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Str. agalactiae = B-gerlar 

Mjólkurstöðvarnar láta gera sýklagreiningu 

á innleggsmjólk frá hverjum innleggjanda 

tvisvar á ári til að leita að Str. agalactiae 

skv. reglugerð nr 850/2012.    

Str. agalactiae er sýkill sem veldur 

bráðsmitandi júgurbólgu. Ef þessi sýkill 

greinist í mjólkurkúm, er skylt að tilkynna 

það til MAST.  

Str. agalactiae veldur oftast langvinnri 

júgurbólgu eða viðvarandi hárri frumutölu, 

en stundum einnig bráðri júgurbólgu.  

Sjúkdómurinn einkennist m.a. af því að 

einn eða fleiri júgurhlutar þurrkast upp og 

lítil mjólk kemur úr kúnni.  

Til eru aðferðir til að útrýma Str. agalactiae 

þar sem hún er viðvarandi. Til að ná 

árangri í útrýmingu sýkilsins er afar 

mikilvægt að vera tilbúinn til að leggja sitt 

af mörkum. Lykilatriði er að aðskilja kýr 

sem eru lausar við sýkinguna frá þeim sem 

eru smitaðar. Að öðru leyti felur 

útrýmingin m.a. í sér eftirfarandi kostnað: 

 sýnatökum  

 lyfjum  

 útskiptingu kúa  

 aukinni vinnu   

 

 

Ávinningurinn af því að útrýma sýklinum 

er að jafnaði eftirfarandi: 

 Mjólkurnyt eykst  

 Júgurbólgumeðhöndlunum fækkar  

 Verðfellingar verða sjaldgæfari 

Frá upphafi árs 2013 þegar PCR greiningar 

voru teknar upp hafa þær m.a. verið 

notaðar til að greina sýkilinn í tanksýnum. 

Á árinu 2013 greindist sýkillinn hjá 29 

mjólkurframleiðendum samanborið við 1 

árið á undan.  Þessi munur skýrist fyrst og 

fremst af nákvæmari greiningu með 

tilkomu PCR-mælinganna fram yfir 

hefðbundna ræktun sem notuð var áður. 

Af þeim 29 framleiðslubúum sem 

greindust með Str. agalactiae árið 2013, 

hafa 26 náð að útrýma sýklinum. 

Ef Str. agalactiae greinist, er velkomið að 

hafa samband við dýralækni MS, Jarle 

Reiersen, til að ræða mögulegar aðgerðir 

til að útrýma sýklinum (s: 450 1225, gsm: 

854 6006, netfang: jarle@ms.is). 

 Til umhugsunar! 

Kvígur sem bera um 24 mánaða aldur, 
mjólka almennt meira en kvígur sem 
bera um 27 mánaða aldur og því 
hækkar ævimagn mjólkur einnig. 



Útgefandi: Mjólkursamsalan.  Ábyrgðarmaður og ritstjóri:  Jón K. Baldursson 

 

Ný símanúmer hjá MS 

Frá og með 1. febrúar taka gildi ný 

símanúmer hjá Mjólkursamsölunni.  Allar 

deildir eru nú í sömu númeraröð. 

Farsímanúmer eru þó óbreytt. 

Aðalsímanúmer MS er nú 450-1100.  

 
NAFN NETFANG SÍMANÚMER 
 
Guðmundur Jónsson,  
rannsókn,  gudmundurj@ms.is,   450 1241 

Dóra Bjarnadóttir,  
rannsókn,  rm@ms.is,   450 1242 

Hans Egilsson,  
mjólkureftirlit,  hanse@ms.is,   861 4775 

Jarle Reiersen, dýralæknir  
og verkefnisstjóri, jarle@ms.is,  450 1225,  854 6006 
 
Jón K. Baldursson, gæða-  
og umhverfisstjóri, jonkb@ms.is,  450 1220,  864 8612 
 
Sigríður Bjarnadóttir,  
mjólkureftirlit,  sigridurb@ms.is,  450 1227,  892 0397 

Reynir Þórisson,  
mjólkureftirlit,  reynirth@ms.is,   861 4772 

Þráinn Gústafsson,  
rannsókn,  rm@ms.is,   450 1242  

Rannsóknarstofa rm@ms.is  450 1240 

 

 

Kæliafköst lítilla aukatanka oft ekki 

nægjanleg 

Auka mjólkurtankar eru venjulega mun 

minni en aðaltankar og hafa því ekki sömu 

kæliafköst.    

Þegar mjólkurmagnið er það mikið að 

auðséð er að það þarf að nota aukatank 

sem er mun minni en aðaltankur, er 

nauðsynlegt að fylla báða tankana 

hlutfallslega jafnt í hverjum mjöltum til að 

tryggja að kælingin gangi eðlilega fyrir sig.   

Passa þarf vel upp á að kæling og hræra í 

tönkunum séu í fullkomnu lagi. 

 

Meiri fitu í mjólkina 

Það fer oft saman að þegar 

mjólkurframleiðsla er aukin hratt minnkar 

efnainnihald í mjólkinni.  

Í því sambandi er áríðandi að huga vel að 

fóðrun með tilliti til aukinnar fitu í mjólk. Í 

því sambandi þarf m.a. að huga að: 

 Samsetningu fóðurs 

 Gæðum fóðurs 

 Fjölda gjafa 

Þetta þarf síðan að stilla af jafnóðum eftir 

því hver staðan er í mjaltaskeiðinu.  Til að 

geta stillt þetta af er nauðsynlegt að hafa 

góðar upplýsingar um: 

 efnainnihald,  

 orku  

 og nýtingu fóðurs  

hverju sinni og vera vakandi fyrir þeim 

breytingum sem verða á mjaltaskeiðinu.   

Æskilegt er að halda orkubúskap kúnna í 

sem mestu jafnvægi því þegar þær fara að 

ganga á orkubúskapinn getur það haft 

áhrif á fitusamsetningu mjólkurinnar. 

Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins býr að 

mikilli þekkingu á þessu sviði og eru 

mjólkurframleiðendur eindregið hvattir til 

að nýta sér þjónustu ráðgjafa hennar.  

 

Gott að muna ! 

Góð vinnurútína tryggir jöfn og góð 

vinnubrögð, sparar tíma og léttir öll verk ! 
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