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Reducer smittespredning ved
robotmalkning

• Hvorfor er det så vigtigt?

• Resultater fra studiet i 2 AMS besætninger i stopmast 
projekt
- specialeprojekt af Sasha Henriksen

• Resultater fra andre studier 

• Anbefalinger



STOPMAST projekt 
Effektiv kontrol for smitsom mastitis

• Projektperiode 2015-2018 – støttet af mælkeafgiftsfonden
• Samarbejdsprojekt –3 universiteter og SEGES, projektledelsen på KU

Formål
• Udvikle redskaber til at opspore smittekilder 
• Måle smittespredning af smitsomme yverbakterier
• Finde effektive management-strategier til at nedbringe smittespredning 
• Undersøge sammenhængen mellem koens/yverets egenskaber, 

bakterier og betændelse
• Udvikle beslutningsstøtteværktøjer til forebyggelses- og 

behandlingsstrategier



Hvorfor er det så vigtigt at reducere 
smittespredning under malkning?

Department of Large Animal Sciences

• Vi ser en stigende forekomst af besætninger inficeret med           
B-streptokokker i de nordiske lande

• Forekomsten er mellem 6-7 % af besætningerne

• Vi finder i dag andre stammer af B-streptokokker i danske 
besætninger (ikke kvægspecifikke)

• Staph. aureus findes i tankmælk i > 90 % af danske
besætninger



• B-streptokokker og Staph. aureus udskilles i mælken

• Mælk er en vigtig smittekilde – dog er også andre
smittekilder relevante

• AMS besætninger har en højere risiko for B-streptokokker

• Lely besætninger havde en højere risiko i forhold til andre
AMS systemer

Hvorfor er det så vigtigt at reducere 
smittespredning under malkning?



Formål speciale – Sasha Henriksen

• Finde mulige smittekilder for B-streptokokker i AMS 

• Kan B-streptokokker findes på bestemte flader i 
robotenheden, som kommer i kontakt med yveret under 
malkning?

• Udvikling af et værktøj til systematisk at kunne opspore 
smitte under malkning og teste effekt af tiltag



Studiedesign – besætninger og køer
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Besætninger
• 2 Lely AMS besætninger hhv. 3 og 8 robotter
• I B-register 
• Alle robotenheder tjekket igennem af kvalitetsrådgivere fra 

SEGES og justeret

Køer
• Mælkeprøver med PCR test
• Positiv ko (yverinfektion)

• Ct værdi <30 for B-streptokokker
• Høj ledningsevne (forskel mellem kirtler >25 %)

• Negativ ko (ikke smittet)
• Ct værdi 40 for B-streptokokker
• Variation i ledningsevne sidste 2 måneder <25 %



Studiedesign i robotenheden – prøverækkefølge

Hovedvask AMS enhed
+ manual rengøring 

swabs

Smittet ko Ikke smittet ko

Ko 1 Ko 3Ko 2 Ko 4

Svaberprøver udtaget



Udtagningssteder – svaberprøver 
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Pattegummikrave

12

Pattegummi, dybt Laser-hovedet Mælkeprøve i mælkeudskilleren efter 
hver ko 

VaskemanchetterBørstemotorBørsterne



Rengøring af robot før og efter svaberprøver 
i 2 besætninger

Department of Large Animal Sciences

Besætning 1: Lely skum

Besætning 2: Klorvand og børste på første besøg 

Foam Matic+ (for 14 dage)

Fuld vask af robotenheden sammen 

med manuel rengøring –

før studiekøer 1-4 blev malket



Studiedesign - laboratorieanalyser
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Opformering i laboratoriet i specifikt medie
til kvalitativ vurdering:

B-streptokokker til stede eller ej



Resultater
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% prøver positive for B-streptokokker

Børster inden desinfektion

Børste 1

Børste 2

Børstemotor

Børstemotor afdækning top*

Børstemotor afdækning under*

Laserhovedet

Pattegummikrave

Pattegummi, dybt

Vaskemanchetter/Pura Steam

*den “smittede ko” i prøverækkefølge 6 var negativ i mælkeprøve samme dag.
Alle svaberprøver fra ko 1-4 var negative og indgår ikke i analysen
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33,8 b

Fordeling af positive svaberprøver (i %) for
B-streptokokker på 10 AMS overflader 

gennem 9 prøverækkefølger

7,5 a 9 a
5,9 acd
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bogstaver var signifikant 
forskellige

