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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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16.1. Inngangur
Mjaltir er sá þáttur á hverju kúabúi sem einna mestu máli 
skiptir fyrir búreksturinn. Gæði mjalta, virkni mjaltakerfa, 
mjólkurgæði og júgurheilbrigði eru veigamestu áhrifavaldarnir 
og verður hér farið yfir helstu atriði sem skipta mestu máli 
hvað þessa þætti varðar.

16.2. Þróun mjaltatækninnar
Algengasta tæknin við mjaltir sem er í notkun í heiminum, 
nú árið 2021, eru handmjaltir. Þetta kann að virðast sérstakt í 
huga Íslendinga, þar sem mjaltaþjónar hafa verið að ryðja sér 
til rúms hér á landi undanfarna áratugi, en tilfellið er að kýr 
um nánast allan þriðja heiminn eru handmjólkaðar.

Mjaltavélar eiga sér hins vegar langa sögu og fyrstu 
mjaltavélarnar komu fram á sjónarsviðið fyrir þarsíðustu 
aldamót en talið er að fyrsta mjaltavél heimsins hafi verið 
fundin upp í Bandaríkjunum árið 1878. Frá þeim tíma 
komu fram ýmsar gerðir mjaltavéla en mörg ár liðu þar 

til mjaltavélar urðu tæknilega það vandaðar, að þær næðu 
útbreiðslu að ráði. Það var í raun ekki fyrr en árið 1917, 
þegar Nýsjálendingurinn Norman John Daysh sótti um 
einkaleyfi fyrir hugmynd sína að vélfötukerfi, að fram kom 
tækni sem raunverulega var heppileg til að mjólka kýr 
með (sjá mynd 1). Þessi mjaltavélahugmynd var sérstök 
fyrir þær sakir að hún byggði á undirþrýstingskerfi, 
tvíhólfa spenahylki og notkun á sogskipti sem stjórnaði 
mjöltunum. Sænski uppfinningamaðurinn Gustaf de 
Laval, sem á þessum tíma hafði m.a. þegar sett á markað 
tækni til rjómavinnslu, sá tækifæri í þessari nýju tækni. 
Iðnvæðing mjalta á heimsvísu hófst í raun með aðkomu 
hans að framleiðslu og þróun á þessari mjaltavél. Enn þann 
dag í dag er í raun sú mjaltatækni, sem er notuð, byggð í 
grunninn út frá sömu hugmyndafræði og mjaltavélin sem 
Norman John Daysh bjó til í upphafi.

Hingað til lands kom svo fyrsta mjaltavélin árið 1927 þegar 
Jóhannes Reykdal á Setbergi við Hafnarfjörð tók fyrstur 
íslenskra bænda þessa nýju tækni í þjónustu sína og um sama 
leyti fékk Vífilsstaðabúið mjaltavélar. Skólabúið á Hvanneyri 
fékk svo mjaltavélar árið 1929 og jafnt og þétt breiddist tæknin 
svo út um landið upp úr því.

Vélfötukerfin voru í raun allsráðandi í áratugi en svo 
þróaðist tæknin áfram og þegar fyrstu rörmjaltakerfin 
litu dagsins ljós, um miðjan sjöunda áratug síðustu aldar, 
hófst í raun næsta bylting mjaltatækninnar. Upp úr því 
fóru svo mjaltabásar að þróast og síðan mjaltaþjónar en 
fyrsti mjaltaþjónninn var tekinn í notkun í Hollandi árið 
1992. Fyrsti mjaltaþjónninn sem var tekinn í notkun hér á 
landi var af gerðinni Lely en hann var settur upp á Bjólu í 
Rangárþingi Ytra árið 1999, sjá mynd 2.
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Mynd 1. Vélfötukerfi Norman John Daysh.
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16.3. Uppbygging mjaltatækninnar
Mjaltakerfi geta verið allbreytileg að uppbyggingu, allt frá því 
að vera vélfötukerfi og upp í nánast alsjálfvirk mjaltakerfi eða 
mjaltaþjóna en óháð því hvaða kerfi er notað er nauðsynlegt að 
yfirfara þau reglulega og a.m.k. árlega. Í grunninn starfa kerfin 
þó út frá sömu forsendum, þ.e. að ná mjólkinni úr júgrinu 
með samspili mismunandi þrýstings í kringum spenana. 
Mjaltakerfin samanstanda af sogdælu, sogjafna, sogmæli og 
sogskipti. Mjaltatækið sjálft er samsett af spenagúmmíum, 
spenahylkjum og tengikrossi en til eru mjaltatæki án 
tengikrossa (mjaltaþjónar). Þá er misjafnt hvernig mjólkinni 
er safnað saman og notast sum kerfin við endaeiningar en 
önnur ekki. Ennfremur er misjafnt hvernig tækin eru tekin 

af kúnni eftir mjaltir en sum notast við sjálvirka aftakara en 
önnur ekki. Flest nútíma mjaltakerfi nota í dag tölvubúnað 
sem getur einfaldað mjaltirnar, aukið virkni þeirra, fylgst með 
mjólkurgæðum og almennt létt bændum vinnuna við mjaltir 
og eftirlit með mjöltum.

Sogdæla
Hlutverk sogdælunnar er að halda stöðugum undirþrýstingi 
í mjaltakerfinu og er mikilvægt að afköst hennar séu í réttu 
hlutfalli við stærð mjaltakerfisins. Stærð hennar er gefin upp 
í lítrum á mínútu miðað við þann undirþrýsting sem kerfið á 
að vinna við. Þá er einnig talað um varaafköst sogdælunnar, 
en það er það loftmagn sem sogdælan ræður við þegar loft 
streymir inn í kerfið án þess að undirþrýstingurinn falli of 
mikið.

Sogjafni
Hlutverk sogjafnans (sjá mynd 3) er að sjá um að halda 
jöfnum undirþrýstingi í kerfinu en markmið hvers kerfis er 
að hafa sogið eins hátt og hægt er, án þess að það valdi skaða 
á spenaendum kúnna. Sogjafninn hleypir andrúmslofti inn í 
kerfið til að viðhalda réttum þrýstingi ef afköst sogdælunnar 
verða of mikil, svo sogkraftur kerfisins hækki ekki umfram 
ætlaða soghæð kerfisins. Að sama skapi leitast sogjafninn við að 
loka fyrir innstreymi lofts inn í kerfið séu afköst sogdælunnar 
svo knöpp að soghæð kerfisins fari fallandi undir mjöltum t.d. 

Mynd 2. Frá gangsetningu á fyrsta mjaltaþjóninum hér á landi á 
Bjólu í Rangárþingi Ytra árið 1999. Frá vinstri á myndinni eru: 
Oddur Ólafsson og Bergur Ketilsson, þá starfsmenn Véla og Þjónustu 
hf. sem var umboðsaðili Lely á Íslandi á þeim tíma, þá Kees van 
Overveld frá Lely í Hollandi og svo Sæmundur B. Ágústsson, 
þáverandi bóndi á Bjólu, og synir hans Jón og Ágúst Sæmundssynir.

Mynd 3. Sogjafni sér um að halda 
jöfnum undirþrýstingi í mjaltakerfinu.
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vegna of margra mjaltatækja eða mikils leka inn á kerfið af 
einhverjum orsökum.

Til eru tölvustýrðir sogjafnar og til eru kerfi, bæði meðal 
mjaltaþjónafyrirtækja og annarra, þar sem hver sogjafni 
sér um einungis eitt mjaltatæki. Þá er hægt, með notkun 
nákvæmrar mælitækni, að hækka sogið og þar með auka við 
mjaltahraðann þegar kýrin selur sem mest en lækka svo aftur 
þegar hægist á flæði mjólkurinnar. 

Sogjafna þarf að hreinsa reglulega svo þeir vinni alltaf eðlilega.

Sogmælir
Af sogmæli (sjá mynd 4) er lesinn 
sá undirþrýstingur sem mjalta
kerfið vinnur við hverju sinni og 
er mikilvægt að hafa hann vel 
sýnilegan svo unnt sé að bregðast 
hratt við ef hann víkur frá eðlilegu 
mæligildi. Aflestrargildi fer eftir 
eðli og uppsetningu mjaltakerfisins 
og vinna kerfin við mismunandi 
undirþrýsting en megin tilgangur
inn er að ná réttum undirþrýstingi 
við spenaenda. Það er mælt með 
sérstökum mælitækjum en reynslan 
sýnir að heppilegur undirþrýstingur 
við spenaenda á að vera á bilinu 
3242 kPa við hámarksflæði mjólkur svo ekki verði of mikið 
sogálag á spenaendann. Sé undirþrýstingurinn of mikill, sem 
eykur afköstin við mjaltir, getur það haft neikvæð áhrif á 
spenaendann og verið orsök sýkinga. Ef undirþrýstingurinn 
er aftur á móti of lágur taka mjaltirnar of langan tíma og 
mjaltatækin tolla illa við spenann.

Sogskiptir
Sogskiptirinn (sjá dæmi á mynd 
5) er hjarta mjaltatækisins, en 
spenar þola ekki stöðugt sog og 
því er notaður sogskiptir sem sér 
um að hvíla spenann á því að vera 
undir stöðugu sogi. Sogskiptirinn 
stjórnar svokölluðum mjalta 
og hvíldarfasa mjaltanna með 
því að breyta á reglubundinn 
hátt um þrýsting í holinu á milli 
spenahylkis og spenagúmmís. 
Breytingin á sér stað á milli 
hærri þrýstings þ.e. andrúms
loftsþrýstings og lægri þrýstings 
þ.e. þess undirþrýstings sem 
mjaltakerfið vinnur við.

Sogskiptastillingar hafa verið nokkuð óbreyttar nánast frá 
upphafi og flestir sogskiptar eru stilltir á 60 tvöföld slög á mínútu 
þ.e. spenagúmmíið opnast og lokast einu sinni á sekúndu eða 
þar um bil. Flestir sogskiptar eru stilltir á u.þ.b. 6065% tímans 
í mjaltafasa og 3540% tímans í hvíldarfasa. Þetta getur þó verið 
aðeins breytilegt eftir framleiðendum en þetta hlutfall er þá 
gefið upp sem 60:40 eða 65:35. Fyrri talan þýðir hlutfallslega 
lengd þess ferlis við hreyfingu á spenagúmmíi er það opnast og 
er opið og mjólkar kúna. Aftari talan þýðir hlutfallslega lengd 
þess ferlis þegar spenagúmmí lokast og er lokað og hvílir þar 
með spenann. Almennt er talað um A og Bfasa sogskiptis 
fyrir mjaltafasann og C og Dfasa fyrir hvíldarfasann. Afasinn 
er tímabilið þegar spenagúmmíið er að opnast, Bfasinn er 
tímabilið þegar spenagúmmíið er opið, Cfasinn er tímabilið 
þegar spenagúmmíið er að lokast og Dfasinn er tímabilið 
þegar spenagúmmíið er lokað (sjá mynd 6).
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Mynd 4. Sogmælir 
gefur upplýsingar um 
þann undirþrýsting sem 
mjaltakerfið vinnur við 
hverju sinni.

