fara nokkrar ferðir í fjósið á hverjum degi. Að meðaltali 
uppgötvast aðeins 50% af beiðslunum í íslenskum fjósum. Til 

þess að finna 70% af kúm sem beiða þarf að fara 4 sinnum 
í fjósið gagngert til þess að finna yxna kýr eins og sjá má í 
töflu 1. Það er mikilvægt að leitin að beiðslum tengist ekki 
neinum öðrum verkefnum í fjósinu. Þá getur verið gott að 
hafa sjálfvirkan rofa sem kveikir ljósið í fjósinu hálftíma áður 
en komið er í fjósið á morgnana því þá eru kýrnar vaknaðar 
og komnar aftur í ró og farnar að sinna sínu og þær sem eru 
að beiða hafa áhuga á öðru en að éta eða liggja. Næsta ferð 
getur verið í tengslum við hádegishlé frá öðrum störfum. 
Síðan er gott að skoða kýrnar síðdegis og svo er mikilvægt að 
fara lokaferðina fyrir nóttina áður en ljósin eru slökkt, en þau 
eiga að loga í 14-16 klst. dag hvern. Auðvitað er eðlilegt að 

Mynd 1. Gangmáladagatalið í huppa.is.
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hafa augun á kúnum þegar verið er í fjósinu. Það er mikilvægt 
að fangskoða kýrnar eins fljótt og hægt er, þannig að kýr sem 
eru með staðfest fang séu ekki að draga að sér óþarfa athygli. 
Sumar þeirra geta verið virkir þátttakendur í KVH og þess 
vegna hjálpað til við að finna yxna kýr.

Það er einnig mikilvægt að skoða vel þær kýr sem sýna einhver 
beiðsliseinkenni, eru einkenni um slím á þeim, er slím upp á 
hrygg eða niður eftir halanum og á lærunum, það bendir til 
að slímið hafi verið teygjanlegt beiðslisslím. Ef tortan er úfin 
eða jafnvel nudduð bendir það til þess að kýrin hafi staðið 
undir. Ef það næst slím úr fuðinni sem er mjög teygjanlegt, 
slím sem hangir á milli útglenntra fingra og er með fínum 
loftbólum þá bendir það til hábeiðslis, en grátt seigt slím 
bendir til forbeiðslis. Það skiptir einnig máli að sjá hvort 
einkennin hafa breyst frá síðustu athugun, það getur skilið 
á milli forbeiðslis og hábeiðslis. Stoppar kýrin ef hendurnar 
eru settar skyndilega á malirnar, það gæti bent til þess að hún 
mundi standa undir kú eða nauti. Eins hvort kýrin hefur verið 
að sleikja kýrnar í básunum við hliðina. Það er mikilvægt 
að leggja öll einkenni saman og meta þróunina, reyna að sjá 
breytingu frá forbeiðsli yfir í hábeiðsli.

12.5. Hjálpartæki
Það er langt síðan farið var að nýta sér það að kýr sem eru 
yxna eru órólegar. Til þess að mæla þennan óróleika var festur 
skrefateljari á afturfót á kú sem var tímabært að sæða. Lesið var 
af teljaranum um leið og kýrin var mjólkuð. Þegar kýrin nálgast 
beiðsli og beiðir þá margfaldast skrefafjöldinn milli mála. Þessi 
aðferð er í raun í fullu gildi ennþá. Einnig hafa verið notuð 
litamerki til þess að finna kýr sem standa undir öðrum kúm. 
Þessar aðferðir hafa verið þróaðar með nýjum tæknilausnum 
og koma sér vel í kúahjörðum sem hafa stækkað með tímanum.

Hreyfiskynjarar
Athuganir hafa sýnt að kýr og kvígur hreyfa sig mest og eru 
mest á ferðinni 20 til 30 klst. fyrir egglos. Á þessu byggir 
hugmyndin um skynjara sem mælir hreyfingar kúnna.

Hreyfiskynjarar eru til í ýmsum útgáfum, sumir eru festir 
á fætur kúnna og mæla þá fyrst og fremst skrefin, en aðrir 
eru festir í hálsband og mæla þá allar hreyfingar kúnna fóta-, 
líkams- og höfuðhreyfingar. Fullkomnustu mælarnir mæla 
einnig jórturhreyfingarnar, þannig að þeir nýtast einnig til 
þess að greina veikindi eins og súrdoða og júgurbólgu þegar 
dregur úr jórtri.

Hér á landi hafa hreyfiskynjarar fyrst og fremst verið 
markaðssettir í tengslum við mjaltaþjóna en það eru 
einnig til hreyfiskynjarar sem eru sjálfstæðar einingar. 
Hreyfiskynjarinn er stilltur miðað við hreyfingamunstur 
hverrar kýr þegar hún er ekki að beiða, vegna þess að hann á 
að skynja beiðslishreyfingar kýrinnar. Nemarnir safna saman 
upplýsingum og senda þær annað hvort í upplýsingakassa eða 
í tölvu og þá með beinum sendingum í móttakara eða í hvert 
sinn sem kýrin fer í gegnum tiltekið hlið. Ef hreyfingarnar 
fara yfir einhver skilgreind mörk kemur upp viðvörunarmerki 
sem bendir til þess að kýrin sé að fara að beiða eða sé að beiða. 
Sæðing er svo ráðlögð einhverjum klukkustundum eftir að 
hreyfingin hefur náð hámarki.

Mikilvægt að staðfesta einkennin 
Það er mjög mikilvægt að treysta ekki eingöngu á merkin sem 
koma frá kúnni í tölvuna. Það verður að skoða kýrnar til þess 
að staðfesta beiðsliseinkennin, því það geta verið kýr í KVH 
sem senda fölsk boð og það þekkist einnig að kýr sem eru að 
beiða sendi veik boð.
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Eins og áður sagði er hægt að fá hreyfiskynjara með öllum 
tegundum af mjaltaþjónum, en það eru til sjálfstæðar einingar 
sem hægt er að nýta í kvígufjósum og eru með mikla drægni 
þannig að þeir nýtast fyrir kýr sem eru á beit og holdakýr 
í haga. Norskar athuganir hafa einnig sýnt fram á að hægt 
er að stilla næmni þessara sjálfstæðu eininga þannig að allt 
að 80% af beiðslunum uppgötvast í básafjósum. Hver nemi 
sem settur er á kýrnar kostar talsvert, en þar sem burðurinn 
er dreifður er hægt að komast af með talsvert færri nema 
en kýrnar eru með góðu skipulagi og þá með því að færa 
nemana á milli kúa.

Riðlmerkingar
Öruggasta merkið 
um að kýr sé að beiða 
er að hún standi 
kyrr undir kúm 
eða nauti. Þær kýr 
sem standa kyrrar 
undir halda best við 
sæðingu. Hve mikið 
er um að kýr riðlist 
hver á annarri ræðst 
að miklu leyti af 
undirlaginu sem kýrnar ganga á þær riðlast miklu minna á 
hörðu hálu gólfi eða steyptum bitum en ef þær eru úti eða 
á mjúku gólfi. Til eru nokkrar aðferðir til þess að sjá hvort 
kýrnar hafa staðið undir og einfaldasta og elsta aðferðin er að 
skoða hvort hárin á tortunni eru ýfð eða jafnvel nudduð af.

 

Mynd 3. Litur aftast á hryggnum, kýrin til hægri hefur staðið undir.

Einföld aðferð, sem mikið er notuð í sumum löndum, er að 
lita 20x5 cm rönd með merkipenna, sérstakri málningu (sjá 
mynd 2) eða krít á tortuna á kúm sem á að sæða eða voru 
sæddar fyrir tæpum þremur 
vikum. Merkið er svo skoðað 
kvölds og morgna og ef 
það er nuddað af eða mikið 
máð er það vísbending um 
að kýrin hafi líklega staðið 
undir öðrum kúm eins og 
sjá má á mynd 3. Þó verður 
einnig að líta eftir öðrum 
beiðsliseinkennum. 

Það eru einnig til eins konar 
skafmiðar sem hægt er að 
líma á halarótina. Þeir slitna 
því meira sem kýrin stendur 
oftar undir eins og sjá má á 
mynd 4. 

Mynd 4. Límmiðar sem nuddast 
þegar kýr standa undir.

Mynd 2. Litir til að lita halarótina.
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Mynd 5. Blaðra sem hefur sprungið og litast til hægri.

Þá eru einnig til hylki sem eru límd á halarótina sem springa 
þegar riðið er upp á kúna (sjá mynd 5).

Ein aðferðin er eins konar viðvörunarhnappur sem er festur á 
halarótina sem sendir örbylgjumerki í mastur eða nema sem 
sendir það áfram inn í tölvu (sjá mynd 6). 

Þá er að verða nokkuð algengt að í fjósin séu komnar 
eftirlitsmyndavélar sem auðvelda alla vöktun og þar með að 
fylgjast með beiðslum.

Mynd 6. Sendir sem sendir boð þegar kýr stendur undir.

Prógesterónmælingar
Það eru til einfaldar aðferðir til þess að mæla prógesterón í mjólk 
sem gulbú eggjastokkanna framleiða. Ef ekkert prógesterón 
mælist í mjólkinni, eða blóðinu, er það vísbending um að ekki sé 
neitt virkt gulbú í eggjastokkum kúnna. Þá eru eggjastokkarnir 
annað hvort ekki virkir eða kýrin er nálægt því að vera að beiða. 
Það er alveg ljóst að ef ekkert prógesterón mælist þá er kýrin ekki 
með fangi. Ef prógesterónið er hátt er kýrin örugglega ekki að 
beiða og hún gæti verið með fangi (sjá mynd 7). 

Til eru nokkrar útgáfur af flýtiaðferðum til þess að mæla 
prógesterón í mjólk, en stök mæling er bara vísbending og 
hún gefur ekki nákvæma tímasetningu fyrir sæðingu, þar þarf 
að leita eftir öðrum beiðsliseinkennum. Hún gefur þó örugga 
vissu um að kýrin sé ekki að beiða og þá óljósa vísbendingu 
um að kýr sem var sædd fyrir 3 vikum gæti verið með fangi.

Það eru komin mjaltakerfi með innbyggðum prógesterón 
mælingum um leið og kýrnar eru mjólkaðar. Ekki er ólíklegt 
að slík mæling verði þróuð áfram þannig að hún verði hluti af 
þeim upplýsingum sem bóndinn fær daglega.