Mynd 5. Til eru ótal 
mismunandi gerðir 
af sogskiptum, bæði 
svokölluðum stimpil-, 
himnu- og rafdrifnum 
sogskiptum en tilgangur 
sogskipta er að stjórna 
mjalta- og hvíldarfasa 
mjaltanna.
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Lengd hvers fasa skiptir miklu máli fyrir gang mjaltanna og 
hve vel það fer með spenaendana. Inni í spenagúmmíinu, 
undir spenaendanum, er alltaf sami undirþrýstingur þ.e. 
sá undirþrýstingur sem mjaltakerfið vinnur við en þegar 
Dfasinn er í gangi er spenagúmmíið að mestu lokað og þar 
með fær spenaendinn hvíld í smá stund. Í kringum 2015 
var farið í auknum mæli að horfa til þessara hlutfalla en þá 
kom fram sjálfvirk tækni sem gat breytt takti sogskiptanna 
um leið og kýrnar voru mjólkaðar og t.d. lengt mjaltafasann 
þegar kýrin mjólkaði sem mest en draga svo úr þegar hægði 
á mjólkurflæðinu. Ennfremur kom fram tækni sem fylgist 
með einstökum kúm og lærir að stilla sogskiptana með 
mismunandi hætti á milli kúa og jafnvel innan mjalta á sömu 
kúnni. Með því að breyta þessu, t.d. í 70:30 nást töluvert meiri 
afköst við mjaltir enda þýðir þetta í raun að speninn fær afar 
litla hvíld á hverri sekúndu þegar mjaltatækin eru á. Þetta 
getur kallað á verri spenaenda og þar með hættu á sýkingum, 
en það þarf þó ekki að vera og á það sér í lagi við um bú þar 
sem kýrnar eru fljótmjólka, þ.e. með hátt meðalflæði mjólkur.

Sogskiptinn þarf að yfirfara reglulega og mæla upp svo 
tryggt sé að bæði mjalta og hvíldarfasarnir séu réttir sem og 
ganghlutfall hans. Með því að hlusta reglulega á sogskiptinn 
er nokkuð auðvelt að meta ástand hans og hvort hann slái 
jafnt í báðar áttir, t.d. með því að telja slög sogskiptisins á 
ákveðnu tímabili. Sogskiptar eru oftast stilltir þannig að þeir 
slá 60 tvöföld slög á mínútu, en þetta getur þó verið aðeins 
breytilegt eftir uppsetningu á hverjum stað og framleiðanda. 
Ennfremur má, með því að hlusta á sogskiptinn, heyra hvort 
slögin eru eins á báðar hliðar. Dauft slag í aðra áttina en 
kröftugt í hina bendir til að skiptirinn mjólki ekki vel á daufu 
hliðina, oftast vegna þess að loftrásin þeim megin er að stíflast 
af óhreinindum. Þá verður hvíldarfasinn rangur og veldur það 
of miklu álagi á spenann.

Mynd 6. Hreyfingar spenagúmmís og fasaskipting sogskiptis.
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Spenagúmmí
Öll kerfin nota spenagúmmí, sem eru eini hluti mjaltakerfisins 
sem bæði kemst í snertingu við kúna og mjólkina. Nafnið 
er reyndar ekki lengur réttnefni, en hér áður fyrr voru 
spenagúmmí öll gerð úr gúmmíi en í dag er einnig notast við 
efnablöndur og silíkon. Óháð því hvaða efni er notað þarf 
spenagúmmíið að þola margskonar áreiti eins og útfellingar 
á mjólkursteinefnum, mjólkurfitu og sterk þvotta og 
sótthreinsiefni. Það þarf einnig að passa kúnum líkt og hanski 
á hönd og vera mjúkt og teygjanlegt svo ekki verði skaðar á 
spenum við mjaltir. Spenagúmmíið þarf jafnframt að vera úr 
þannig efnum að það geti flutt mjólkina heilnæma frá kúnni 
og yfir í mjaltakerfið án þess að mengast.

Öll spenagúmmí eru meira eða minna eins að upplagi þ.e. 
eru með svokallaðan kraga, bol og stutta mjólkurslöngu (sjá 
skýringarmynd 7) en spenagúmmí fyrir suma mjaltaþjóna 
eru þó ekki með stutta mjólkurslöngu en þess í stað stuttan 
tengistút. Þá eru til ótal mismunandi gerðir af spenagúmmíum 
frá sama framleiðanda (sjá dæmi á mynd 8) þar sem munur 
getur verið á stærð kragans bæði hvað varðar vídd opsins, 
oft 1824 mm, og stærð kragarýmisins. Þetta er gert til þess 
að bændur geti fundið rétt spenagúmmí sem t.d. sogast 
ekki of langt upp að rótum spenans og veldur þar tregðu í 
mjólkurflæði við mjaltir. 

Þá eru til mismunandi útfærslur á kragavörunum auk þess 
sem munur getur verið á bolvíddinni og veggþykkt bolsins 
og þá eru til mismunandi útgáfur af lögun hans en á mynd 
8 má sjá dæmi um nokkrar útfærslur. Ástæðan fyrir þessum 
fjölbreytileika í hönnun spenagúmmía frá einum og sama 
framleiðandanum er vegna þess að kýrnar eru svo misjafnar 
og því getur verið munur á milli búa, en innan sama héraðs, 
hvað varðar meðalstærð, meðalbreidd og lögun á spenum. 

Það er því ekki sjálfgefið að ein tegund henti öllum kúabúum 
en ef rangt er valið eykst hættan á júgursjúkdómum vegna 
mögulegra áreynsluskemmda á spenaendum. Auk þess hefur 
spenagúmmíið veruleg áhrif á afköst mjaltanna.
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Mynd 7. Helstu skýringarheiti á mismunandi hlutum spenagúmmís 
og -hylkis.
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Flest kúabú hafa þó sömu gerð af spenagúmmíum innan 
búsins, en þó er vel þekkt að bú nota t.d. nettari spenagúmmí 
þar sem kvígur og nýbærur eru mjólkaðar. Þetta er t.d. hægt 
að gera ef fleiri en einn mjaltþjónn er notaður og þá getur 
einn verið sérstaklega settur upp fyrir slíka gripi. Ennfremur 
geta bændur erlendis verið með ólík kúakyn í notkun, sem 
kallar á misstór spenagúmmí.

Vegna mikils álags á spenagúmmí þá endast þau ekki sérlega 
lengi auk þess sem stöðugar hreyfingar á bol spenagúmmísins 
dregur úr teygjanleika þess, en rétt er að muna að við hverjar 

mjaltir þá leggst bolurinn saman og víkkar aftur u.þ.b. 60 
sinnum á hverri mínútu. Í hefðbundnum mjaltabás er ekki 
óalgengt að hvert spenagúmmí opnist og lokist 1012.000 
sinnum á dag við mjaltir kvölds og morgna. Ennfremur 
hafa margir þvottar með sterkum efnum áhrif og byrjar 
yfirborð spenagúmmíanna því að gefa eftir hægt og rólega. 
Það þarf því að skipta reglulega um spenagúmmí en hve oft 
fer eftir því hvað framleiðandinn gefur upp sem endingu. 
Ending spenagúmmía er oftast gefin upp í fjölda mjalta og 
er afar mikilvægt að þessi tímamörk séu virt, þ.e. skipt um 
spenagúmmí á réttum tíma. Ef það er ekki gert stóreykst 

Mynd 8. Dæmi um spenagúmmí sem 
geta verið afar fjölbreytileg í hönnun 
og lögun.
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hættan á júgurbólgu en sterkt samhengi er á milli slitinna og 
lélegra spenagúmmía og júgurbólgu, en skýringin felst m.a. í 
því að notuð spenagúmmí fá á sig álagsslit sem gerir yfirborð 
þeirra sprungið og gróft þó það sjáist ekki nema með smásjá.

Að velja rétt spenagúmmí er 
afar mikilvægt enda spena
gerðir hér á landi einstaklega 
fjölbreyttar. Fyrst þarf að vega 
og meta lögun spenanna og 
átta sig á meðallögun þeirra. Þá 
er meðallengd og miðbreidd 
(sjá mynd 9) a.m.k. 20% 
spenanna á búinu mæld og út 
frá niðurstöðunum má finna 
hvaða spenagúmmí koma til 
greina en meðalbreidd ops 
spenagúmmís ætti að vera 12 
mm minna en meðalbreidd 
spena búsins (sjá mynd 10).

Til þess að meta hvort spena
gúmmíið sem er í notkun sé 
rétt valið þarf bæði að horfa 
á útlit spenanna fyrir og eftir 
mjaltir, kragamyndun við 
spenarót, lit og áferð spenanna 
ásamt því að framkvæma 
mælingar við mjaltir með 
þar til gerðum búnaði. Sé 
þetta ekki gert, eru líkurnar á 
því að valið sé rétt spenagúmmí meira spurning um heppni 
heldur en að um klæðskerasniðna lausn sé að ræða. Allir geta 
þó valið að vera með einhvers konar meðaltalsspenagúmmí 

en sé slík lausn valin, oft byggð á áralöngum hefðum eða 
takmörkuðu söluframboði á spenagúmmíi, þarf um leið að 
gera sanngjarnar kröfur til spenagúmmísins og ekki vænta 
hámarks árangurs.

Spenahylki og tengikrossar
Áður fyrr voru spenahylki og 
tengikrossar nokkuð þung
byggð og rými tengikrossanna 
lítið. Þetta var í raun í lagi 
miðað við kýr þess tíma sem 
mjólkuðu bæði lítið og voru 
lengi að mjólkast. Kýr í dag 
eru allt annars eðlis, mun 
fljótari að tæmast og með meira 
mjólkurmagn. Þessari þróun 
hafa framleiðendur fylgt og 
þrátt fyrir nokkuð fjölbreytt útlit 
þá eiga flest mjaltatæki í dag það 
sameiginlegt að vera léttbyggð 
og með mikið innra rými. 
Aukið innra rými tækjanna úr 
5075 ml tengikrossum og upp 
í allt að 500 ml hefur augljósa 
kosti þar sem mjólkin getur 
flætt betur frá kúnum. Á mynd 
11 má sjá dæmi um þróun á 
tengikrossum

Aftakari
Sjálfvirkir aftakarar eru tæki sem slökkva sjálfkrafa á sogi til 
mjaltatækja og draga mjaltatækið af kúnni. Þessi tækni kom 
fyrst fram upp úr 1970 og síðan hefur útbreiðsla tækninnar 
aukist jafnt og þétt enda sjálfsagður hluti mjaltakerfis.
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Mynd 9. Einfalt er að mæla 
lengd og miðbreidd spena eins 
og sjá má.

Mynd 10. Meðalbreidd ops 
spenagúmmís ætti að vera 1-2 
mm minna en meðalbreidd 
spena búsins.

Mynd 11. Dæmi um 75, 250 
og 450 ml tengikrossa.
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Nokkur munur er á framleiðendum varðandi það hvernig 
tæknibúnaðurinn vegur og metur mjólkurflæðið en flestir  
byggja á meðalflæði á mínútu og eru stilltir á 500700 ml 
meðalrennsli á mínútu, en allar kýr eiga að þola það að tekið 
sé af þeim við slíkt rennsli. Verksmiðjustillingar á aftökurum 
eru oft mun neðar og þýðir það nánast undantekningarlaust að 
of margar kýr verða tómmjólkaðar. Þess vegna ætti að skoða 
vel að hækka þetta og um leið sparast töluvert mikill tími við 
mjaltir en það mun ekki sjást þess merki í tanknum, enda þýðir 
rennslishraði ekki að mikið magn mjólkur sé til staðar.

Erlendis, þar sem nytin er mun hærri, er oftast miðað við 700
900 ml/mínútu og víðar farið mun hærra í rennsli við aftöku og 
sérstaklega á búum sem mjólka þrisvar á dag en þá er oft miðað 
við 1.100 ml/mínútu og jafnvel hærra. Þar sem mjaltaþjónar 
eru notaðir er ekki notað meðalflæði allra júgurhluta heldur 
hvers fyrir sig enda tekið sjálfstætt af hverjum spena og er þá oft 
miðað við 300 ml/mínútu. Til er í dæminu erlendis að miðað sé 
við enn hærra flæði og allt að 480 ml/mínútu.

16.4. Mjaltakerfi

Útfærslur
Útfærslur mjaltakerfa geta verið með ýmsu móti en helstu 
flokkar þeirra eru:

Vélfötukerfi. Þetta kerfi er það elsta sem enn er í notkun 
og er mjólkað með mjaltatækinu beint í fötu og hentar vel 
fyrir básafjós þ.e. þar sem kýr eru bundnar á bása. Kerfið 
getur unnið sjálfstætt, þ.e. verið með litla sogdælu áfasta við 
vélfötuna og þá mögulega knúið 2 vélfötur, eða unnið með 
kerfissog og þá hægt að nota margar vélfötur á sama tíma (sjá 
myndir 12a og 12b).

            

Rörmjaltakerfi. Kerfið er í raun einföld breyting vélfötu
kerfisins og í stað þess að vera með vélfötur sem taka við 
mjólkinni þá fer mjólkin beint í mjólkurlögn sjá (mynd 13). 
Til þess að geta það þarf að lyfta mjólkinni allnokkuð upp sem 
reynir á undirþrýstingskerfið og getur aukið álag á spenaenda 
vegna hækkaðs sogs.

Myndir 12a og 12b. Dæmi 
um mismunandi útfærslur 
vélfötukerfa.

Mynd 13. 
Dæmi um 
rörmjaltakerfi.
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Mjaltabás. Þar sem bú eru ekki með kýr bundnar á bása 
henta mjaltabásar sérlega vel en þekkt er notkun mjaltabása 
í básafjósum einnig og eru kýrnar þá leystar af básum fyrir 
mjaltir. Mjaltabásar leiða til aukinna afkasta við mjaltir þar 
sem hver starfsmaður getur sinnt fleiri kúm í einu. Auk þess 
er vinnuhagræðingin umtalsvert betri en við vélfötumjaltir 
eða rörmjaltakerfi enda þarf sá sem mjólkar ekki að beygja sig  
niður við mjaltirnar heldur stendur í mjaltagryfju í mjalta
básnum. Áður fyrr voru mjaltabásar með háttliggjandi 
mjólkurrörum með tilheyrandi auknu álagi á spenaenda 
en nú orðið er algengast að mjólkurlögnin sé staðsett í 
gryfjukanti og því er þetta vandamál úr sögunni. Til eru 
nokkrar gerðir mjaltabása en algengasta tegundin hér á landi 
er svokallaður dálkabás, en þá standa kýrnar skáhallt (mynd 
14). Aðrar gerðir sem eru vel þekktar eru klefabás, þar sem 
kýrnar eru mjólkaðar hver fyrir sig og hverri fyrir sig sleppt 
beint út eftir mjaltir (mynd 15), hraðútgangsbás, þar sem 
kýrnar eru fljótar að tæma mjaltbásinn eftir mjaltir (mynd 16) 
og gegnumgöngubás sem er einfaldasta form mjaltabáss þar 
sem kýrnar standa aftan við hverja aðra en slíkir básar henta í 
aðstöðu þar sem knappt er með pláss.

Hringekjumjaltabás. Þessi gerð mjaltakerfis er í raun útfærsla 
á hefðbundnum mjaltabás en breytingin er að kýrnar fara inn í 
hringlaga mjaltabás. Sá sem starfar við mjaltirnar stendur kyrr, 
í stað þess að fara á milli kúa eins og gert er í mjaltabásnum, 
og kerfið færir kýrnar til þess sem þvær, mjólkar, setur á eða 
spenadýfir. Helstu gerðir hringekjubása eru gegnumgöngubás 
(mynd 17), dálkabás (mynd 18) og hraðinngangs/útgangsbás 
(mynd 19).
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Mynd 14. Dæmi um dálkabás, algengustu tegund mjaltabása á 
Íslandi.

Mynd 15. Dæmi um klefamjaltabás.

Mynd 16. Dæmi um hraðútgangsbás.
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Mjaltaþjónar. Þó svo mjaltaþjónar virki flóknir þá vinna 
þeir með sama hætti við mjaltir og með samskonar tækni 
og hér hefur komið fram. Þvottur og örvun mjaltaþjóna 
er að vísu ólík á milli tegunda en sumir nota bursta, aðrir 
sérstök þvottahylki og enn aðrir með sambyggt mjalta og 
þvottahylki. Ásetningarbúnaðurinn byggir á samspili þjarks  
og mismunandi greiningarbúnaðar sem finnur spenana. 
Flestir mjaltaþjónar eru svokallaðir einnar klefa (sjá 
myndir 20a, 20b, 20c og 20d) en einnig eru til tveggja klefa 
mjaltaþjónar (mynd 21), margklefa mjaltaþjónar (mynd 22) 
og hringekju mjaltaþjónar (myndir 23a og 23b).

     

  

Mynd 17. Dæmi um gegnum-
göngu hringekju mjaltabás.

Mynd 18. Dæmi um dálka 
hringekjumjaltabás.

Mynd 19. Dæmi um 
hrað inngangs/-útgangs 
hringekjumjaltabás.

Myndir 20a-d. Fjórar gerðir mjaltaþjóna sem voru í boði á Íslandi 
árið 2021 (Lely, DeLaval, GEA og Fullwood).

Mynd 21. Tveggja 
klefa mjaltaþjónn 
(SAC).

Mynd 22. Margklefa mjaltaþjónn (GEA).



16.5. Mjaltir

Undirbúningur mjalta
Þegar kálfur gengur undir kú byrjar kýrin að selja mjólkina  
þegar kálfurinn hefur örvað kúna og kálfurinn fer á spena. 
Örvunin, sem gerir það að mjólkin flæðir af stað, er bæði 
sjónræn (kýrin sér kálfinn) og vegna taugaboða við snertingu 
júgurs og spena. Örvun er afar mikilvægur þáttur í undirbúningi 
mjalta til þess að ná hámarks árangri, sér í lagi við vélrænar 
mjaltir.

Við undirbúning mjalta, þ.e. við þvott og hreytingu, slaknar 
á hringvöðvanum sem umlykur spenaendann auk þess 
sem júgrið mýkist upp þegar slaknar á vöðvalögum í því. 
Við þetta verður til aukið rými fyrir mjólk. Um leið og 
þetta gerist fara taugaboð frá júgri upp í heiladingul, sem 
losar út mjaltavakann (oxýtósín) sem berst með blóðinu og 
háræðunum að mjólkurblöðrufrumunum, sjá skýringarmynd 
24. Mjaltavakinn veldur því að korgfrumurnar, sem umlykja 
mjólkurblöðrurnar, herpast saman og kreista því mjólkur
eindirnar úr mjólkur blöðrunum og út í mjólkurgangana.

Búast má við því að það líði um ½ til 1 mínúta frá því 
að mjaltavakinn fer af stað frá heiladingli þar til fyrstu 
korgfrumurnar byrja að herpast saman og kýrin fer að selja. 
Full virkni næst svo eftir 90120 sekúndur en það er þó 
afar breytilegt eftir ákefð örvunarinnar, kúnum sjálfum og 
mjaltatíðninni. Með því að setja mjaltatækið á kúna á réttum 
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Myndir 23a og 23b. Hringekju mjaltaþjónar (GEA efst, DeLaval 
neðst).

Mynd 24. Við þvott og hreytingu fara taugaboð frá júgri upp í 
heiladingul, sem losar út sk. mjaltavaka sem berst með blóðinu og 
háræðunum að mjólkurblöðrufrumunum.
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tíma nær sá sem mjólkar að nýta best lífeðlisfræðina sem felst 
í virkni mjaltavakans og korgfrumanna. Þegar þetta gerist rétt 
aukast líkur á vel heppnuðum mjöltum.

Stundum selja kýr illa og getur það orsakast af langtíma álagi 
(streitu) sem veldur því að framleiðsla á mjaltavaka er ekki 
mikil hverju sinni. Þegar slíkt gerist ná mjólkurblöðrurnar 
ekki að tæmast (korgfrumurnar dragast ekki saman) og því 
næst einungis að mjólka úr júgrinu hluta af aðgengilegri 
mjólk. Önnur ástæða fyrir því að kýr selja illa getur verið 
mikið álag á kýr á stuttum tíma sem veldur því að adrenalín 
flæðir um líkamann. Við það snarminnkar blóðflæðið 
til júgursins og verður einungis um 5% af því sem það er 
venjulega. Þetta veldur því að jafnvel þó svo að örvunin sé rétt 
þá nær mjaltavakinn einfaldlega ekki í nægilega miklu magni 
út til korgfrumanna til þess að koma góðu mjólkurflæði 
af stað. Vert er að hafa hugfast að það þurfa að líða 1530 
mínútur áður en kýr, sem hefur lent í adrenalínáfalli, getur 
mjólkað á ný með eðlilegum hætti. Náist ekki að fullmjólka 
kú 34 daga í röð vegna þess að hún selur illa, getur það 
þýtt varanlega minni mjólkurframleiðslu vegna þess að 
mjólkurblöðrurnar sem aldrei ná að tæmast verða óvirkar og 
mjólkurblöðrufrumurnar brotna niður.