1. beiðsli   
(20-30  
dögum  
eftir burð)

2. beiðsli  3. beiðsli 
(sæðing)  

Mögulega 
með fangi 

Burður 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

Dagar 
eftir 
burð

Mynd 7. Prógesterón fellur þegar kýr beiða og helst uppi þegar þær 
eru með fangi.
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12.6. Sæðingar
Kúasæðingar hófust á Íslandi árið 1946 og í byrjun áttunda 
áratugarins var farið að nota fryst sæði. Nú eru flestar fullorðnar 
mjólkurkýr sæddar, en notkun heimanauta fyrir kvígur er enn 
talsverð og eins er aðeins lítill hluti holdakúa sæddur.

Þegar kú er haldið undir naut dælir fullorðið naut 5 til 
10 milljörðum af sæðisfrumum djúpt í skeiðina á kúnni. 
Þetta magn er margfalt meira en í raun þarf og í hverjum 
sæðisskammti frá Nautastöðinni eru ekki nema u.þ.b. 25 
milljón sæðisfrumur sem er þó ríflegt og t.d. eru ekki nema 
12 til 15 milljón frumur í hverjum skammti í Noregi. 

Til þess að draga úr hættu á skyldleikarækt eru ekki frystir 
nema 6.000 sæðisskammtar úr hverju nauti hér á landi og það 
tekur ekki nema 15 til 20 vikur að ná þeim skammtafjölda úr 
hverju nauti. Á Íslandi eru nautin aðeins árs gömul þegar byrjað 
er að taka úr þeim sæði og aðeins er tekið sæði úr þeim einu 
sinni á viku. Eldri naut gefa talvert meira sæði í hverri töku og ef 
þynningin væri t.d. eins og í Noregi væri fræðilega séð hægt að 
komast af með eitt til þrjú naut á ári til að sæða allar kýr á Íslandi.

Ástæða þess að hægt er að drýgja sæðið svona mikið er að 
frjótæknirinn fer með pípu inn í gegnum leghálsinn og dælir 
sæðinu inn í legið, hann kemst með öðrum orðum einu þrepi 
lengra en nautið. 

Það krefst æfingar og handlægni að þræða sæðingatækið í 
gegnum leghálsinn sem er með fellingar og stundum hlykki. 
Hann getur einnig verið mjög þröngur í kvígum og ungum 
kúm. Þó er hann opnari og slímsmurður þegar kýrnar eru 
yxna svo alla jafnan gengur vel að þræða í gegnum hann.

Mynd 8. Fullorðið naut dælir 5 til 10 milljörðum af sæðisfrumum 
við sáðlát. Ljósm.: Klara Sveinbjörnsdóttir.

Mynd 9. Sæðisskammtinn er hægt að þynna af því að frjótæknirinn 
kemur sæðinu beint inn í legið. Ljósm.: Sveinbjörn Eyjólfsson.
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Besti tíminn í beiðslinu til þess að sæða
Rétt tímasetning á sæðingunni er vandfundin, það er mjög 
breytilegt hvernig kýr haga sér þegar þær beiða auk þess sem 
lengd beiðslisins er mjög misjöfn milli kúa og einkennin eru 
stundum afskaplega lítil. Rannsóknir hafa sýnt að egglosið 
verður að meðaltali 26 til 30 klst. eftir upphaf hábeiðslisins.

Það er sérstakt með kýr að þær hafa egglos u.þ.b. 12 klst. eftir 
að hábeiðslinu líkur og þegar þær eru hættar að standa undir. 
Þess vegna er besti tíminn til þess að sæða kýrnar undir lok 
hábeiðslisins og 6 til 9 klst. eftir að því lýkur.

Sæðisfrumurnar sem nautið gefur frá sér eru ekki fullþroskaðar, 
sæðið verður ekki frjótt fyrr en eftir 3-6 klst. aðlögun í 

eggjaleiðaranum. Eftir sæðinguna lifir sæðið í um 24 klst. Vegna 
þess hvað eggið lifir stutt, í 4-6 klst., þurfa frjóar sæðisfrumur 
að vera í eggjaleiðaranum um það bil þegar egglosið verður.

Sjá samantekt á ofangreindu í töflu 2.

Það er yfirleitt regla að frjótæknarnir hafi símatíma til kl. 9 eða 
10 á morgnana. Reglan er að kýr sem sjást beiða að morgni eru 
sæddar samdægurs og þær sem beiða eftir að símatímanum 
lýkur eru sæddar næsta dag. Líklega eru algengustu mistökin 
sem eru gerð að kýrnar séu sæddar of snemma, vegna þess að 
skilin á milli forbeiðslis og hábeiðslis eru ekki skörp og það 
hefur sýnt sig að það borgar sig að bíða til næsta dags með að 
sæða þær kýr sem sýna beiðsli eftir að símatímanum lýkur.

Tvísæðingar
Um það bil 4% af kúnum eru sæddar tvisvar sinnum á sama 
gangmáli, yfirleitt sitt hvorn daginn. Þetta hlutfall hefur 
lækkað úr 11% á nokkrum árum. Tvísæðingar eru mismiklar 
á milli bæja. Það getur verið eðlilegt að kýr séu sæddar tvisvar, 
t.d. þegar kýr sem var sædd fyrir einum eða tveimur dögum 
sýnir greinilegt beiðsli. Þá er líklegt að fyrri sæðingin hafi 
verið vegna þess að kýrin sýndi greinileg forbeiðsliseinkenni 
og jafnvel verið í KVH. Því miður kemur fyrir á stöku bæ að 
það skapast svo mikil óvissa vegna þess að kýrnar halda illa að 
bóndinn fer að sæða hverja kú tvisvar og þrisvar í örvæntingu. 
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Mynd 10. Sæði í sæðiskút.

Tafla 2. Mikilvægar tímasetningar á gangmálum.

Lengd beiðslisins 18 klst.
Egglos 12 klst. eftir lok beiðslis
Líf eggsins 4-6 klst.
Líf sæðisins 18-30 klst.
Aðlögun sæðis 3-6 klst.
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Þá er betra að ræða vandamálið við frjótækninn eða dýralækni 
og sjá hvort ekki má finna einhverja aðra aðferð til þess að 
bæta árangurinn.

Algengasta ástæðan fyrir tvísæðingu er að gangmál kúnna 
hafa verið samstillt eða kýrin hefur verið meðhöndluð vegna 
einhverrar ófrjósemi. Þá er oft sætt í blindni tvo daga í röð.

Sæðingar á milli gangmála
Nokkuð er um að kýr sýni beiðsliseinkenni 8 til 12 dögum 
eftir að þær beiddu. Það eru alltaf að þroskast eggbú i 
eggjastokkunum með einhverri aukningu á östrógenhormóni 
í líkamanum. Þetta getur valdið því að kýr sýna væg 
beiðsliseinkenni.

Það virðist vera að hér á landi séu 5% af kúnum sæddar aftur á 
þessu tímabili. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að kýr geta 
sýnt svona fölsk einkenni og skoða þá hvort þetta sé í samræmi 
við fyrri skráningar. Svolítil slímútferð er ekki nóg til þess að kalla 
eftir sæðingu og slímið á þessum tíma er yfirleitt þykkt og grátt. 

Þessar kýr standa ekki undir kúm sem riðlast á þeim. Sæðing á 
milli gangmála getur einnig valdið vægri legbólgu. Frjótæknir 
sem er varaður við því að verið sé að sæða kúna á vafasömu beiðsli 
finnur oft að kýrin er ekki að beiða og dýralæknir getur fundið 
að það er gulbú í öðrum eggjastokknum. Prógesterónmæling 
myndi einnig sýna hátt gildi.

Sæðingar kúa sem eru með fang
Kýr sem eru sæddar eftir að þær hafa fest fang geta misst 
fóstrið. Það kemur þó fyrir að fengnar kýr eru sæddar. 
Eggjastokkarnir halda áfram að þroska eggbú þó að kýrnar 
séu búnar að festa fang og östrógenið getur valdið vægum 
beiðsliseinkennum og þykkri gráleitri slímútferð rétt eins og 
á milli gangmála. 

Þetta er erfitt að varast einkum vegna þess að 5-7% af kúm 
sýna þessi fölsku einkenni gjarnan þremur og sex vikum eftir 
að kýrnar voru sæddar og festu fang. Þess vegna er mikilvægt 
að frjótækninum sé gerð grein fyrir því að kýrin hafi verið 
sædd áður. Það er heldur erfiðara að þræða leghálsinn 
á þessum kúm en á kúm sem eru að beiða, þær eru með 
gulbú og þar af leiðandi mælist prógesterón í mjólk og blóði. 
Frjótæknir, eða dýralæknir sem er vanur að fangskoða kýr, 
getur fundið hvort kýrin er með fangi ef liðnar eru 6 vikur 
frá sæðingunni.

SpermVital-sæði
Hér á landi er boðið upp á sæði sem er fryst með sérstakri 
tækni sem hefur verið þróuð í Noregi og nefnist SpermVital. 
Úr hverju ungnauti eru frystir u.þ.b. 300 skammtar, af 
þeim 900 skömmtum sem notaðir eru til þess að undirbúa 
afkvæmaprófunina á nautunum, og er ætlast til að þeir séu 
notaðir á meðan verið er að nota nautið sem ungnaut. Ennþá 
er einkaleyfi á aðferðinni þannig að hingað til lands koma Mynd 11. Hlífðarrör þrætt upp á sæðingatæki.
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sérfræðingar frá Noregi tvisvar til þrisvar á ári til þess að 
frysta þessa sæðisskammta.

Tæknin gengur út á að frysta sæðið í sérstöku geli sem hamlar 
hreyfingum sæðisfrumanna svo þær eyða engri orku. Eftir 
sæðingu leysist gelið smám saman upp og sæðsfrumurnar 
fara fullfrískar af stað. Þannig verða frískar sæðisfrumur í 
leginu í 48 klst. sé sætt með SpermVital meðhöndluðu sæði í 
stað 24 klst. sé sætt með hefðbundnu sæði.

SpermVital sæðið er tilvalið að nota þegar gangmálin hafa 
verið samstillt, því þá dugar ein sæðing í stað tveggja. Einnig er 
það notað við aðra eða þriðju sæðinga á kúm sem eru með óljós 
beiðsliseinkenni eða hafa tilhneigingu til að vera lengi að beiða.

Líklega hefur orðið mikil fækkun tvísæðinga hér á landi vegna 
notkunar á SpermVital sæði.

Kyngreint sæði
Víða erlendis er boðið upp á kyngreint sæði, einkum úr 
úrvalsnautum. Kosturinn við kyngreint sæði er að aðferðin 
tryggir með 90% öryggi hvort kálfurinn verður naut eða kvíga 
eftir óskum bóndans.

Aðferðin byggir á því að sæðisfrumurnar bera annað hvort Y 
litning sem gefur karlkyn eða X litning sem gefur kvenkyn, 
en eggfrumurnar bera eingöngu X litning. Magn erfðaefnis 
í sæðisfrumum með X litning er 3,8% meira en í sáðfrumum 
sem bera Y litning og með sérstakri litun og sérstöku tæki 
sem kallast flæðisrafgreinir er hægt að skilja kvenkyns 
sæðisfrumurnar frá karlkyns frumunum.

Við meðferðina tapast mjög margar sæðisfrumur af ýmsum 
ástæðum og afkastagetan við kyngreiningu á sæði er því 

lítil. Þess vegna eru aðeins 2 milljón frumur í hverjum 
sæðisskammti af kyngreindu sæði á móti 15 til 25 milljón 
frumum í venjulegum sæðisskömmtum. Fanghlutfallið er 10 
til 15% lægra en með venjulegu sæði.

Kyngreint sæði er óhjákvæmilega mjög dýrt. Eins og 
sæðistökunni er háttað hér á landi, þar sem aðeins er 
tekið sæði úr ungnautum og sæðinu úr nautum sem ekki 
standast kynbótakröfur er fleygt, er útilokað að hér á landi 
verði farið að kyngreina sæði nema kynbótastarfið taki 
grundvallarbreytingum.

Hvenær er tímabært að fara að sæða?
Eins og áður hefur komið fram er hagkvæmast að láta kvígurnar 
bera 22-24 mánaða, þegar þær hafa náð 80 til 85% af þyngd 
fullorðinna kúa. Samkvæmt reglugerð nr. 1065/2014 um velferð 
nautgripa er óheimilt að kelfa kvígur yngri en 11 mánaða og 
það er óheimilt að kelfa kvígur af hreinum íslenskum stofni 
með holdanautum vegna hættu á burðarerfiðleikum. 

Það reynist oft erfitt að koma kálfi í kvígur sem verða mjög 
gamlar, vegna þess að þær hafa fitnað og þá getur orðið erfitt 
að sæða þær.

Kvígur sem bera 23 til 26 mánaða mjólka að meðaltali mest yfir 
ævina og bil á milli burða er styst hjá kvígum sem bera 23 til 24 
mánaða. Það borgar sig því að láta kvígurnar bera ungar, þannig 
sparast uppeldiskostnaður og æviafurðirnar verða mestar.

Hve langur tími á að líða frá burði að 1. sæðingu?
Hve langur tími er hagkvæmastur á milli burða er óljós og 
eflaust eitthvað misjafnt á milli búa. Á sumum búum er lagt 
upp úr því að hafa mjólkina í lágmarki á sumrin og þar er rétt 
að stefna að því að kýrnar beri sem næst því með 12 mánaða 
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millibili. Annars staðar er stefnt að jöfnum burði allt árið og 
þar getur verið að lengri tími milli burða henti betur. Þó er 
yfirleitt ráðlagt að tíminn milli burða sé ekki styttri en 12 
mánuðir og ekki lengri en 13 mánuðir, þ.e. 365 til 395 dagar.

Yfirleitt er ekki ráðlagt að byrja að sæða kýr fyrr en 42 dögum 
(6 vikum) eftir burð. Kýr sem sædd er 42 dögum eftir burð 
hefur 328 daga á milli burða og mjaltaskeiðið verður u.þ.b. 
286 dagar. Ef líða 365 dagar á milli burða er mjaltaskeiðið 323 
dagar hvorutveggja miðað við 6 vikna geldstöðu. Hins vegar 
er það svo að beiðslin dreifast á næstu daga og vikur og aðeins 
hluti þeirra sjást. Aðeins lítill hluti kúnna er því sæddur svo 
snemma og af þeim heldur ekki nema ákveðið hlutfall.

Hvenær á að byrja að sæða kýrnar eftir burð ræðst af ákvörðun 
bóndans um hvernig hann vill haga burðinum og hvað hann 
telur heppilegan tíma milli burða, hvernig hann metur kúna 
sem beiðir snemma og afurðasemi hennar. Þannig liggur síður 
á að sæða hámjólka kýr sem heldur vel á sér nyt en stritlu sem 
minnkar fljótt í gæti verið gott að sæða fyrr en aðrar.

Árangur sæðinga
Árangur sæðinga er gjarnan reiknaður sem hlutfall kúa sem ekki 
hafa beitt upp innan tiltekins dagafjölda. Algengast er að tala 
um „ekki uppbeiðsli“ innan 56 daga (E.U. % 56 daga). Í þessu er 
innbyggð skekkja því að meðaltali uppgötva bændur ekki nema 
um 50% af beiðslunum og talsverður hluti kúa sem ekki hafa sést 
beiða innan tiltekins tíma eru ekki búnar að festa fang. 

Árið 2019 var ekki „uppbeiðsli“ hjá kúm eftir 56 daga 64% og 
kvígum 74% eftir 60 daga 63% hjá kúm og 73% hjá kvígum 
eftir 90 daga 57% hjá kúm og 69% hjá kvígum. Megnið af 
muninum milli kúa og kvígna liggur í því að það er mjög 
algengt að kvígur séu sæddar einu sinni og eftir það eru þær 

látnar vera með heimanauti, þannig er ekkert uppbeiðsli skráð 
á þær. Þrátt fyrir að ekki hafi verið skráð beiðsli á 57% af kúm 
og 69% af kvígum 90 dögum eftir að þær voru sæddar hefur 
höfundi reiknast til að aðeins um 50% af kúm haldi við hverja 
sæðingu hér á landi að meðaltali eins og sjá má í töflu 3.

Mynd 12. Skjámynd frjósemisskýrslu úr skýrsluhaldsforritinu huppa.
is

Tafla 3. Nr. sæðingar, fanghlutfall og hlutfall af kúm sem 
sæddar eru hverri sæðingu.

Sæðing númer Fanghlutfall Hlutfall sæðinga
1. sæðing 49% 49%
2. sæðing 49% 25%
3. sæðing 52% 13%
4. sæðing 54% 7%
5. sæðing 53% 3%
>5 sæðingar 3%
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Það verður aldrei of oft brýnt fyrir bændum að þó að búið sé 
að sæða kúna eru 50% líkur á að hún beiði upp eftir 3 vikur.

12.7. Frjósemisskýrsla í Huppu
Í skýrsluhaldsforritinu „huppa.is“ er hægt að kalla fram 
frjósemisskýrslu hvers bús (sjá mynd 12). Þar eru sett ákveðin 
markmið sem hver bóndi ætti að stefna að eða setja ennþá meiri 
kröfur. Flest markmiðin skýra sig nokkuð sjálf en önnur ekki:

FS-tala
Í frjósemisskýrslunni er svokölluð FS-tala, en hún er byggð á 
ákveðinni formúlu.

FS-talan er mælikvarði á frjósemi kúnna á búinu sem byggir á 
einstökum mælanlegum upplýsingum um frjósemina.

Formúlan byggir á því að skráningar séu réttar, þannig 
getur hún breyst frá degi til dags við skráningu sæðinga hjá 
frjótækni. Á mynd 12 sést að FS talan er 65.

E.U.% 56 daga
„E.U. % 56 daga“ er hlutfall þeirra kúa sem ekki hafa komið 
til endursæðingar innan 56 daga. Ef þessi tala er 50% og 
sæðingarnar 1,8 á kú að meðaltali og dagar í síðustu sæðingu 
93 yrði FS talan 65, en ef dögunum í síðustu sæðingu fjölgaði 
í 110 yrði FS talan 47.

Fjöldi sæðinga á kú
Markmiðið á að vera að sem fæstar sæðingar þurfi til þess að 

koma kálfi í kýrnar. Ef allar kýrnar héldu við fyrstu sæðingu væri 
þessi tala 1. Ef þessi tala er t.d. 2 eða hærri er það vísbending 
um að kýrnar haldi illa.

Dagar frá burði til 1. sæðingar.
Þessi tala segir hvað líða að meðaltali margir dagar frá því að 
kýrnar bera og þangað til þær eru sæddar.

Dagar frá burði til síðustu sæðingar
Þessi tala segir hvað líða að meðaltali margir dagar frá burði 
til síðustu sæðingar. 

Dagar milli burða
Fjöldi daga milli burða, eins og þeir birtast í frjósemis-
skýrslunni eru vissulega miðaðir við síðustu burði, en þá getur 
verið markmið að stytta þann tíma. Markmiðið um fjölda 
daga milli burða er sett sem minna en 400 dagar. Það er ekki 
sérstaklega háleitt markmið, en til þess að það standist þurfa 
að líða færri en 80 dagar að meðaltali frá burði að 1. sæðingu 
og öllum sæðingum þarf að vera lokið innan 110 daga.

Aldur við 1. sæðingu, kvígur, mán.
Markmiðið er að kvígurnar séu 15 mánaða eða yngri þegar 
þær eru sæddar.

Aldur við 1. burð, mán.
Eins og fram hefur komið er æskilegt að kvígurnar séu 22 til 
24 mánaða þegar þær bera.
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Hlutfall dauðfæddra kálfa við 1. burð og Hlutfall 
dauðfæddra kálfa við burð, eldri kýr.
Þessar síðustu tölur eru hafðar með vegna þess að það er 
vanmetið vandamál hve margir kálfar fæðast dauðir. Á mynd 
12 eru þessar tölur 29% við 1. burð og 4% hjá eldri kúm, á búi 
sem er að öðru leyti með frjósemismálin í góðu lagi.

Að lesa úr frjósemisskýrslunni
Frjósemisskýrslan er gott hjálpartæki til þess að meta 
frjósemi kúnna í fjósinu og dugnað kúahirðisins við að 
greina beiðslin. Í henni sjást ákveðin markmið sem er gott 
að stefna að, en þar má einnig lesa vísbendingar um hvað má 
betur fara. FS-tala sem er hærri en 50 er vísbending um að 
hlutirnir séu í nokkuð góðu lagi. Sé hún lægri er ástæða til 
þess að rýna í aðrar tölur.

„E.U. % 56 daga“ er sú tala sem er mest ofmetin þegar frjósemis-
skýrslan er lesin. Hún segir aðeins hve hátt hlutfall af kúm 
koma ekki til endursæðingar innan 56 daga. Ef hátt hlutfall af 
beiðslum sést ekki vegna slælegs eftirlits getur þessi tala verið 
há þó að kýrnar hafi ekki haldið og þær eru ekki sæddar aftur 
fyrr en liðnir eru meira en 56 dagar. 

Sú tala sem hefur hvað mest áhrif á FS-töluna er dagar frá 
burði að síðustu sæðingu. Þegar hún er orðin hærri en 100 
til 110 eru miklar líkur á að FS-talan sé komin niður fyrir 50. 
Ef þessi tala er hærri en 100 er gott að byrja á því að skoða 
hvað margir dagar líða að meðaltali frá dögum frá burði að 1. 
sæðingu. Ef sú tala er hærri en 80 eru afar litlar líkur á því að 
fjöldi daga að síðustu sæðingu séu færri en 100 til 110. Það er 
einnig ástæða til þess að skoða hvað eru margir dagar frá 1. 
sæðingu til síðustu sæðingar. Ef þarna eru fleiri en 28 dagar er 
það vísbending um að annað hvort haldi kýrnar illa eða þá að 
mörg beiðsli fari framhjá án þess að sjást.