Þegar kýr eru mjólkaðar er mikilvægt að hafa hugfast að 
með mjöltum er verið að framleiða matvöru. Af þeim 
sökum er mikilvægt að muna að halda mjaltatækjunum 
og vinnufatnaðinum hreinum, þvo ávallt hendur eftir 
salernisferðir og nota einnota hanska, sér í lagi ef sár eða 
fleiður eru á höndum.

Fjósið sjálft á að sjálfsögðu einnig að vera hreinlegt og fyrir 
mjaltir er nauðsynlegt að gera vinnusvæðið þægilegt fyrir 
kýrnar s.s. með því að þrífa vel í kringum þær í básafjósum.

Ef notaðir eru margnota þvottaklútar er mikilvægt að fyrir 
mjaltirnar séu til nógu margir hreinir klútar til þess að ekki 
þurfi að nota sama klútinn á fleiri en eina kú. Gott ráð er 
að eiga vel af aukaklútum fyrir mjög skítug júgur og spena. 
Afar mikilvægt er að klútarnir séu vel hreinir og þvegnir 
við háan hita svo líkur á því að smitefni lifi af þvottinn verði 
lágmarkaðar. Við venjulegar kringumstæður og ef klútarnir 
eru lausir við smitefni er óþarfi að setja sótthreinsandi efni í 
fötuna sem klútarnir eru hafðir í við mjaltir.

Eins og áður hefur verið nefnt skiptir örvun kýrinnar 
miklu máli og gerist það með góðum þvotti og þegar fyrstu 
mjólkurbogarnir eru mjólkaðir í sýnakönnu. Um leið og 
þetta er gert eru hugsanlegar bakteríur fjarlægðar af húð 
kýrinnar og líkur á því að smitefni berist í mjólkina minnka 
verulega.

Mikilvægt er að þetta verk taki ekki of stuttan tíma, svo næg 
örvun eigi sér stað og mjaltavakinn flæði. Sé rétt staðið að 
undirbúningi mjaltanna getur það tryggt betur að júgrið 
tæmist, stytt mjaltatímann sjálfan og um leið minnkað 
hættuna á því að mjaltatækin sjálf valdi skaða.

Þegar rétt er staðið að þvotti á júgri og spenum er notaður vel 
undinn klútur og lögð mest áhersla á að þvo spenann sjálfan. 
Því næst skal snúa klútnum við og þrífa spenaendann með 
hreinum klútnum. Afar mikilvægt er að spenarnir séu hreinir 
og þurrir þegar spenahylkið er sett á, því annars verður hætta 
á að spenahylkið skríði of hátt upp á spenann. Þegar vel tekst 
til við þvott er hægt að fjarlægja 8090% af gerlum af yfirborði 
spenans en ef illa er staðið að þvotti, s.s. við þvott með blautum 
klút eða illa undnum klút nást yfirleitt ekki nema 2040% 
gerlanna.
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Formjaltir
Eftir þvottinn er mikilvægt að kanna heilbrigði júgursins og 
er það gert með því að nota hreytikönnu eða sýnakönnu og 
mjólka í hana fyrstu bogana úr hverjum júgurhluta. Mjólka 
skal 34 mjólkurmikla boga í könnuna en með því að gera 
þetta er opnað fyrir leið mjólkurinnar úr júgrinu og um 
leið örvast speninn sem hefur bein áhrif á sölu kýrinnar. 
Þetta stuðlar því að hraðari mjöltum og jafnari tæmingu 
júgurhlutanna. Önnur ástæða þess að nauðsynlegt er að taka 
prufu er að með því að fjarlægja fyrstu bogana úr spenunum 
með þessum hætti er um leið komið í veg fyrir að sú mjólk, 
sem inniheldur mestan fjölda gerla, lendi með söluhæfri 
mjólk. Í þriðja lagi er tilgangurinn að skoða hvort einhverjar 
útlitslegar breytingar séu á mjólkinni (sjá mynd 25). Þannig 
má t.d. greina júgurbólgu á byrjunarstigi og ef strimlar koma 
fram við skoðun á mjólkinni eða mjólkin virðist breytt að 
öðru leyti eru líkur á því að mjólkin sé há í frumu eða líftölu. 
Mjaltaþjónar gera þetta í raun einnig, en þeir eru útbúnir 

þannig að fyrsti hluti mjólkurinnar er fjarlægður og fer ekki 
með almennu mjólkurflæði frá kúnni yfir í mjólkurtankinn. 
Þá eru þeir útbúnir sérstökum búnaði sem vaktar gæði 
mjólkurinnar og ef litur, leiðni eða annað víkur frá meðaltali, 
sem bendir til slakra mjólkurgæða, er mjólkin sett til hliðar.

Tækin sett á
Frá því að þvottur hefst og þar til mjaltatækin eru sett á 
kúna skulu líða 90120 sekúndur, eins og áður hefur komið 
fram, en það fer eftir mjaltatíðni og á búum þar sem mjólkað 
er oftar en tvisvar sinnum á sólarhring ber að miða við 90 
sekúndur. Ef biðtíminn verður aftur á móti of langur endist 
virkni mjaltavakans ekki út allan mjaltatímann, sem veldur 
því að júgrið tæmist illa, mjaltirnar dragast á langinn og 
tómmjaltir verða á ákveðnum júgurhlutum sem aftur eykur 
líkur á júgurbólgu.

Þegar mjaltatækin eru sett á, er mikilvægt að passa að loft 
sleppi ekki inn í tækin með því að gæta þess að brot komi á 
allar stuttu mjólkurslöngurnar þegar opnað er fyrir loftlokann. 
Halda skal á mjaltatækinu með þeirri hendi sem er nær haus 
kýrinnar og skal halda þannig á hylkinu með hinni hendinni 
að þumal og vísifingur geti leikið lausir og stýrt spenanum 
niður í hylkið. Byrja skal á því að setja fyrst á þann spena sem 
er fjærst þeirri hendi sem notuð er við að setja hylkin á, þ.e. 
framspenann fjær, þá afturspenann fjær, þá afturspenann nær 
og að síðustu framspenann nær.

Þegar öll hylkin eru komin á sinn stað er mjaltatækið lagt 
varlega niður, svo kúnni verði ekki hverft við. Að síðustu skal 
hagræða mjólkurslöngunni þannig að mjaltatækin hangi rétt 
á júgrinu, þ.e. snúi beint fram því það minnkar líkur á því að 
fótanudd kúa nái að ýta mjaltatækinu óvart af júgrinu. Kostur 
getur verið að hafa slönguhaldara til þess að stilla þetta rétt af.

16 MJALTIR, MJÓLKURGÆÐI OG JÚGURHEILBRIGÐI

Mynd 25. Til eru ýmsar útgáfur af hreytikönnum, við notkun þeirra 
má m.a. skoða hvort einhverjar útlitslegar breytingar séu á mjólkinni.
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Slönguhaldarar
Slönguhaldarar hafa þann tilgang að toga mjólkurslöngurnar 
aðeins upp og færa þannig þunga mjaltatækjanna af fram
spenunum yfir á afturspenana. Með þessu móti mjólkast 
jafnar úr júgrinu.

Mjaltirnar sjálfar
Mjólkin ætti að fara að streyma jafnt og þétt um mjaltakrossinn 
einungis örfáum sekúndum eftir að tækin hafa verið sett á. Þegar 
mjaltirnar eru hafnar er afar mikilvægt að kýrnar fái ró og næði. 
Fylgjast skal með mjöltunum, sérstaklega með því að athuga 
hvort mjólkin flæði ekki örugglega jafnt og þétt. Að öðru leyti 
á að hafa sem minnst afskipti af mjöltunum svo fremi að allt 
gangi vel og á ekki að grípa inn í mjaltir nema nauðsynlegt sé. 
Mjaltatíminn sjálfur ræðst af ýmsum þáttum s.s. erfðabundnum. 
Mestu skiptir þó mjólkurmagnið sjálft og undirbúningur fyrir 
mjaltir. Áhrif mjaltavakans fara að dvína þegar líður á mjaltirnar, 
oft eftir 78 mínútur, en þá ættu flestar kýr að hafa tæmt sig. 
Þónokkuð mikill breytileiki finnst á mjaltatíma hér á landi, svo 
líkur má telja á því að einhverjar kýr fari allverulega yfir þennan 
mjaltatíma og tefji því fyrir mjöltum og á það jafnt við um mjaltir 
með hefðbundnum hætti og í mjaltaþjónum.

Lok mjalta
Þegar lok mjalta nálgast er ávallt hætta á sk. tómmjöltum, sem 
ber að forðast. Því er góð vinnuregla að kanna magn mjólkur 
sem eftir er í júgrinu með því að þukla júgrið en bíða ekki eftir 
því að mjólkin hætti alveg að flæða í gegnum mjaltakrossinn.

Sé kýrin rétt undirbúin fyrir mjaltir og séu mjaltatækin rétt sett á 
og rétt stillt sjá tækin um að tæma mjólkina úr langflestum kúm 
án aðstoðar. Stundum eru kýr mismjalta, þ.e. einn júgurhluti er 
seinni að tæmast en hinir. Ástæðan fyrir þessu getur t.d. verið af 
völdum júgurbólgu en einnig er talið að um meðfædda galla geti 

verið að ræða. Þá koma stundum fyrir slys, s.s. þegar kýr stíga 
sig, sem geta orsakað skemmdir á spenum eða spenaendum 
sem þrengja leið mjólkurinnar úr júgrinu niður í mjaltahylkið. 
Er þá hægt að nudda júgrið og mýkja vefinn til þess að flýta 
fyrir tæmingu júgurhlutans. Ef júgurhlutinn er greinilega 
orðinn tómur þá getur verið nauðsynlegt að taka mjaltahylkið 
af viðkomandi spena og setja tappa í hylkið. Mörgum hættir til 
að gera þetta í miklum mæli og langt umfram raunverulegar 
þarfir. Ef það er metið nauðsynlegt að nota tappa þá þarf að 
gæta þess að hafa þá vel hreina.