Á bak við flipana „Kýr á fyrsta mjaltaskeiði“, „Eldri kýr“ og 
„Kvígur“ eru upplýsingar um einstakar kýr eins og aldur við 
fyrstu sæðingu og burð, dagafjölda í fyrstu sæðingu eftir síðasta 
burð, dagafjölda á milli sæðinga, daga í síðustu sæðingu, daga 
á milli burða og fjölda sæðinga. Þetta eru allt lykiltölur á bak 
við frjósemisskýrsluna og geta gefið vísbendingu um hvað má 
betur fara.

Í Skýrsluhaldskerfinu Huppu eru margir aðrir möguleikar til 
að skoða stöðu búsins og eru bændur hvattir til þess að nota 
sér þá til þess að halda yfirsýn.

Eins og áður er sagt er ekki ráðlagt að byrja að sæða kýrnar 
fyrr en liðnar eru 6 vikur frá burði, en víðast er rétt að fara að 
huga að sæðingum þegar sá tími er liðinn, hins vegar geta þeir 
sem tekst vel að greina beiðsli og ná háu fanghlutfalli leyft sér 
að byrja viku seinna að sæða.

Þó verður að gera sér grein fyrir því að fanghlutfallið hækkar 
eftir því sem lengra líður frá burði eins og sjá má á mynd 13.

Mynd 13. Raunverulegt fanghlutfall mismörgum dögum frá burði.
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12.8. Frjósemi og frjósemisvandamál
Algengasta frjósemisvandamálið í fjósum er beiðslisgreiningin, 
hátt hlutfall af beiðslum sést ekki og tímasetningin á 
beiðslunum er ónákvæm þannig að fanghlutfallið er of lágt. 
Þetta vandamál er að miklu leyti mannlegt og er hægt að bæta 
með betri vinnubrögðum.

Frjósemisvandamál af ýmsum ástæðum hjá kvígum
Frjósemisvandi hjá kvígum er oft vegna orkuskorts síðustu tvo til 
þrjá mánuði áður en þær eru sæddar. Það er mikilvægt að gera 
sér grein fyrir því að kvígur sem ganga úti geta orðið svo alvarlega 
ormaveikar að þær hætta að fóðrast og það er til í dæminu að 
þær hætti að beiða. Það er því mikilvægt að gefa ormalyf þegar 
kvígurnar eru teknar á hús. Það er líka mikilvægt að gera sér grein 
fyrir því að kvígur geta liðið fyrir steinefna- og snefilefnaskort. Það 
er því mikilvægt að huga að efnainnihaldi fóðursins sem kvígurnar 
fá. Einfaldast er að setja snefilefnastauta í kvígurnar áður en þær 
fara út og tímanlega áður en þær eru sæddar. 

Skortur á próteini getur hamlað þroska hjá kvígum þannig 
að þær verða seinna kynþroska. Kvígur sem ganga úti fram 
eftir hausti geta liðið fyrir próteinskort auk þess að geta verið 
ormaveikar. Ef kvígurnar ganga úti er mikilvægt að gefa þeim 
gott próteinríkt hey.

Freemartin
Um það bil 95% af kvígum sem eru tvíburar við nautkálfa 
eru ófrjóar. Á fósturskeiði hefur það þá gerst að blóð beggja 
fóstranna blandast og í blóðrás kvígunnar, sem á að hafa 
eingöngu XX litninga, berast XY litningar frá bróðurnum. 
Y litningurinn stjórnar þroska kynfæranna og það verður til 
þess að kynfæri kvígunnar verða vanþroskuð. Innri kynfæri, 
leg og eggjastokka vantar, en ytri sköpin verða oft lítil og 
snípurinn getur verið óeðlilega stór.

Til er einfalt próf, sem ekki er þó óbrigðult, til að athuga hvort 
kvígan er í lagi. Litlum pinna t.d. kúlupenna eða sæðingapípu 
er stungið inn í skeiðina. Ef hún fer aðeins stutt inn er kvígan 
„freemartin“, hins vegar er prófið ekki óbrigðult því skeiðin 
getur verið tiltölulega löng.

Einfalt er að ala kvíguna og þegar hún þroskast getur 
dýralæknir einfaldlega skorið úr um hvort kvígan er í lagi. Ef 
kvígan er ófrjó hefur hún þroskast í úrvals sláturgrip.

Vanþroskaðir eggjastokkar og aðrar þroskahömlur
Ef þær frumur sem eiga að þroskast til þess að verða 
eggvísar tengjast ekki rétt við þær frumur sem verða 
eggjastokkar á fósturskeiðinu kemur fram galli sem kallast 
eggjastokkavanþroski. Gerist þetta í báðum eggjastokkunum 
verður kvígan ófrjó og beiðir ekki. Við skoðun finnast engir 
eggjastokkar. Ef þetta gerist aðeins öðrumegin er kvígan 
frjó, beiðir og getur eignast kálf án þess að gallans verði 
vart. Þetta er mjög slæmt vegna þess að gallinn erfist. Ekkert 
bendir þó til þess að þessi galli hafi komið fram í íslenska 
kúastofninum.

Til eru dæmi um að leg og eggjastokkar þroskist ekki 
eðlilega, annað leghornið getur vantað eða hluti af því en 
báðir eggjastokkarnir eru í lagi. Leghálsinn verður stundum 
tvöfaldur og sameinast í einu legi, en einnig gerist það að það 
er tvöfaldur legháls og leghornin eru alveg aðskilin. Til eru 
frásagnir af því að kýr beri tveimur kálfum með margra daga 
og jafnvel nokkurra vikna millibili. Kálfarnir hafa þá þroskast 
í sitt hvoru leghorni.

Ýmsar aðrar þroskahömlur hafa sést og einnig svokallað 
litningarugl eins og X0 þar sem vantar annað hvort X litning 
fyrir heilbrigða kvígu eða Y litning fyrir heilbrigt naut eða 
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XXX þar sem einum X litningi er ofaukið sem ruglar eðlilegan 
þroska auk freemartin XX/XY þar sem XY litningar frá 
karlkyns tvíburanum hamlar þroska kvígunnar. Þessar kvígur 
eru ófrjóar þó að stundum komi slím frá þeim.

Frjósemisvandamál af ýmsum ástæðum hjá bornum kúm
Hámjólka kýr mjólka af sér hold og það er vandasamt að fóðra 
þær. Kýr sem eru að tapa holdum eiga það til að hefja ekki 
eggjastokkastarfsemi fyrr en talsvert er liðið á mjaltaskeiðið. 
Eins og áður segir þá sýndu niðurstöður rannsóknar, sem 
gerð var í byrjun 9. áratugarins, að fyrsta gangmál kom ekki 
fyrr en eftir 40 daga að meðaltali og 10% af kúnum höfðu ekki 
beitt innan 100 daga. Beiðsliseinkennin geta einnig verið væg 
og staðið stutt.

Fóðrun fyrir burð skiptir máli og kýr sem eru feitar við burð 
eiga erfitt með að éta nægilega mikið til þess að fá næga 
orku fyrir mjólkurframleiðsluna og kýr sem bera fyrsta kálfi 
þurfa að fá nægilega orku bæði til framleiðslu og til að ljúka 
vaxtarskeiðinu. Auk þess geta þær ennþá verið í tannskiptum.

Til þess að tryggja frjósemina þarf að gæta þess að hlutfall 
orku og próteins sé rétt. Of hátt hlutfall niðurbrjótanlegs 
próteins hækkar úrefnið í blóðinu sem leiðir til óheppilegs 
umhverfis fyrir fósturvísinn í leginu.

Holdastigun er aðferð sem getur komið sér vel til þess að meta 
ástand gripanna.

Vítamín og steinefni
Nægilega mikið af A-, D- og E-vítamínum er mikilvægt 
fyrir frjósemina. Útivist gefur nægilegt A- og D-vítamín og 
E-vítamín er ríkulegt á beit og í fersku grasi, en það brotnar 
niður í votlegu heyi og ekki síst í rúllum. Einnig getur verið 

lítið D-vítamín í heyi eftir óþurrkatíð. Gras getur verið snautt 
af seleni og nýting þess tengist nýtingu á E-vítamíni.

Kjarnfóður inniheldur öll mikilvægustu vítamín og stein- og 
snefilefni. Huga þarf sérstaklega vel að gripum sem fá lítið eða 
ekkert af kjarnfóðri:

• Geldkýr og kvígur sem nálgast burð
• Kvígur og ungneyti
• Lágnyta kýr sem fá takmarkað kjarnfóður
• Gripir sem fá að talsverðu leyti heimagert fóður án 

viðbótarefna

Til eru margvíslegar aðferðir til þess að sjá gripunum fyrir 
vítamínum og stein- og snefilefnum t.d. með vítamína- og 
steinefnablöndum, saltsteinum eða jafnvel með því að gefa 
snefilefna- og vítamínvambarstauta. Sé notuð aðferð sem 
krefst þess að gripurinn skammti sér sjálfur er mikilvægt að 
huga að því hvort allir gripirnir sleiki eða éti efnin enda geta 
þeir þurft aðlögunartíma þar sem þeim finnst þau misgóð. 
Það er einnig mikilvægt að verið sé að gefa þau steinefni sem 
hæfa í hvert sinn.

Umhverfisþættir hafa áhrif á frjósemina
Streita hjá kúm getur haft neikvæð áhrif á frjósemina. Þetta á 
t.d. við þegar kýr eru að ganga, þegar þær eru sæddar o.s.frv. 
Mjög mikilvægt er því að sæðingin gangi vel fyrir sig og fari 
fram við rólegar, sársaukalausar aðstæður. Það getur haft 
neikvæð áhrif á kýrnar að vera bundnar einar inni þegar þær 
bíða sæðingar, þess vegna getur verið gott að þær hafi veður af 
öðrum gripum í fjósinu. Streituhormónið adrenalín stöðvar 
framleiðslu á mjaltavakanum (oxýtósíni) sem örfar samdrátt í 
leginu og flutning sæðisins upp í eggjaleiðarana.
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Aðstæður eru mjög misjafnar í fjósum og það er alla 
jafnan betri frjósemi í fjósum þar sem kýrnar ganga lausar 
en í básafjósum. Í báðum fjósgerðum er þó mikilvægt að 
leguplássið sé þægilegt og mjúkt. Það er vellíðunarmerki ef 
meirihluti kúnna liggur samtímis einhvern tíma dagsins.

Lýsing og birta í fjósum hefur áhrif á frjósemi kúnna. Það bætir 
frjósemina að hafa góða lýsingu minnst 75 lux einkum yfir 
fóðurganginum í 14-16 klst. og veik næturlýsing bætir frjósemi 
og eykur nyt. Hins vegar hefur full lýsing allan sólarhringinn 
neikvæð áhrif. Það er góð fjárfesting að hafa tímastilltan rofa 
sem kveikir ljós að morgni og slekkur að kvöldi.

Heilsuleysi eins og júgurbólga, súrdoði og fótamein hafa 
neikvæð áhrif á frjósemina. Það gera einnig hál gólf og 
þrengsli, sem og slæmt skipulag t.d. þar sem myndast þrengsli 
við fóðurbása og mjaltaþjóna. Allt þetta gerir einnig erfiðara 
að greina beiðslin og fyrir kýrnar að sýna beiðsli.

Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að kýr eru 
vanafastar og öll truflun og óregla virkar illa á þær.

Frjósemi kúnna er aðeins breytileg eftir árstímum, hér á landi 
er fanghlutfallið hæst í júlí til október og lægst í desember, 
janúar, febrúar og mars. Hins vegar eru flestar sæðingar frá 
desember og fram í apríl.

Áður hefur verið minnst á vandamál sem tengjast því að 
kýrnar beiða ekki eða sýna ekki beiðsli. Þessi vandamál sjást 
bæði hjá kvígum og kúm og tengjast fóðrun og einstaklingum. 

Sumar kýr og kvígur sýna mjög væg beiðsliseinkenni sem 
standa mjög stutt. Með nýjum tæknilausnum vöktun og 
hreyfi skynjurum finnast þessir gripir stundum. Mönnum er 

mjög mislagið að sjá beiðsli en þegar allt um þrýtur er rétt að 
fá dýralækni til þess að skoða kýr sem ekki hafa sýnt beiðsli 
þegar liðnir eru tveir mánuðir frá burði eða kvígur sem ekki 
hafa beitt þegar þær eru orðnar 14-16 mánaða. Þá má oft leysa 
úr vandanum með meðhöndlun.

Einkennalaus endurtekin uppbeiðsli
Hér á landi virðist vera að um það bil önnur hver sæðing 
misheppnist, þ.e. að kýrin heldur ekki og hún beiðir upp. Þess 
vegna er mikilvægt að fylgjast með kúnum sem voru sæddar 
fyrir þremur og sex vikum, það eru helmings líkur á að þær 
beiði aftur jafnvel þó að allt bendi til þess að hún hafi verið 
sædd á réttum tíma og hafi verið vel að beiða.

Það geta verið nokkrar ástæður fyrir því að kýr sem virðast 
vera sæddar á réttum tíma halda ekki. Eggið hefur ekki 
frjóvgast eða fósturvísirinn drepst svo fljótt að það hefur ekki 
áhrif á tímann að næsta beiðsli.

Ástæðan fyrir því að frjóvgunin heppnast ekki getur verið 
galli í sæðisfrumum, það eru mörg dæmi um að sæði sem 
metið er í góðu lagi gefi lágt fanghlutfall eða eggfruman sé 
gölluð. Sæðisfrumurnar eða eggfruman geta líka verið orðin 
of gömul þegar þær hittast í eggjaleiðaranum. Það getur einnig 
orðið frjóvgun þó að sæðisfruman eða eggfruman séu orðin 
gömul, en fósturvísirinn nær hins vegar ekki að þroskast.

Endaslepp meðganga
Við bestu aðstæður hefur komið fram í erlendum 
rannsóknum að 90% af eggjunum frjóvgist hjá heilbrigðum 
kúm. Þrátt fyrir það er ekki hægt að reikna með að meira en 
60% af sæðingunum endi með burði. Ástæðan er að margir 
fósturvísar eða fóstur drepast (það er talað um fósturvísi 
fyrstu 6 vikurnar og fóstur eftir það).
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Meðgangan er háð því fyrstu mánuðina að gulbúið í 
eggjastokknum framleiði nægilega mikið prógesterón-
hormón. Eðlilega þroskaður fósturvísir framleiðir boðefni 
sem kemur í veg fyrir að gulbúið hjaðni og kýrin beiði aftur. 
Fósturvísirinn þarf að gefa þessi boð 14 til 17 dögum eftir 
myndun. Sé fósturvísirinn ekki fær um að senda þessi boð 
eyðist gulbúið og kýrin beiðir eðlilega eftir þrjár vikur.

Rannsóknir benda til þess að margir fósturvísar drepist fjórum 
dögum eftir egglos, þegar þeir eru á mörkum eggjaleiðarans á 
leið niður í legið. Aðrir drepast í lok annarrar viku meðgöngu. 
Þessar kýr beiða á eðlilegum tíma miðað við síðasta beiðsli eftir 
21 dag og það er ómögulegt að vita hvers vegna kýrnar héldu 
ekki. Drepist fósturvísirinn seinna lengist hins vegar tíminn á 
milli beiðsla. Þetta hefur gerst hjá kúm sem beiða aftur eftir 24 
til 38 daga. Samtals er talið að 20% af fósturvísunum drepist 
innan 42 daga.

Talað er um fósturlát þegar fóstrið drepst og kemur frá kúnni 
þegar liðnir eru 42 til 260 dagar af meðgöngunni. Ef þetta gerist 
snemma á meðgöngunni getur kýrin beitt í beinu framhaldi af 
fósturlátinu, en það getur dregist eitthvað að hún beiði verði 
fósturlátið seint á meðgöngunni og þá eru hildirnar oft fastar. 
Ekki er vitað um tíðni fósturláta hér á landi en í Noregi er talað 
um að 5% af kúm þar sem fang hefur verið staðfest í eftir 6 vikur 
láti. Ekki er ólíklegt að svipað hlutfall sé hér á landi einnig.

Fyrir kemur að fóstur drepist og þess verður ekki vart fyrr 
en kýrin nálgast burð. Kýrin byrjar ekki að gera sig til fyrir 
burðinn. Þá hefur kýrin ekki losnað við dauða fóstrið og 
það hefur þornað upp í leginu. Það kallast steinfóstur. Þegar 
steinfóstur uppgötvast ekki fyrr en komið er að burði getur 
verið rétt að slátra kúnni vegna þess að fyrirsjáanlegt er að 
tíminn á milli burða verður mjög langur.

Nokkrar ástæður fyrir rofinni meðgöngu
Það getur verið erfitt að átta sig á hvers vegna meðgangan 
rofnar. Það er algengara að fósturvísar drepist í eldri kúm en 
yngri. Þess vegna er fanghlutfallið heldur hærra hjá kvígum 
en eldri kúm.

Prógesterónhormónið er nauðsynlegt til þess að viðhalda 
meðgöngunni. Ef gulbúið framleiðir ekki nóg prógesterón 
getur það valdið fósturláti. 

Það þekkist að dýralæknar meðhöndli kýr með prostaglandíni 
sem ekki hafa sýnt beiðsli. Það er mikilvægt að gera sér grein 
fyrir því að meginástæða þess að kýr beiða ekki er að þær eru 
með fangi. Þess vegna er það grundvallarregla að fangskoða 
kýr sem ekki hafa sést beiða, þær gætu verið með fangi þó 
að sæðing hafi ekki verið skráð eða bóndinn viti ekki til þess 
að þær hafi farið undir naut. Prostaglandín eyðir nefnilega 
gulbúum og sé kýrin með fangi missir hún það sé hún 
meðhöndluð innan 150 daga eftir að hún festi fang.

Offóðrun með niðurbrjótanlegu próteini getur valdið 
óhagstæðu umhverfi í leginu þannig að fósturvísarnir ná 
ekki að þroskast, hátt úrefnisgildi í mjólk er vísbending um 
það. Próteinskortur getur líka haft neikvæð efni á lífslíkur 
fóstursins. Skortur á A- og E-vítamínum og seleni, fosfór og 
kopar og verulegur orkuskortur hefur verið settur í samhengi 
við rofna meðgöngu.

Gallaðir erfðavísar geta einnig valdið tilfallandi rofi á 
meðgöngu. Mikilvægt er að vera ávallt á varðbergi vegna þess 
að til eru gallar sem erfast.

Ýmsar bakteríu-, veiru- og sveppasýkingar geta rofið meðgöngu 
á ýmsum stigum. Það er óljóst hve algengt það er og oft er 
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erfitt að finna ástæðuna. Til þess að einfalda greininguna þarf 
helst að rannsaka bæði fóstrið og hildirnar. Hér á landi eru 
engar landlægar dæmigerðar sýkingar sem valda fósturláti, en 
tilfallandi salmónellu- og listeríusýkingar geta valdið því.

Sýkingar sem ekki tengjast æxlunarfærunum geta valdið 
fósturláti t.d. sýkingar sem valda háum hita.

Það er mikilvægt að hver bóndi verji sitt bú og gæti smitvarna og 
það er á ábyrgð hvers bónda að tryggja að smitvörnum sé sinnt. 
Frjótæknar, dýralæknar, ráðunautar, fóðurflutningamenn, 
sláturbílstjórar og aðrir þjónustuaðilar eiga að sýna aðgát og 
það er mikilvægt að þeim sé gert það sem auðveldast. Best er að 
gestum standi til boða hreinn hlífðarfatnaður, en lágmarkskrafa 
er að aðstaða til þrifa á búnaði og höndum sé í góðu lagi.

Högg eða slys þurfa að vera mjög alvarleg til þess að valda 
fósturláti. Eitranir geta einnig haft áhrif, en alla jafnan eru það 
þá eitranir sem hafa áhrif á heilsu kýrinnar.

12.9. Sjúkdómar tengdir frjósemi
Nokkrir sjúkdómar tengjast frjósemi og burði, má þar nefna 
nokkur afbrigði af legbólgu, blöðrur á eggjastokkum, fastar 
hildir, úthverft leg og bráðadoða. Um þá er fjallað nánar í 
kaflanum um sjúkdóma. 

12.10. Samstilling gangmála og hormónagjöf
Nokkuð er um að gangmál kvígna og kúa séu samstillt og 
yfirleitt er það gert í hagræðingarskyni. Samstilling gangmála 
hjá kvígum gengur yfirleitt vel en skilyrði er að kvígurnar séu 
eðlilega þroskaðar og í eðlilegum holdum.

Hér á landi hafa fyrst og fremst verið notaðar tvær aðferðir 
við samstillingu:

Samstilling með sprautum
Samstilling með prostaglandíni krefst þess að það sé gulbú í 
eggjastokk. Til þess að svo sé er kýrin sprautuð tvisvar með 
11 daga millibili. Þegar hópur af kúm er sprautaður eru þær 
á ýmsum stigum á gangferlinum. Sumar með engin gulbú, 
aðrar með gömul gulbú sem eru að eyðast, einhverjar með 
nýmynduð gulbú og enn aðrar mitt á milli gangmála.