Þegar notuð er sjálfvirk tækni við að taka mjaltatækin af 
kúnum er eðlilega ekki mögulegt, nema í mjaltaþjónum, að 
taka af einum spena í einu. Í einhverjum tilfellum getur það 
þá gerst að seinmjólka júgurhluti er enn með töluvert mikla 
mjólk eftir. Alla jafna eiga kýr að þola það séu þær lausar við 
sýkingar. Mjólkurframleiðsla viðkomandi júgurhluta minnkar 
einfaldlega jafnt og þétt og kýrnar verða jafnmjólka um síðir.

Forðast ber við mjaltir (og þegar tækin eru tekin af) að 
loft sogist meðfram spenanum, þar sem það getur valdið 
sogflökti í mjaltakerfinu og valdið hættu á víxlsmiti á milli 
júgurhluta. Þetta getur gerst þar sem loftþrýstingurinn fellur 
tímabundið og verður þá 
mikið ójafnvægi innan 
mjaltahylkisins. Þetta 
ójafnvægi getur valdið 
því að t.d. bakteríur berist 
á milli júgurhluta þar sem 
sá speni, sem ekki sogast 
loft með, er í hvíld og 
opinn. Bakteríurnar geta 
því auðveldlega sogast 
upp í hann, sjá mynd 26.

Mynd 26. Hér sést hvað gerist inni 
í mjaltahylkinu þegar loft sogast 
meðfram spena.
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Tækin tekin af
Þegar kýrin er fullmjólkuð skal fjarlægja tækin varlega 
af henni með því að loka fyrir sogið að tækjunum. Þegar 
undirþrýstingnum við spenana léttir, er auðvelt að draga 
tækin af. Sé þessa ekki beðið, getur enn verið undirþrýstingur 
við spenaenda þegar fyrsta hylkið er fjarlægt. Við það eykst 
loftþrýstingurinn hratt við aðra spenaenda sem getur gert það 
að verkum að ójafnvægi myndast líkt og þegar loft sogast með 
spena, með tilheyrandi hættu á að smitefni geti sogast upp að 
spenaendum.

Sé notast við sjálfvirka aftakara sér tæknin alfarið um að taka 
tækin af. Aftökurunum er stýrt af mjólkurflæðinu og þeir 
oftast stilltir inn á að taka tækin af þegar flæði mjólkur er 
komið niður í 500700 ml/mínútu eins og fyrr segir. Notkun 
á aftökurum fylgja ýmsir kostir s.s. tímasparnaður við mjaltir, 
minni líkur á tómmjöltum og staðlaðri vinnubrögð verða við 
mjaltir en þegar ekki er notuð slík tækni. Aftakara þarf hins 
vegar að hugsa vel um, en séu þeir rétt stilltir hjálpa þeir mikið 
til og létta mjaltirnar.

Meðhöndlun spena eftir mjaltir
Spenar eiga alltaf að vera mjúkir viðkomu, með slétt og jafnvel 
teygjanlegt yfirborð (skinn). Séu þeir það ekki er rétt að setja á 
þá viðurkennd efni, spenasmyrsl, spenadýfur eða spenasprey 
eftir því sem við á, til húðmýkingar og/eða sótthreinsunar 
eftir mjaltir (sjá myndir 27a og 27b). Slík efni innihalda nær 
alltaf sýklaeyðandi efni og er markmið með notkun þeirra að 
bæði mýkja spenana og koma í veg fyrir að sýklar berist inn í 
spenann eftir mjaltirnar.

Eftir mjaltir er jafnframt upplagt að huga að ástandi spenanna 
s.s. hvort á þeim séu einhverjir áverkar eftir mjaltirnar eins og 
blæðingar í húð eða útdregin slímhimna, en beint samhengi er 

á milli ástands á spenaendum og t.a.m. ákveðinna tegunda af 
júgurbólgusýkingum. Sjá nánari umfjöllun um júgurheilbrigði 
aftar í kaflanum.

Meðhöndlun mjólkur eftir mjaltir
Frá mjaltatækjunum fer mjólkin um mjólkurlögnina og út í 
mjólkurtankinn. Á leið hennar þangað er mælt með því að 
hún sé forkæld en forkæling á mjólk hefur ótvírætt mikið 
gildi og bætir stórlega meðhöndlun mjólkurinnar, sér í lagi 
hvað varðar líftöluinnihald.
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Myndir 27a og 27b. Hvort heldur sem notuð er spenadýfa eða sprey 
þá skiptir mestu máli að þekja vel spenaendann og að efnið nái 
einnig að þekja a.m.k. 2/3 hluta spenans.
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Oftast eru notaðir svokallaðir plötukælar en þeir byggja á 
sírennsli á köldu vatni sem fer í gegnum aðra hlið forkælisins 
og á móti mjólkinni á leið hennar í mjólkurtankinn. Það fer 
svo eftir hitastigi og rennslismagni kalda vatnsins í gegnum 
forkælinn, og dælingarhraða mjólkurinnar, hve vel tekst að 
forkæla mjólkina.

Algengt er að með góðri forkælingu á mjólk þá náist að kæla 
hana niður í 812°C áður en hún rennur inn í mjólkurtankinn, 
sem svo sér um að kæla hana frekar og niður fyrir 4°C. Miða 
skal við að ná fullri kælingu á mjólk, þ.e. undir 4°C, innan 2ja 
klukkustunda eftir mjaltir.

Í sjálfvirkum mjaltakerfum dreifast mjaltir hjarðarinnar yfir 
allan sólarhringinn. Það þýðir að flæðihraðinn í mjaltakerfinu 
er mun minni en í hefðbundnum mjaltakerfum og því nota 
flestir mjaltaþjónar rennslisforkæla í stað plötukæla, þó 
plötukælar séu einnig þekktir sem forkælar fyrir mjaltaþjóna. 
Í rennslisforkæli er mjólkinni dælt um mjótt rör sem oftast er 
sjálft inni í öðru röri sem þá er fyllt með vatni eða kælivökva 
og á leið sinni í gegnum rennslisforkælinn kólnar mjólkin því 
jafnt og þétt niður.

Geymsla mjólkur
Ýmsar útfærslur eru þekktar varðandi geymslu á mjólk en 
algengast er að nota liggjandi mjólkurtanka en standandi 
mjólkurtankar eru einnig þekkt lausn en kostur þeirra er að 
þeir geta staðið utandyra.

16.6. Mjólkurgæði
Mjólkurframleiðendur fá greitt fyrir mjólkina eftir efna
innihaldi, það er fitu og próteininnihaldi mjólkurinnar. 
Viðmiðunarmjólk reiknast út frá meðalefnainnihaldi mjólkur 

á landinu undanfarin þrjú ár og liggur því fyrir í byrjun hvers 
verðlagsárs. Nú, árið 2021, er greitt jafnt fyrir innihald fitu og 
próteins, en á árabilinu 1993 til loka árs 2013 var greitt 25% 
miðað við fitu og 75% miðað við prótein. Tafla 1 sýnir þróun á 
fitu og próteininnihald mjólkur frá árinu 2009 til ársins 2020. 
Próteininnihald hefur haldist nokkuð stöðugt þessi 11 ár, en 
fita mjólkurinnar hefur aukist. Í því samhengi má nefna breytt 
neyslumynstur landans og aukna eftirspurn eftir fituríkum 
mjólkurvörum.

Tafla 1. Þróun á fitu og próteininnihaldi mjólkur frá árinu 
2009 til ársins 2020.

Meðalfita Meðalprótein
2009 4,09% 3,32%
2010 4,10% 3,31%
2011 4,08% 3,30%
2012 4,13% 3,32%
2013 4,13% 3,32%
2014 4,04% 3,30%
2015 4,11% 3,31%
2016 4,14% 3,29%
2017 4,12% 3,28%
2018 4,18% 3,32%
2019 4,19% 3,36%
2020 4,26% 3,41%

Helstu mælikvarðar á gæði mjólkur eru frumutala, líftala og 
fríar fitusýrur. Frumutala er fjöldi fruma í ml af mjólk, þessar 
frumur eru helst aflóga júgurfrumur og hvít blóðkorn. Líftala 
segir til um gerlafjölda, það er bakteríur, í mjólk, einnig mælt í 
fjölda eininga í ml mjólkur. Margt getur haft áhrif á frumutölu, 
líftölu og fríar fitusýrur í mjólk. Í heilbrigðu júgri er frumutala 
lág, það er undir 50.000 frumur/ml, og líftala nálægt núlli. 
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Mikið gerlamagn er í umhverfinu og ekki er hægt að komast 
hjá því að gerlar komist í mjólkina. Hreinlæti og gott viðhald 
á mjaltabúnaði skiptir hér mestu máli. Ýmsir þættir geta 
hleypt gerlamagninu snögglega upp og eru veikindi gripa 
og kælirof (rafmagnsleysi/bilaður mjólkurtankur) algengar 
ástæður fyrir því að líftöluskot verði í mjólk. Snögg og örugg 
kæling á mjólk er lykilatriði til að halda líftölu lágri. Auk þess 
að passa sápu og sýrudælur, athuga styrk á sápu og sýru, 
hita á þvottavatni, þrif í fjósum og hreinar kýr, gott viðhald á 
mjaltabúnaði, mjólkurtanki og loftræstingu í fjósum. Mörg 
dæmi eru um að ný spenagúmmí skemmist, því þarf að 
fylgjast vel með þeim á öllum tímum, einnig þegar nýbúið 
er að skipta um gúmmí.

Þróun á frumu og líftölu hefur verið í rétta átt undanfarin 
ellefu ár. Mikil breyting hefur orðið á fjósbyggingum á 
þessu tímabili, básafjósum fækkar og lausagöngufjós með 
mjaltaþjóni verða algengari. Þessi breyting á aðbúnaði gripa 
skýrir að miklu leyti þróunina á frumutölu. Það hefur sýnt 
sig gegnum árin að bú með háa frumutölu í mjólk eru oftar 
en ekki með básafjós, oft gömul fjós þar sem innréttingar eru 
orðnar lúnar, þar með talið básamottur sem oft eru of harðar 
og stuttar. Slíkar aðstæður ýta undir heilsuleysi í gripum 
og hækkandi frumutölu. Fjósbreytingar og nýbyggingar 
er sömuleiðis ein skýring þess að þróun líftölunnar hefur 
einnig verið í rétta átt, mikið er um nýjan mjaltabúnað og 
bændur hafa undanfarin ár lært betur inn á þessi nýju tæki 
og hvað þurfi til þess að viðhalda lágri líftölu. Tafla 2 sýnir 
þróunina á frumu og líftölu undanfarin ellefu ár, en nánar 
má lesa um þætti tengda frumutölu í undirkaflanum um 
júgurheilbrigði.