Fyrri sprautan er til þess að eyða þeim gulbúum sem eru virk 
þannig að 11 dögum seinna eru allar kýrnar með virk gulbú 
sem prostaglandínið getur eytt. Þá munu allar eða flestar kýrnar 
beiða eftir 3 og 4 daga og eru sæddar báða dagana eða eftir 72 
og 96 klst. Ein sæðing með SpermVital sæði eftir 72 klst. hefur 
gefist vel í erlendum tilraunum. Athugun sem gerð var í Eyjafirði 
á sæðingum eftir samstillingu árin 2015 og 2016 leiddi í ljós að 
fanghlutfallið var ekki nema 31%. Nokkuð er um að bændur 
fylgist með hvort kýrnar beiða eftir fyrri sprautu og láti sæða þær 
ef beiðslið er greinilegt og sæði svo þær sem eftir verða annað 
hvort samkvæmt beiðslieinkennum eða tvisvar eftir 72 og 96 klst 
eða einu sinni með SpermVital sæði eftir 72 klst.

Þegar taka á hóp af kvígum til samstillingar er það ákvörðun 
bóndans, sem ráðfærir sig við dýralækninn sem svo 
framkvæmir aðgerðina. Kvígurnar þurfa að vera eðlilega 
þroskaðar, í góðu eldi og þær þurfa að hafa haft aðgang að 
vítamínum og steinefnum einkum A-, D- og E-vítamínum 
og seleni. Ef þessir hlutir eru ekki í lagi verður árangurinn af 
samstillingunni lélegur. Það má því vera, ef eitthvað ólag er 
á kvígunum, að það sé skynsamlegt að fresta aðgerðinni og 
byrja á því að gefa kvígunum ormalyf og snefilefnastauta og 
bæta eldið áður en farið er í að samstilla.
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Dýralæknirinn sem samstillir kýrnar á að fangskoða kýrnar 
áður en hann sprautar þær með fyrri sprautunni til þess að 
útiloka líkurnar á því að þær gætu hafa verið sæddar eða 
komist undir naut, því prostaglandín rýfur meðgönguna. 
Hann á svo að þukla eða skoða eggjastokkana áður en hann 
gefur seinni sprautuna til þess að ganga úr skugga um að það 
sé gulbú í öðrum hvorum eggjastokknum. Það kemur fyrir að 
kvígur sem er verið að samstilla eru með óvirka eggjastokka 
t.d. ef þær eru að horast eða eru ormaveikar og það geta verið 
kýr í hópnum sem eru ennþá með óvirka eggjastokka eftir 
burð. Þær kvígur og kýr þurfa þá aðra meðferð.

Samstilling með lykkjum
Lykkjurnar eru settar í skeiðina á kúnum þar sem þær seyta 
prógesterónhormóni í gegnum slímhúðina sem veldur því að 
það verður einskonar falskt gulbú sem grípur inn í starfsemi 
heiladingulsins. Framleiðendurnir mæla með því að lykkjan 
sé höfð í kúnni í 7 til 12 daga og að hún sé sprautuð með 
prostagalandíni um leið og lykkjan er tekinn úr henni. Farið er 
að fylgjast með beiðslum eftir sólarhring og kýrnar sæddar þegar 
þær beiða. Að nota SpermVital sæði ætti að tryggja betri árangur.

Dýralæknir getur þó talið að aðrar aðferðir séu vænlegar, t.d. 
að nota önnur hormón með til að örva vöxt á eggbúum.

12.11. Meðganga og burður
Áður hefur verið sagt að ef enginn lífvænlegur fósturvísir er í 
leginu 14-17 dögum eftir sæðingu seytir legið prostaglandíni 
með 6-8 klst. millibili þannig að gulbúið hjaðnar og kýrin 
beiðir upp.

Ef í leginu er lífvænlegur fósturvísir, einn eða fleiri, eru í þeim 
sérstakar frumur sem seyta próteini sem koma í veg fyrir 

prostaglandínframleiðslu legsins. Þannig heldur gulbúið áfram 
að framleiða prógesterón og meðgangan hefst. Það er þannig 
sjálft fóstrið sem tryggir sér áframhaldandi líf strax hálfum 
mánuði eftir frjóvgun. Það er sammerkt með spendýrum að 
þau þurfa prógesterón til að halda við meðgöngunni. Þegar 
meðgangan er hálfnuð framleiða hildirnar hjá kúm nægilegt 
prógesterón til þess að viðhalda meðgöngunni þannig að 
eftir þann tíma skiptir gulbúið ekki máli. Það er þess vegna 
ekki nóg að sprauta kýr með prostaglandíni til þess að rjúfa 
meðgönguna eftir að liðnir eru 150 dagar.

Strax eftir frjóvgunina í eggjaleiðaranum byrja frumur 
fósturvísisins að skipta sér og mjakast niður í átt að leginu, 
sjá mynd 14.

Mynd 14. Ferill hins frjóvgaða eggs.

Frjóvgaða eggið kemur niður í legið eftir 3-4 daga 
þegar frumurnar eru orðnar 16. Til að byrja með nærist 
fósturvísirinn á næringarvökva sem kirtlar í leginu framleiða. 
Fósturvísirinn byrjar svo að tengjast leginu eftir 16-17 daga og 
þá er hann byrjaður að planta sér sem kallað er. Plöntuninni 
lýkur eftir 30-35 daga og eftir það aukast lífslíkur fóstursins 
verulega.

Eftir 45 daga hefur fóstrið fengið öll líffæri og það má segja að 
eftir 70 daga sé fóstrið búið að fá eðlilega kálfsmynd. Fimm 
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mánaða hefur fóstrið fengið augnhár og eftir 230 daga er allur 
skrokkurinn hári vaxinn.

Tíðni tvíburafæðinga er innan við 3%. Það má búast við að 
hún hækki þegar ræktað er fyrir vaxandi nyt. Hún vex einnig 
með hækkandi aldri og er því mjög lág hjá kvígum. Flestar 
tvíburafæðingar eru vegna þess að það hafa losnað tvö egg, 
en stöku sinnum deilist fósturvísirinn og það fæðast þannig 
eineggja tvíburar. Fleirburafæðingar eru mjög fátíðar en þó 
eru þekkt dæmi um þrí- og jafnvel fjórbura.

Tvíbura- og fleirburafæðingum fylgja oft burðarerfiðleikar, 
dauðir kálfar, fastar hildir og oft ganga þessir burðir nærri 
móðurinni einnig. Auk þess eru flestar kvígur sem fæðast á 
móti nauti ófrjóar eins og áður hafur verið sagt. Það er því 
ekki eftirsóknarvert að fá tvíkelfinga, þó að það geti verið 
gaman að fá tvær eða þrjár vel skapaðar kvígur samtímis í vel 
heppnuðum burði. Fyrir kemur að það fæðist síamstvíburar, 
þ.e. eineggja tvíburar sem ekki hafa skilist að á eðlilegan hátt 
og eru samvaxnir. Því fylgja alltaf burðarerfiðleikar og yfirleitt 
keisaraskurður.

12.12. Fangskoðun
Það er mikilvægt að staðfesta sem fyrst eftir burð hvort kýrin 
er með fangi. Þó að kýrin hafi ekki sést beiða er það engin 
staðfesting á að hún hafi haldið. Þess eru einnig dæmi að kýr 
sem eru með fangi sýni einhver beiðsliseinkenni, helst þremur 
eða sex vikum eftir burð.

Fangskoðun með þukli á legi
Algengast hefur verið hingað til að fangskoða kýr með því 
að þukla legið í gegnum endagörnina. Fangskoðun í gegnum 
endagörn er skaðlaus fyrir fóstrið og kúna. 

Það krefst talsverðrar þjálfunar einkum framan af meðgöng-
unni, en flestir dýralæknar sem starfa úti á landi og margir 
frjótæknar hafa náð talsverðri leikni í að fangskoða kýr með 
þeirri aðferð, en það skiptir miklu máli að geta fangskoðað eins 
fljótt og hægt er. Það eru nokkur teikn sem notuð eru til þess að 
staðfesta fang á mismunandi stigum meðgöngunnar. 

Þeir sem náð hafa mestri leikni geta fundið fósturblöðruna 
þegar eftir 5 vikur. Um svipað leyti er hægt að finna fyrir 
fósturhimnum og er það algengasta teiknið sem notað er 
og verður smátt og smátt greinilegra næstu vikurnar á eftir. 
Eftir 70 daga er komin mynd á fóstrið og það finnst fyrir því 
fljótandi í leginu og nokkru síðar, eða eftir 80-85 daga finnst 
fyrir leghnútunum. Þegar liðnir eru ríflega 100 dagar er hægt 
að finna frussandi straum í æð sem nærir legið. Þegar liðnir 
eru fjórir og hálfur mánuður kemur tímabil sem kemur fyrir 
að óvanir menn flaska á vegna þess að fóstrið hefur fallið fram 
af mjaðmagrindinni niður í kviðarhol og það næst ekki til 
fóstursins. Á því tímabili verður áðurnefnd æð meira áberandi. 
Eftir 7-8 mánuði er fóstrið orðið það stórt að það næst til þess.

Þegar ekki er vitað hvenær kýrin fékk við nauti eða var sædd 
eru þessi teikn notuð til þess að geta sér til um hvenær er von 
á því að kýrin beri. Það skiptir miklu máli t.d. með kvígur og 
kýr sem hafa gengið úti með nauti allt sumarið og kvígur sem 
hafa verið sæddar og settar undir naut eftir það.

Fangskoðun með sónar
Nokkrir dýralæknar eru farnir að nota sónar til þess að 
fangskoða kýr. Yfirleitt er hægt að sjá fóstur þegar liðnir eru 
25 til 30 dagar af meðgöngunni og þá sést einnig hjartsláttur. 
Nokkrum dögum fyrr er hægt að greina einhvern vökva í 
leginu, en það er ekki áreiðanlegt teikn. Með æfingu má greina 
kynið á fóstrinu þegar liðnir eru 2-3 mánuðir á meðgönguna.
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Fangskoðun með efnaprófum
Til eru nokkrar tegundir af prófum til þess að mæla 
prógesterón í mjólk eða blóði 3 vikum eftir sæðingu. Prófið 
gefur nokkuð góða vísbendingu um að kýrin sé tímalaus ef 
ekki mælist prógesterón í sýninu en það er ekki staðfesting á 
fangi þó að það mælist prógesterón.