Fríar fitusýrur eiga að vera nálægt núlli, en það sem helst getur 
aukið magn frírra fitusýra í mjólk er meðhöndlun mjólkur 

ásamt fóðrun gripa, staða á mjaltaskeiði og tíðni mjalta. Fríar 
fitusýrur eru mældar sem millimól í kg mjólkur (mmol/kg).

Frumutala, líftala og fríar fitusýrur koma til sögunnar við 
flokkun á mjólk og þurfa að vera innan ákveðinna marka til 
þess að ekki komi til skerðingar á greiðslum fyrir mjólk sem 
lögð er inn í samlag. Í hvert sinn sem mjólk er sótt á bæi er 
tekið mjólkursýni. Einu sinni í viku er aðalsýni, það er sýni 
sem Rannsóknarstofa mjólkuriðnaðarins (RM) mælir og 
framleiðandinn fær greitt eftir því hvernig sýnið kemur út 
í mælingu hvað varðar efnainnihald, frumutölu, líftölu og 
magn frírra fitusýra. 

Mjólkursykur, úrefni og kasein (ostaprótein) er einnig mælt í 
vikulegum aðalsýnum, ásamt því að frostmark mjólkurinnar er 
athugað, en frostmarkið gefur vísbendingu um hvort mjólkin 
sé vatnsblönduð. Þessir þættir sem hér eru nefndir hafa ekki 
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Tafla 2. Þróun á frumu og líftölu í innleggsmjólk frá árinu 
2009 til ársins 2020.

Frumutala (frumur/ml) Líftala (einingar/ml)
2009 251.000 17.000
2010 238.000 16.000
2011 227.000 14.000
2012 231.000 16.000
2013 228.000 16.000
2014 227.000 15.000
2015 231.000 15.000
2016 233.000 15.000
2017 224.000 14.000
2018 208.000 14.000
2019 202.000 13.000
2020 206.000 15.000
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áhrif á flokkun mjólkurinnar að öðru leyti en að ef mjólkin er 
vatnsblönduð kemur það niður á efnainnihaldinu, og þar af 
leiðandi fæst ekki jafn hátt verð fyrir mjólkina. Ef frostmarkið 
fer undir 0,510 °C gefur það til kynna að eitthvað gæti verið 
að, þá helst einhvers konar bilun í mjaltabúnaði sem orsakar 
það að vatn blandast í mjólkina. 

Úrefni gefur góða vísbendingu um orku og próteinsamræmi 
í fóðri gripanna og getur því verið hentugt verkfæri bóndans 
í fóðurpælingum. Æskilegt er að úrefni liggi á bilinu 36 
mmol/l. 

Mesta skerðing á greiðslum á sér stað ef lyfjamenguð mjólk 
er lögð inn í samlag, en hlass úr mjólkurbílum er lyfjamælt í 
hvert sinn sem mjólkurbíll kemur inn til losunar. Ef mælast 
lyf í bílnum verða sýnin frá öllum þeim framleiðendum sem 
sótt var til í þeirri ferð mæld og þannig er auðvelt að komast 
að því hvaðan lyfjamengaða mjólkin kemur. Ef lyfjamenguð 
mjólk er send í samlag fær framleiðandinn ekki greitt fyrir 
þá mjólk, henni er hent og ekki skráð inn í samlag. Að auki 
verður 60% verðfelling af afurðastöðvarverði á vikuinnleggi 
framleiðandans.

Næstmesta skerðingin er vegna verulegrar hækkunar á líftölu. 

Tafla 3. Flokkunarreglur innleggsmjólkur og greiðslur vegna flokkunar frá og með 1. janúar 2017.

Gæðaþáttur Rannsóknartíðni Flokkar Mörk Umbun/skerðing í %
Frumutala1 1 sinni í viku, reiknast af faldmeðaltali mánaðarins3 1A

1
2
3

≤200.000
201.000400.000
401.000500.000
> 500.000

+ 2%4

0
 5%
 18%5

Líftala2 1 sinni í viku, einstök mæling gildir6 1A
1
2
3
4

Allt að 20.000
20.00180.000
80.001200.000
200.001500.000
> 500.000

+ 2%
0
 16%
 36%
 60%

Fríar fitusýrur7 1 sinni í viku, reiknast af faldmeðaltali mánaðarins 1A

2
3
4

Verður að standast kröfur um 
1.flokk
≤ 0,900
0,9011,600
>1,600

+ 2%

0
5%
15%

1 1000 frumur/ml
2 1000 einingar/ml
3 Reiknað er mánaðarmeðaltal vegna flokkunar, en þriggja mánaða meðaltal vegna lágmarkskrafna EB reglugerðar nr. 853/2004
4 Innvigtuð mjólk mánaðarins er A mjólk, svo fremi að hún standist allar kröfur um 1A.
5Verðskerðing 18% (miðað við lágmarksverð) að jafnaði, en ef flokkur verður þrjá mánuði í röð í 3. flokk, þá verður verðskerðing fyrir þriðja mánuðinn 36% og ef flokkun 
verður fjóra mánuði í röð eða oftar í 3. flokk, þá verðskerðist fjórði mánuðurinn, og þeir mánuðir sem þar koma á eftir, í þriðja flokki um 54%.
6 Einstök mæling gildir og verðfelling er miðuð við innlegg viðkomandi viku. Ef fleiri en ein reglubundin mæling er gerð í viðkomandi viku þá gildir lakari mælingin. 
Fyrir flokkun í Amjólk er reiknað beint meðaltal mánaðarins, en einnig gildir að engin einstök mæling má vera yfir 40.000. Reiknað er faldmeðaltal tveggja mánaða vegna 
lágmarkskrafna EB reglugerðar nr. 852/2004 (≤ 100.000).
7 Millimol í kg mjólkur (mmol/kg)
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Mæling á líftölu er gerð vikulega. Ef mjólkin stenst ekki 
gæðakröfur verður skerðing á greiðslu fyrir alla mjólk sem 
framleiðandinn leggur inn þá viku, mismikil eftir því hve há 
líftalan er, sjá nánari útskýringar í töflu 3. Mjólk með líftölu 
undir 20.000 einingum/ml er flokkuð sem úrvalsmjólk og er 
sérstök 2% umbun fyrir mjólk í úrvalsflokki, svo lengi sem 
aðrar mælingar, þ.e. frumutala og fríar fitusýrur, séu í sama 
flokki. Ef líftala fer yfir 500.000 einingar/ml lendir mjólkin í 4. 
flokki og er 60% verðfelling á þeirri mjólk.

Frumutala er sömuleiðis mæld vikulega, en greitt er eftir 
mánaðarlegu faldmeðaltali. Ef frumutalan er undir 200.000 
frumum/ml fyrir mánuðinn flokkast mjólkin sem úrvalsmjólk, 
að því gefnu að líftalan sé undir 20.000 einingum/ml og fríar 
fitusýrur undir 0,9 mmol/kg. Nánari útskýringar í töflu 3.

Sama fyrirkomulag er á mælingum á frumutölu og fríum 
fitusýrum, það er mælt vikulega, en greiðslur reiknast af 
faldmeðaltali mánaðarins. Til að vera í úrvalsflokki þurfa 
gildin fyrir fríar fitusýrur að vera undir 0,9 mmol/kg mjólkur 
að því gefnu að líftala og frumutala séu í sama flokki.

16.7. Júgurheilbrigði
Gott júgurheilbrigði er undirstaða góðs búreksturs en 
frumutala í mjólk er ágætis ávitull á júgurheilbrigði þó svo 
að nákvæm sýnataka og greining sé alltaf betri kostur. Ef 
frumutalan er há að jafnaði liggur fyrir að hægt er að takast 
á við það vandamál og ná á því tökum en reikna má með því 
að nytin á búinu aukist í kjölfarið. Erlendar athuganir sýna 
að fyrstu vikuna eftir burð er algengt að meðalfrumutala 
heilbrigðra kúa liggi á bilinu 100.000200.000 frumur/ml og 
eftir það í kringum 50.000. Margar íslenskar kýr eru mun hærri 
en þetta og má búast við því að þær kýr skili ekki bara auknum 

frumum í tankinn heldur einnig minni afurðum. Sænsk 
rannsókn hefur sýnt að afurðirnar aukast hlutfallslega meira 
eftir því sem frumutalan lækkar. Þannig má búast við því að 
afurðir kúa með 50.000 frumur að meðaltali á mjaltaskeiðinu 
séu 5% meiri en kúa með 100.000 frumur að meðaltali á 
mjaltaskeiðinu. Þá er ennfremur 4% afurðamunur á kúm með 
100.000 frumur á mjaltaskeiðinu m.v. 200.000 frumur. Hér á 
landi liggja ekki fyrir sambærilegar reynslutölur, en búast má 
við því að sambærilegur árangur náist með íslenskum kúm. 
Að því gefnu getur hver og einn kúabóndi reiknað út ónýtta 
framleiðslugetu á sínu búi.

Í raun væri æskilegast að mjólka kýrnar í ákveðinni röð, til að 
draga úr hættu á að smit dreifist frá sýktum kúm í heilbrigðar 
enda er þekkt að smitefni geta leynst t.d. í spenagúmmíum 
lengi eftir að sýkt kýr var mjólkuð. Þannig getur smitefni 
hæglega borist á milli kúa með mjaltatækjunum. Vitað er að 
smitefni getur borist frá einni kú og yfir í þrjár aðrar með sömu 
mjaltatækjum þ.e. smitefnin skolast engan veginn í burtu með 
næstu mjöltum eftir mjaltir á smitaðri kú heldur þarf a.m.k. 
2 mjaltir í viðbót til að draga úr áframhaldandi smithættu. 
Í lausagöngufjósum, sem eru algengasta fjósgerðin á Íslandi 
í dag, er þó erfitt eða ómögulegt að koma við ákveðinni 
mjaltaröð og þess vegna ætti sótthreinsun spena að loknum 
mjöltum að vera ófrávíkjanleg regla og regluleg sótthreinsun 
mjaltatækja einnig. Þetta er einfalt þegar mjaltaþjónar eru 
notaðir en erfiðara um vik í mjaltabás en þó gerlegt.

Ef vitað er að kýr er með háa frumutölu og líklega sýkingu 
ætti alltaf að dýfa mjaltatækjunum, eftir að kýrin hefur verið 
mjólkuð, í sótthreinsandi lausn og skola tækin svo vel á eftir 
að utan en einnig láta heitt vatn renna öfuga leið í gengum 
mjaltatækin svo ekki sé hætta á að smitefni leynist í þeim og 
berist í næstu kú (sjá myndir 28a og 28b).
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Það getur verið afar mismunandi á milli búa hverju þarf 
að kosta til, til þess að ná árangri. Stundum þarf t.d. aukið 
vinnuframlag til þess að ná árangrinum, s.s. við mjaltir, þrif 
á básum og almennt verður aukin vinna í fjósinu. Þá getur 

í sumum tilfellum verið nauðsynlegt að nota sérstakar 
spenadýfur eftir mjaltir sem eðlilega hækka kostnaðinn við 
mjólkurframleiðsluna. Hver bóndi þarf því að skoða eigin 
aðstöðu og meta, í samráði við fagfólk, hvort og hvaða 
aðferðir henti best á viðkomandi búi svo þær skili sér í aukinni 
hagkvæmni búsins.

Áætlun byggð á frumutölu
Þrátt fyrir að það kalli alltaf á vinnu að lækka frumutöluna er 
vinnuframlagið misjafnt eftir því hvert ástandið á kúahjörðinni 
er. Þannig sýna m.a. danskar athuganir að það er erfiðara og 
kostnaðarsamara að lækka frumutöluna úr 300.000 í 200.000 
en að lækka frumutöluna úr 200.000 í 100.000. Ástæðan er 
einfaldlega sú að þegar frumutalan er í kringum 200.000 
eru færri kýr sem valda stærð frumutölunnar og því krefst 
það minna framlags í vinnu og efnum til þess að ná árangri. 
Hérlend reynsla sýnir að allir kúabændur geta náð árangri 
með allri þeirri mjaltatækni sem notuð er á Íslandi í dag, en 
til þess þarf þó að viðhafa rétt vinnubrögð við meðferð kúnna 
í langan tíma.

Sé frumutalan í tankinum á bilinu 200.000300.000 þýðir 
það að einhverjar kýr eru eða hafa verið með júgurbólgu. 
Fyrir viðkomandi bú skiptir trúlega mestu máli að vera með 
fyrirfram ákveðið skipulag varðandi inngrip í hjörðina vegna 
þessa. Gera þarf skriflega áætlun, í samráði við dýralækni 
búsins, um það í hvaða tilfellum eigi að meðhöndla kýr. Fyrst 
og fremst þarf þó að gera skriflega áætlun um það með hvaða 
hætti eigi að haga vinnubrögðum svo koma megi í veg fyrir 
ný tilfelli af júgurbólgu því þar liggur mestur hagur búsins, 
enda þá færri kýr sem þarf að meðhöndla með tilheyrandi 
kostnaði.

Myndir 28a og 28b. Eftir sótthreinsun tækjanna að utan á að láta 
heitt vatn renna um mjólkurslönguna og öfuga leið í gegnum tækin 
uns hreint og heitt vatn rennur út um spenagúmmíin.
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Áætlun á einu búi getur verið afar ólík áætlun á næsta búi, 
enda þarf áætlun viðkomandi bús að taka ríkt tillit til þeirra 
júgurbólgusýkla sem eru algengir á hverjum stað og þá með 
hvaða hætti á að vinna gegn þeim. Reynslan frá Danmörku 
sýnir að í nærri 50% tilfella eru kýr meðhöndlaðar með 
lyfjum gegn júgurbólgu án þess að raunverulegur árangur 
náist. Sé staðan áþekk hér á landi, mætti spara verulega í 
meðhöndlunarkostnaði með því að útiloka þessar kýr áður en 
til lyfjameðhöndlunar kemur.

Veikar kýr og kýr með finnanlega bólgu í júgri þarf að 
sjálfsögðu alltaf að meðhöndla með lyfjum, ekki síst vegna 
sársaukans sem slíkum sýkingum fylgir. Það er þó vænlegast 
til langtímaárangurs að meðhöndla kýrnar í geldstöðunni ef 
sýkingin er þess eðlis að það er hægt.

Mismunandi áætlanir
Það er einkum tvennt sem gerist í 
mjöltum og varðar júgur heilbrigði 
(sjá umfjöllun um júgursjúkdóma í 
sjúkdómakafla bókarinnar). Í fyrsta 
lagi getur smit dreifst milli gripa og 
í öðru lagi er hætta á að bakteríur 
komist upp í júgrin vegna sogflökts 
í mjaltabúnaði. Vinnutilhögun eða 
tæknibrögð við mjaltir þarf því að 
vera þannig að smitvarnir séu hafðar 
í huga.

Smitefni berast víða að og í kúna 
en hafa þarf hugfast að smitefni 
sem valda júgurbólgu koma nær 
undantekningarlaust í gegnum 
spena endann. Með því að verja hann 

eftir bestu getu og viðhalda náttúrulegum vörnum kýrinnar 
má því stórlega draga úr líkum á smiti. Á mynd 29 má sjá 
helstu atriði sem tengja má við júgurbólgusmit og varnir 
gegn júgurbólgu. Eins og sjá má á myndinni eru ýmis 
atriði sem hafa áhrif á aðgengi smitefna að spenaendanum. 
Þar skipta mjaltakerfi, mjaltir og hreinlæti líklega mestu 
máli, en ekki má gleyma að smitefni geta einnig borist 
með óhreinum áhöldum t.d. þegar sett er spenadýfa á 
spenana svo dæmi sé tekið. Í stuttu máli má skipta vörnum 
spenaendans upp í líkamlegar og líffræðilegar. Til þess sem 
kalla má líkamlegar varnir heyra atriði eins og lögun spena 
og ástand þeirra, ástand spenaendans og spenahúðarinnar 
auk þess sótthreinsandi efnis sem notað er. Allt eru þetta 
þættir sem hafa hindrandi áhrif á aðgengi smitefna upp í 
spenann. Ef til þess kemur að smitefnið kemst alla leið inn 
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Mynd 29. Helstu leiðir smitefna og áhrifavaldar á júgurheilbrigði.
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í spennann tekur við líffræðilega varnarkerfið sem snýr að 
virkni ónæmiskerfisins. Ef kýrin er undir álagi eða ranglega 
fóðruð dregur verulega úr þessari virkni og því eru þessir 
þættir teknir með.

Ekki er í raun hægt að tala um aðgerðir til að bæta 
júgurheilbrigði nema smitstaða búsins sé þekkt. Fjölmargar 
mismunandi bakteríur geta valdið því að kýrin fær júgurbólgu 
en langalgengast er að smit séu rakin til ólíkra tegunda 
klasakokka (Staphylococcus), keðjukokka (Streptococcus) eða 
kólíbaktería (Coliform). Á mynd 30 má sjá helstu smitefnin 
sem valda júgurbólgu í kúm og smitefnin eru hér flokkuð 
niður eftir því hvernig þau berast í kýrnar.

Með því að taka PCR próf úr tankmjólkinni má fá afar góða 
yfirlitsmynd af smitálaginu sem hver bakteríutegund er 
að valda innan búsins. Hérlendis mælir Rannsóknarstofa 
mjólkuriðnaðarins (RM) tankmjólk frá öllum búum 
á landinu einu sinni til tvisvar á ári. Þegar niðurstaða 
liggur fyrir, og vitað er hvaða baktería er að valda mestu 
vandamáli, er svo hægt að setja upp sérstaka aðgerðaráætlun 

til þess að vinna bug á henni en mismunandi ráð eru gefin 
við mismunandi bakteríum. Oft eru margar bakteríur á 
ferðinni en oftar en ekki er þó ein megin baktería ráðandi 
á búinu og er ráðlagt að byrja á því að einbeita sér að því 
að vinna bug á henni og takast næst á við næstalgengustu 
bakteríuna og svo koll af kolli. Samkvæmt niðurstöðum 
RM þá er algengast að Staphylococcus aureus finnist 
í sýnum hér á landi sem er í góðu samræmi við erlenda 
reynslu. Næst algengast er svo Streptococcus uberis og síðan 
Escherichia coli.

Það eru til margar færar leiðir til þess að koma í veg fyrir 
júgurbólgutilfelli og felst munurinn á þeim eins og áður segir 
á því hvaða sýklar eru algengastir á viðkomandi búi og hvort 
horfa þurfi sérstaklega til mjaltanna eða t.d. vinnubragða í 
fjósinu. Eins og áður segir þarf þó megin áherslan að vera á 
að verja spenaendann fyrir smiti. Hann er undir miklu álagi 
við mjaltirnar og ef reiknað er með að hverjar mjaltir taki 
að jafnaði 5 mínútur, og það er mjólkað tvisvar á dag með 
sogskiptum sem gefa 60 tvöföld slög á mínútu þýðir það 
að spenaendinn er kreistur 600 sinnum á sólarhring! Það 
þarf sterka húð til að þola slíkt álag dag eftir dag og því þarf 
að velja júgursótthreinsiefni með það í huga, að þau bæði 
sótthreinsi og mýki ef þörf er á því. Þá er mikilvægt að muna 
að eftir mjaltir er spenaendinn vel opinn í allt að 15 mínútur 
og reynslan sýnir að kýr fá oft smitefni upp í spenana á 
þessu tímabili. Kýrin þarf því að fara frá mjöltum og í hreint 
umhverfi enda þarf það ekki að koma neinum á óvart að 
smitefni lifa vel í skít og óhreinindum. Ákjósanlegt er að 
kýrin fái ekki tækifæri til að leggjast strax eftir mjaltir, en 
það getur þó verið erfitt að fara eftir þeirri reglu, sérstaklega 
í básafjósum.

Mynd 30. Helstu smitefni júgurbólgu og smitleiðir þeirra.
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Eftirfarandi leiðbeiningar má nota sem viðmið:

Áætlun gegn smitefni sem berst frá kú til kýr:

1. Tryggja þarf að mjaltatækið og tæknin sé í fullkomnu 
lagi (sjá myndir 31a og 31b)

2. Nota skal hanska við mjaltir, tryggja hreinleika 
mjaltatækjanna og nota góða þvottaklúta við 
hefðbundnar mjaltir (sjá mynd 32)

3. Sótthreinsa spena fyrir og eftir mjaltir með 
spenaspreyi eða dýfu

4. Geldstöðumeðhöndla kýr
5. Mjólka smitaðar kýr út af fyrir sig og helst hafa þær 

ekki innan um aðrar kýr

Áætlun gegn umhverfisháðri júgurbólgu:

1. Halda þarf kúnum mjög hreinum með notkun á 
undirburði, stilla innréttingar rétt, skafa skítinn ört 
niður og forðast þrengsli kúa

2. Þrífa júgrið vel fyrir mjaltir með þar til gerðum efnum 
og aðferðum

3. Alls ekki missa loft inn með spena við mjaltir
4. Tryggja að kýrnar leggist ekki eftir mjaltir
5. Gefa kúnum gott fóður og trygga steinefnagjöf

Hreinleikamat kúa
Alþekkt er að beint samhengi er á milli hreinleika kúa 
og júgurheilbrigðis og til er afar einfalt kerfi til að meta 
hreinleikaástand hjarðarinnar. Með þessu kerfi er kúnum 
gefnar hreinleikaeinkunnir fyrir júgur, afturfætur/klaufir og 
læri/kvið á bilinu 14 eins og sjá má á skýringarmynd 33.