Nú er farið að bjóða upp á svo kallaða PAG mælingu í mjólk. 
Fósturhimnurnar framleiða sérstakt prótein, Pregnancy 
Associated Glycoprotein (PAG) á meðgöngunni. Þetta 
er vel mælanlegt í mjólkinni þegar liðnir eru 30 dagar á 
meðgönguna. Ef kýrin er sædd fljótt eftir burð getur jákvæð 
niðurstaða verið fölsk vegna þess að PAG er ekki gengið 
niður eftir síðustu meðgöngu. Þess vegna er góð regla að láta 
staðfesta fangprófið með þukli eða sónar.

12.13. Geldstaða
Rétt er að fara að huga að næsta mjaltaskeiði undir lok fyrra 
mjaltaskeiðs, síðustu 2 til 3 mánuðina. Þá er tækifæri til að 
fita horaðar kýr vegna þess að átgetan á gróffóður er mikil en 
jafnframt gæta þess að kýr sem eru í góðum holdum fitni ekki. 
Þarna þarf líka að fara að huga að kvígunum þegar farið er að 
líða á meðgönguna.

Geldstaðan á að vera 50-70 dagar og skiptist í þrjú tímabil:

1. tímabil: Mjaltir hætta og virkur mjólkurvefur dregst 
saman. Hæg nálgun 2. tímabils. 

2. tímabil: Hvíldartími fyrir júgurvefinn.
3. tímabil: Mjólkurvefurinn byggist upp. Efnaskipti, 

hormónajafnvægið og vambarstarfsemin eru að 
breytast verulega. Þetta tímabil stendur í 3 vikur.

Fósturþroskinn eykst hratt síðustu 2 mánuði meðgöngunnar 
og fóðurþörfin eykst jafnframt. Þó er mikilvægt að kýrnar 
fitni ekki of mikið í geldstöðunni því feitar kýr hafa minni 
átgetu eftir burð og þeim er hætt við efnaskiptasjúkdómum 
og minni frjósemi. 

Í geldstöðunni er rétt að laga vambarstarfsemina að fóðrinu 
sem nota á á næsta mjaltaskeiði, smá aukning á kjarnfóðri og 
væntanlegu gróffóðri 2–3 vikum fyrir burð. Allar breytingar 
þurfa að gerast varlega.

Mikilvægt er að huga að steinefnum og vítamínum tímanlega 
fyrir burðinn. Einkum þarf að huga að E-vítamíni og seleni, 
vegna þess að hormónabreytingarnar um og eftir burðinn 
veikja mótefnastöðu líkamans, þannig að kýrnar eru næmari 
fyrir júgur- og legbólgu strax eftir burð.

12.14. Burðurinn
Meðgöngutíminn hjá íslenskum kúm er 286 dagar að meðaltali. 
Það er lengri meðgöngutími en hjá flestum öðrum kúakynjum.

Það koma boð frá fóstrinu þegar það hefur náð nægilegum 
þroska til þess að fæðast. Hormón frá nýrnahettum og 
heiladingli fóstursins hafa áhrif á móðurina. Prógesterónið 
er mikið í blóði kúnna alla meðgönguna en fellur hratt 
síðustu 2 dagana fyrir burðinn. Östrógen er mikilvægt 
hormón í burðinum og vex hratt klukkustundirnar áður 
en burðurinn hefst. Östrógenið örvar framleiðslu á 
prostaglandíni í leginu. Prostaglandínið eyðir gulbúinu 
sem framleiðir prógesterón. Östrógen örvar framleiðslu 
á oxýtósín hormóni sem opnar leghálsinn og veldur 
samdrætti í leginu.
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Burðinum er skipt í þrjú stig:

Opnunin: Leghálsinn opnast og víkkar og það hefst 
samdráttur í legveggnum. Kvígur og yngri kýr verða 
órólegar, en eldri kýr halda yfirleitt ró sinni. Þetta tímabil 
stendur í nokkrar klukkustundir og allt að hálfum 
sólarhring. Dragist þetta tímabil meira er það vísbending 
um að eitthvað sé að. Þessu tímabili lýkur með því að 
leghálsinn er alveg opinn, legvatnið fer og kálfurinn 
þrýstist upp í mjaðmagrindina.

Burðarstigið: Pressan tekur frá hálftíma og allt að 3-4 
klst. eftir stærð kálfsins og krafti kýrinnar. Burður tekur 
yfirleitt heldur lengri tíma hjá kvígum en hjá eldri kúm. 
Ef burðurinn tekur lengri tíma eða stöðvast bendir það til 
þess að eitthvað sé að.

Heilunarstigið: Hildirnar losna venjulega innan 5-6 klst. 
Séu þær ekki komnar eftir 12 klst. teljast þær fastar. Sjá 
nánar í kaflanum um sjúkdóma.

Óeðlilegur burður
Hormónasamspilið um burð er mjög flókið. Rugl á því 
getur valdið burði of snemma eða lengingu á meðgöngunni, 
rangri stöðu fóstursins, veikum hríðum og löngum burði. 
Aðrar ástæður burðarvandræða eru stór fóstur, þröngur 
burðarvegur, tvíburafæðingar, vanskapanir, snúið leg, 
veikar hríðir í tengslum við bráðadoða og dauðfæddir 
kálfar. 

Það getur verið vandi að vita hvort grípa eigi inn í burðarferlið. 
Burður sem gengur vel og hratt fyrir sig dregur úr líkunum 
á vandamálum eftir burð. Sérhver truflun veldur því að 
fæðingarvegurinn er lengur opinn og samdrátturinn á leginu 
eftir burðinn tekur lengri tíma.

Það er mikilvægt að gæta fyllsta hreinlætis þegar farið er með 
kúnni til þess að kanna hvort eitthvað er að. Það er einnig 
mikilvægt að gera sér grein fyrir því sem fyrst hvort kalla þarf 
til dýralækni til aðstoðar. Röng vinnubrögð í upphafi geta gert 
burðarhjálpina erfiðari en þörf er á. Rétt er að benda á að til 
er handbók á íslensku um burð og burðarhjálp, aðgengileg á 
heimasíðu Landssambands kúabænda.

Dauðfæddir kálfar er eitthvert alvarlegasta vandamálið hjá 
íslenskum kúm. Vandamálið er einkum bundið við burð 
á fyrsta kálfi en tíðni dauðfæddra kálfa er einnig of há hjá 
fullorðnum kúm. Ekki hefur fundist nein ein skýring á þessari 
háu tíðni, en það er brýnt að þetta vandamál verði rannsakað 
til hlítar. Ein mikilvæg skýring er að kvígur sem eru með 
heimanautum fá ekki réttan undirbúning fyrir burð og 
nægilega vöktun við burð vegna þess að ekki er vitað hvenær 
þær eiga að bera.
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12.15. Fósturvísaflutningar
Fósturvísaflutningar eru orðnir hluti af ræktunarstarfinu víða 
um lönd. Þá eru úrvalskýr meðhöndlaðar með hormónum 
þannig að þær hafa fjöldaegglos. Þetta er hægt að endurtaka 
annan hvern mánuð þannig að kýrin verður kynmóðir margra 
kálfa á einu ári. Þetta er gert bæði í ræktun á mjólkurkúm 
og holdakúm. Það er einnig orðið algengt að fósturvísar 
séu framleiddir í rannsóknarstofum. Þá eru eggvísar sóttir 
í eggjastokkana, þeir eru þroskaðir áfram í næringarvökva, 
frjóvgaðir og látnir þroskast áfram þangað til það hentar að 
færa þá yfir í fósturmóður.

Meðhöndlun gjafakúa og fóstra
Algengast er að byrja að meðhöndla gjafakýrnar með 
FSH eggbúsörvandi hormóni á 8.-11. degi gangferilsins. 
Hormónið er gefið kvölds og morgna í 4 daga. Á 3. degi er 
gefið prostaglandín. Kýrnar eru svo tvísæddar þegar þær 
beiða og þá má reikna með að fjöldi eggja hafi losnað.

Fósturvísunum er svo skolað úr leginu 6-8 dögum eftir sæðingu. 
Eggjastokkarnir eru þá með mörg gulbú. Þá eru fósturvísarnir 
uppi í leghornunum og eru ennþá hjúpaðir eggjaskurninni 
þannig að það er auðvelt að finna þá með smásjá.

Á þessu stigi er hægt að frysta fósturvísana eða setja þá 
ferska í fóstru. Fóstrurnar þurfa að hafa verið að beiða fyrir 
jafn mörgum dögum og gjafakýrnar þegar fósturvísunum 
var skolað úr leginu. Hafi verið skolað 7 dögum eftir beiðsli 
þurfa fóstrurnar að hafa verið að beiða fyrir 7 dögum, 
þannig að þær séu samstilltar ef flytja á ferska fósturvísa. 
Þegar settir eru upp frystir fósturvísar er fylgst með kúnum 
sem á að setja í og aðeins sett í kýr sem hafa sýnt greinileg 
beiðsli.

Skolunin fer þannig fram að farið er með sérstaka pípu með 
blöðru sem hindrar bakflæði í gegnum legháls kýrinnar og upp 
í leghornin og skolvökva er dælt inn í legið og dreginn til baka 
og látinn í sérstakan þéttriðinn filter þannig að fósturvísarnir 
verða eftir þegar megnið af vökvanum er skilinn frá. Kýrin er 
staðdeyfð með mænustungu.

Fósturvísarnir eru ennþá með skurn (zona pellucida) og 
eru 0,1-0,2 mm í þvermál. Í skurninni er frumuklumpur, þá 
kallast hann morula eða hann er kominn á næsta stig þar sem 
komið er holrúm, þá kallast hann blastocyst. Með geta verið 
fósturvísar sem hafa hætt að þróast eða jafnvel ófrjóvguð egg. 
Það krefst þekkingar og æfingar að meta gæði fósturvísanna og 
lífvænleika. Við hverja skolun finnast mismargir fósturvísar, 
meðaltalið í flestum kúakynjum eru 5 til 7 í hverri skolun. 
Stundum finnast fleiri en 20 fósturvísar en í öðrum tilfellum 
enginn, eða enginn nothæfur eða eingöngu ófrjóvguð egg.

Fósturvísarnir eru settir í venjuleg strá eins og sæði er fryst 
í og notuð er pípa sem er örlítið lengri en sæðingapípa til 
þess að setja fósturvísinn langt upp í leghornið þeim megin 
sem gulbúið er. Yfirleitt eru fóstrurnar staðdeyfðar þegar 
fósturvísarnir eru lagðir inn.