Þegar búið er að hreinleikameta kýrnar eru niðurstöðurnar 
teknar saman og ættu hámark 10% kúnna að fá einkunnina 
34 fyrir hreinleika júgurs. Ef það er hærra bendir það t.a.m. 
til þess að skafa þurfi oftar bása og bera betur undir kýrnar. Þá 
ættu að hámarki 20% að fá einkunnina 34 fyrir afturfætur/
klaufir en ef hlutfallið er hærra bendir það til dapurs ástands 
gangsvæða. Líkt og með hreinleika júgurs ætti hlutfall kúa 
með einkunnirnar 34 fyrir læri/kvið ekki að fara yfir 10%. 
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Myndir 31a og 31b. Oft má sjá á ástandi spena eftir mjaltir hvort 
mjaltatækin séu að vinna rétt. Bláleitir spenar (31a) eða kragamerki 
(31b) eru dæmi um spena sem gefa sterklega til kynna að ekki sé allt 
með felldu.

Mynd 32. Þvottaklúta þarf að skipta um reglulega.
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Ef það gerist bendir það til þess að kýrnar nái að liggja í 
óhreinindum og þarf e.t.v. að skoða hvort þær liggi of ofarlega 
í básunum. Auk þess bendir þessi einkunn til þess að kýrnar 
nái að draga upp á sig óhreinindi með halanum og því þarf 
e.t.v. bæði að bæta þrif og halasnyrtingu.

Mat á ástandi spena
Ýmsir eðlilegir þættir geta orsakað útdregna slímhimnu 
s.s. lögun spenanna (langir oddmjóir spenar eru oftar með 
údregna slímhimnu), mjólkurmagn skiptir einnig máli 
en langur mjaltatími og mikið mjólkurflæði veldur oft 
útdreginni slímhimnu. Þá eru kýr seint á mjaltaskeiði oft með 

Mynd 33. Hreinleikamat kúa er einfalt í framkvæmd.

1. Engin sjáanleg 
óhreinindi

2. Örlítið greinanleg 
óhreinindi neðst á 
júgrinu við spenana

3. Vel greinanleg 
svæði með 
óhreinindum á bæði 
júgri og spenum

4. Haugskítugt 
júgur og spenar, 
þurrir skítakleprar 
sjáanlegir á júgrinu

Júgur

1. Engin eða afar 
lítil óhreinindi á 
klaufum og neðsta 
hluta fóta

2. Fáir óhreinir  
blettir neðst á fótum

3. Vel greinanleg 
svæði með 
óhreinindum á bæði 
júgri og spenum

4. Neðsti hluti 
afturfóta mjög 
óhreinn og kleprar 
sjást á fótum

Afturfætur/klaufir

1. Ekki sjáanleg 
óhreinindi á læri  
og kvið

2. Fáir óhreinir 
blettir á lærum og 
kvið

3. Svæði á lærum og 
kvið eru óhrein en 
sést þó í öll hár

4. Stór svæði þakin 
óhreinindum og 
kleprar sjást

Læri/kviður
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útdregna slímhimnu (sjá mynd 34). Vegna beins samhengis á 
milli ástands spena og júgurheilbrigðis er mikilvægt að meta 
ástand þeirra en það gefur góðar upplýsingar um bústjórnina, 
ástand mjaltakerfisins, gæði mjaltanna sjálfra og stöðu 
umhverfisþátta.

Til einföldunar á svona spenaendamati er gott að nota 
Farnsworth einkunnaskalann. Með skalanum er versta 
spenaendanum á hverri kú gefinn einkunn eftir útliti (sjá 
myndir og skýringartexta) og er t.d. upplagt að gera slíkt þegar 
nýbúið er að skipta um spenagúmmí, stilla og/eða breyta 
einhverju af mjaltakerfinu, breyta vinnutilhögun við mjaltir 
eða öðru því sem getur haft áhrif á virkni mjaltanna sem slíkra.

Hafi meira en 20% hjarðarinnar spenaendaeinkunina R eða 
VR þá þarf að bregðast við og meta hvort ástandið sé eðlilegt 
eða hvort kalla þurfi til þjónustuaðila enda gæti mjaltakerfið 
eða einhverjir hlutar þess verið bilaðir.

N = Spenaendinn er 
ávalur, með örlítið 
innföllnu yfirborði í 
kringum spenaopið og 
spenaopið er lítið og 
jafnt. Þetta er algengt að 
sjá á t.d. spenaendum 
stuttu eftir að mjaltaskeið 
hefst.
S = Spenaendinn er 
sléttur eða örlítið hrjúfur 
og á honum má greina 
örlítið útdreginn hring 
sem umlykur spenaopið 
sjálft. Engar sjáanlegar 
leifar slímhimnu.

R = Spenaendinn er 
hrjúfur og á honum má 
greina allt að 13 mm 
útdregna slímhimnu. 
Hringurinn í kringum 
spenaopið sjálft er einnig 
mjög vel greinilegur.

VR = Spenaendinn 
er mjög grófur með 
greinilega útdregna 
slímhimnu, 4 mm eða 
meira. Þá má oft sjá 
sprungur í útdregnum 
hringnum í kringum 
spenaopið.
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Mynd 34. Mjög skemmdir spenaendar.
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Hreinleikamat spenaenda
Eins og áður hefur komið fram er þekkt að samhengi er á 
milli hreinleika kúa og tíðni júgurbólgu en jafnvel þó kýrnar 
séu vel hreinar samkvæmt framangreindu hreinleikamati 
þá geta smitefni leynst víða. Óhreinir spenaendar eru þar 
m.a. orsakavaldur þar sem sýkingavaldar geta leynst þar 
og farið inn í spenann við mjaltir eða stuttu eftir mjaltir. Sé 
spenaendinn tandurhreinn og þurr þegar mjaltatækið er 
sett á spenann dregur verulega úr líkum á því að mögulegt 
umhverfissmit geti borist í spenann og valdið sýkingu. Að 
sama skapi geta ónákvæm vinnubrögð við undirbúning 
kúnna haft slæm áhrif og ýtt undir sýkingar og því mikilvægt 
að geta metið vinnubrögðin á hverjum tíma. Flestir, sem eru 
vanir að mjólka, telja væntanlega að þeir þrífi spenaendana 
vel og þeir sem nota mjaltaþjóna líta líklega svo á að þeir sinni 
því hlutverki einnig vel en þetta má auðveldlega meta með því 
að nota sérstakan hreinleikaskala spenaenda.

Til þess að gera þetta þarf að notast við hreina og hvíta 
klúta og eftir að hefðbundnum þrifum á spenum er lokið, 
hvort sem það er gert handvirkt eða með mjaltaþjóni, er 
spenaendinn „þrifinn“ með hvíta klútnum. Miða þarf við að 
meta a.m.k. 20% spenaendanna í fjósinu, svo niðurstöðurnar 
gefi þokkalega rétta mynd af stöðunni. Spenaþrifunum er svo 
gefin einkunn í samræmi við meðfylgjandi myndir og lýsingu.

Þegar búið er að gefa einkunn fyrir spenaendaþrifin, þarf 
að taka saman niðurstöðurnar með því að telja hve margir 
spenaendar fengu hverja einkunnin og svo er reiknað út 
hlutfall þeirra spenaenda sem fengu einkunnina 3 eða 4. Ef 
niðurstaðan sýnir að meira en 80% af spenaendunum hafi 
fengið þessar einkunnir þá gefur það vissulega tilefni til þess 
að ætla að bæta megi þrif spenaendanna og þar með draga úr 
líkum á því að smitefni berist í kýrnar.

Sé klúturinn jafn hreinn eftir 
„þrifin“ er gefin einkunnin 0

Sé örlítið af sjáanlegum 
óhreinindum í klútnum er 
gefin einkunnin 1

Séu óhreinindin í klútnum 
nokkur er gefin einkunnin 3

Séu óhreinindin í klútnum 
mikil er gefin einkunnin 4
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16.8. Lokaorð
Það er margt sem þarf að hafa í huga þegar horft er til mjalta, 
mjaltatækni, mjólkurgæða og júgurheilbrigði en heilt yfir 
snýst góður árangur hér, eins og annars staðar á búinu, um 
góða bústjórn. Með réttum vinnubrögðum og eftirliti með 
réttu viðhaldi tækja og tæknibúnaðar ættu allir bændur að 
geta náð góðum árangri í þessum málaflokki.

16.9. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Hvaða fjórir hlutir mynda mjaltakerfin og hvaða þrír hlutir 
mynda mjaltatækið?

 ➡ Hvaða hlutverki gegnir sogskiptir?

 ➡ Hverjir eru helstu flokkar mjaltakerfa?

 ➡ Hvers vegna er mikilvægt að örva kúna fyrir mjaltir, hvað 
gerist og hvernig á örvun sér stað? Og hver er tilgangur 
formjalta?

 ➡ Eftir hverju fá mjólkurframleiðendur greitt fyrir mjólkina, 
hverjir eru helstu mælikvarðar á gæði mjólkur og hvernig er 
viðmiðunarmjólk reiknuð?

 ➡ Hverjir eru helstu þættir sem geta hleypt gerlamagni í mjólk 
snögglega upp og hvaða atriði geta helst aukið magn frírra 
fitusýra í mjólk?

 ➡ Hvaða atriði eru það helst sem hafa áhrif á aðgengi 
smitefna að spenaendum? Hvað skiptir mestu máli í 
þessum efnum? Hvað er víxlsmit?

 ➡ Skipta má vörnum spenaendans upp í líkamlegar og 
líffræðilegar, hvað þýðir það?

 ➡ Hvaða smitefni valda helst júgurbólgu í kúm og hvers vegna 
er mikilvægt að PCR prófa tankmjólk?

 ➡ Hvers vegna er mikilvægt að meta ástand spena og um 
hvað gefur ástand þeirra góðar upplýsingar?
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