Undanfarin ár hafa verið fluttir inn fósturvísar úr Aberdeen 
Angus holdakúm frá Noregi og settir í kýr í Einangrunarstöð 
Nautís á Stóra-Ármóti. Af einhverjum ástæðum hefur 
fanghlutfallið verið talsvert lægra en mátti vænta. Á níunda 
áratug síðustu aldar voru fósturvísar teknir úr kúm á nokkrum 
bæjum með þokkalegum árangri, en sú starfsemi lagðist af 
vegna lítils áhuga og kostnaðar.

Glasafrjóvgun
Erlendis hefur um langt skeið verið nokkuð um að eggvísar 
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hafa verið sóttir í eggjastokka á sérstökum úrvalskúm 
og jafnvel ungum kvígum með háa kynbótaspá. Þá er 
eggjastokkurinn skoðaður með sónar og eggvísarnir sognir úr 
eggbúum á mismunandi stigum og ræktaðir áfram í sérstökum 
næringarvökva og frjóvgaðir jafnvel með kyngreindum 
sæðisfrumum. Þessi aðferð hefur öðlast vaxandi vinsældir 
með nýjum aðferðum í ræktunarstarfinu, erðamengisúrvali 
(genomic selection) vegna þess að þá er hægt að sjá strax 
hvort gripirnir hafa vænlega erfðaeiginleika til ræktunar.

Aðferðin hefur verið umdeild vegna þess að stöku 
kálfar verða óeðlilega stórir um burð með meðfylgjandi 
burðarerfiðleikum.

12.16. Frjósemi holdakúa
Holdakýr sýna gjarnan vægari beiðsliseinkenni en mjólkur-
kýr, en á því getur verið allur gangur. Það sem hefur verið 
ritað hér að framan á yfirleitt einnig við um holdakýr, en það 
er rétt að vekja athygli á einstökum þáttum sem skipta máli.

Kýr sem kálfur eða kálfar ganga undir eiga það til að fara seint 
að beiða eftir burð. Þegar kálfarnir sjúga oft á dag skilst út 
hjá kúnni hormónið prólaktín sem hefur áhrif á framleiðslu 
GnRH sem hefur áhrif á LH framleiðsluna sem veldur egglosi. 
Þetta er vandamál sem er stærra ef margir kálfar ganga undir 
og getur orðið til þess að næsta burði seinkar. Ráð við þessu 
getur verið að taka kálfana frá kúnum í einn dag svona mánuði 
eftir burð.

Holdakýr í lélegum holdum fara seinna að beiða en kýr í 
eðlilegum holdum og sérstaklega þarf að huga að fyrsta kálfs 
kvígunum. Holdakýr fá alla jafnan takmarkað kjarnfóður og 
þess vegna þarf að huga að vítamín- og steinefnagjöf. Gripir 
sem ganga í þröngum haga geta einnig orðið ormaveikir þannig 
að það getur verið full þörf á því að setja snefilefnastauta í 
kvígur og meðhöndla þær með ormalyfjum til þess að tryggja 
frjósemina og kynþroskann.

Ef ætlunin er að sæða holdakýr er grundvallaratriði að 
spekja þær og koma upp góðum tökubási eða sambærilegri 
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Mynd 17. Holdafar kúa hefur áhrif á beiðsli þeirra. Ljósm.: LK.Mynd 16. Glasafrjóvgun.
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aðstöðu sem þær hafa verið vandar á að fara í t.d. með 
fóðurbætisverðlaunum.

12.17. Þarfanaut
Það er algengt að notuð séu heimanaut, einkum til að kelfa 
kvígur. Í holdanautarækt er eðlilegt að meirihluti kúnna fái 
við nauti, en þar er einnig mikilvægt að sæða bestu kýrnar 
með sæði úr innflutta holdanautastofninum sem mun fylgja 
ræktuninni í Noregi á næstu árum.

Þó að það sé æskilegt að sæða allar mjólkurkýr og kvígur er 
ljóst að það geta verið rök að nota heimanaut í einhverjum 
mæli, einkum á kvígurnar en það er þó engin trygging fyrir 
því að nautið sé í lagi og að kýrnar eða kvígurnar haldi við því.

Naut geta orðið kynþroska rúmlega hálfs árs, en íslensk 
naut eru farin að gefa nothæft sæði þegar þau eru að verða 
ársgömul. Þó verður að reikna með að afkastageta þeirra sé 
takmörkuð. Á það reynir miklu meira í holdanautaræktinni. 

Þriggja ára fullorðið holdanaut ræður við að kelfa 40-50 
kýr á 9-10 vikum. Ungnaut ætti ekki að vera með nema 
helminginn af þeim fjölda. Séu allar kýrnar farnar að ganga 
getur fanghlutfallið fyrstu þrjár vikurnar farið niður í 40-45%, 
næstu 3 vikur halda þær illa en úr því er nautið búið að 
jafna sig og fanghlutfallið fer upp aftur. Með jafnari notkun 
verður þetta ekki vandamál og þetta er tæpast vandamál í 
mjólkurframleiðslunni.

12.18. Ófrjósemi nauta
Ófrjósemi nauta er af tvennum toga, náttúruleysi eða getuleysi 
og ófrjósemi.

Vandamál með skaufa og forhúð 
Forhúðin og skaufaopið hafa ekki lokast eðlilega þannig að 
sæðið fer ekki á réttan stað. Forhúðin getur verið of þröng 
sem er annað hvort meðfætt eða eftir skaða. Það geta verið 
bólgur í forhúðinni og samgróningar. Fyrir kemur að skaufinn 
dregst ekki til baka, annað hvort vegna bólgu í forhúðinni eða 
tauga eða voðvalömunar í vöðvanum sem dregur skaufann 
til baka. Einnig er til í dæminu að skaufinn verði fyrir slysi 
með blæðingum eða lendi í broti við pörun. Slíkur boli 
missir vissulega áhugann á að stökkva og skaðinn getur verið 
varanlegur.

Verkir í skrokk og fótum
Til þess að naut verði að fullu gagni þurfa hreyfingar þess að 
vera eðlilegar og léttar. Þau eru mjög viðkvæm fyrir sársauka 
þegar þau lyfta sér og ríða. Eldri naut geta hafa fengið slit eða 
kalkanir í beinagrindina, einkum hrygg og mjaðmagrind t.d. 
slit í liðbandi í mjaðmalið. Liðabólgur geta valdið sársauka við 
riðl. Klaufahirðan er mjög mikilvæg, það getur haft afgerandi 
góð áhrif að snyrta klaufirnar. Ungnaut með of rétta hækla 
og stífa akkilesarsin geta verið með veika mala- og lærvöðva.

Áhugaleysi, náttúruleysi
Það kemur fyrir að naut sýni engan áhuga á kúm jafnvel þó 
að þær séu vel yxna. Kynhvötin er samspil milli hormóna 
og taugaörvunar. Veikleikar í þessu samspili getur valdið 
minnkuðum eða algjörum skorti á kynhvöt. Það er erfitt að 
meðhöndla slík vandamál og ekki er mælt með því þegar um 
er að ræða kynbótanaut.

Minnkuð kynhvöt getur einnig verið af sálrænum ástæðum eftir 
neikvæða upplifun í sambandi við pörun einu sinni eða oftar.

Fóðrun skiptir einnig máli og einkum offóðrun þannig að 
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nautið verði of feitt, en einnig getur naut sem hefur orðið mikið 
veikt sýnt áhugaleysi á meðan það er að ná holdum á ný.

Vandamál við sáðlát
Sáðlátið kemur við eðlilegar aðstæður eftir samspil þegar 
nautið ríður og skaufinn færist inn í skeiðina og sáðlátið 
verður með hnykk. Það kemur fyrir að karldýr hafa ekki sáðlát 
af einhverjum ástæðum og má nefna sem dæmi að hér á landi 
hefur komið fyrir að hrútur hafi misst framan af skaufanum, 
þá verða ekki taugaboð frá hnúfnum á sininni þannig að það 
verður ekki sáðlát. Hjá nauti sést þetta þegar ekki kemur neinn 
hnykkur, nautið ríður gjarnan aftur og aftur en hnykkir aldrei.

Ófrjósemi vegna sæðisgalla
Það er ekki óvenjulegt að naut séu ófrjó vegna þess að 
annað hvort eru þau ekki með nægilega mikla framleiðslu á 
sæðisfrumum eða sæðisfrumurnar eru gallaðar. Eistun geta 
verið eðlileg þannig að til þess að komast að þessu þarf að 
skoða sæðið. Þó getur verið að eistnalyppurnar séu litlar og 
mjúkar ef engar sæðisfrumur eru.

Breytingar í eistum og pung
Fyrir kemur að annað eða hvorugt eistað færist niður í 
punginn. Þetta er sjaldgæft hjá nautum og er auðvelt að sjá. Ef 
annað eistað kemur niður getur gripurinn verið frjór, en hann 
er ekki til undaneldis vegna þess að gallinn erfist.

Örsjaldan gerist það að enginn eistnavefur hefur þroskast.

Óþroskuð eistu koma fyrir. Það getur verið af breytilegum 
toga en eistun eru minni og mýkri en eðlilegt er. Sæðið getur 
verið þannig að engar sæðisfrumur koma eða fáar frumur 
sem allar eru gallaðar.

Skemmd eistu eru afleiðing af sjúkdómum t.d. háum hita, 
vanfóðrun, hormónatruflunum eða afleiðing af bólgum í 
eistunum. Annað eða bæði eistun geta verið lítil og mjúk, 
eftir bólgu geta verið hnútar í eistum og eistnalyppum. 
Sæðismyndunin getur verið breytileg, oftast þunnt sæði, lítil 
hreyfing og gallaðar frumur. Vandinn getur gengið yfir ef 
ástæðan hefur verið tímabundin veikindi.

Það er mikilvægt að skoða eistun á nautum sem ætlunin er að 
nota og nota aldrei naut sem eru með misstór eistu eða smá 
eistu. Yfirleitt má segja að því stærri eistu því betra.

12.19. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Frjósemisskýrsla leiðir í ljós að 1. sæðing eftir burð er 
býsna löngu eftir burð en aðrir frjósemisþættir í nokkuð 
góðu lagi. Kanntu líklega skýringu eða skýringar á því?

 ➡ Hvenær ætti helst að nota spermvital sæði?

 ➡ Hver gæti kostnaðurinn verið af 25 dögum lengri tíma milli 
burða?

 ➡ Í hverju felst hagnaðurinn af því að láta kvígurnar bera 
ungar frekar en 30 mánaða?

12.20. Helstu heimildir og ítarefni
Refsdal, A.O. o.fl., 2014. Frugtbarhet i fjøset. Fagbokforlaget, 207 
blaðsíður.

Þórdís Þórarinsdóttir, 2017. Burðaraldur íslenskra kvígna og áhrif 
hans á afurðir, endingu og uppeldiskostnað. Landbúnaðarháskóli 
Íslands, 52 blaðsíður.
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