23,5 ab

11,8 ac

Ko 2 Ko 3 Ko 4



Overslæb fra mælkeudskilleren
% positive mælkeprøver udtaget efter
mælkeudskilleren efter hver ko

100
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33 33

Ko 1 Ko 2
Milk sample (milk recording jar)
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Opsummering – studiet…

• I alt 460 svaberprøver fra 9 prøverækkefølger

• B-streptokokker blev fundet i 9 ud af 10 flader

• 23 % af prøverne var positive

• Højeste forekomst af positive prøver efter en
smittet ko med 34 %

• B-streptokokker hyppigst fundet
• Pattegummi/pattegummikrave  20 %
• Børster 17 %

• Ingen signifikant forskel før og efter hovedvask 
og rengøring



Take home message del 1
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Vi kan finde levende B-streptokokker fra 
flader i robotenheden 1-3 malkninger efter en 
smittet ko har været malket

• Tjek vask og rengøringsrutiner

• Vi fandt bakterier selvom teknikken virkede udmærket

• Risiko for smitte

• PCR tests fra prøver udtaget under ydelseskontrollen i
AMS har høj risiko for at være falsk positive



Tjek og indstil børster korrekt





Tjek om desinfektion af børster fungerer



Tjek vask og rengørings rutiner
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Lely anbefaler

Det anbefales stærkt ikke at bruge en højtryksrenser, 
når du rengør Astronaut-malkerobotten

‘At a high pressure, the dirt is merely displaced’

https://www.lely.com/dk/farming-insights/rengor-Lely-robot/



Tjek vask og rengørings rutiner
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Lely anbefaler:

Det anbefales stærkt ikke at bruge en højtryksrenser, 
når du rengør Astronaut-malkerobotten

‘At a high pressure, the dirt is merely displaced’

https://www.lely.com/dk/farming-insights/rengor-Lely-
robot/



Virker pattespray?
• Rammer det alle 4 patter?

• Dækker det hele patten?



Hvordan kan man tjekke, om pattedyp/-
spray dækker patten tilstrækkeligt?

Læg tørt papir om patten efter 
pattedyp

Omhyggelig pattedypning

Ikke tilstrækkeligt



Hvordan kan man tjekke, om pattedyp/-
spray dækker patten tilstrækkeligt?

Læg tørt papir om patten efter pattedyp

Omhyggelig pattedypning

Ikke tilstrækkeligt

Resultater fra et hollandsk studie i 
155 besætninger med AMS 
• ingen pattedyp  i 18 % af malkninger

Jo flere patter uden pattespray,
jo højere andelen af 

nyinfektioner!



Sæt fokus på indsatsen 
afhængig af hyppig påviste 

bakterier



Fokus på indsatsen ved B-strep og 
staph. aureus

Fokus AMS
Mellemdesinfektion
• Damp: T højt nok og langt nok?
• Kemisk: Koncentration pereddikesyre

Børster
• Konc. desinf.middel
• Rammer det?

Uskiftning pattegummi
• Virker pattespray?
• Mislykkede malkninger?
• Uregelmæssige intervaller?



Fokus på indsatsen ved miljøbakterier
(Strep. uberis, coliforme bakterier)

Fokus AMS
Forberedelse
• Tilstrækkelig lang?
• Effektiv nok?

For korte malkeintervaller?
• Kan ødelægge pattekanaler (mælkeløb)
Ukomplette malkninger/lang interval
• Mælkeløb
• Manglende skylning af pattekanalen

Fokus stalden
• Båsehygiejne
• Gangarealer
• Klip hår på yver



Fokus på indsatsen ved CNS 
(koagulasenegative stafylokokker)

Fokus AMS
Forberedelse
• For intenst?
• Slidte børster?

Effekt – pattespray?
• Pattespray med for lav plejeandel?

Udtrukne pattespidser?
• For højt vakuum?
• For lavt omkoblingsniveau?



Igangværende STOPMAST undersøgelse i 8 AMS besætninger

Sammenhæng mellem bakterier på pattehuden og i kirtelmælk

• Hvor mange bakterier findes på pattehuden?
• Hvilke typer af stafylokokker på patten og i yveret?
• Kan B-streptokokker findes på pattehuden?
• Er der en sammenhæng med udtrukne pattespidser?
• Risiko for yverbetændelse?



Take home message del 2

At reducere smitte i AMS er komplekst

Derfor brug tværfaglig tilgang for at finde besætningsspecifikke
risikofaktorer og løsninger

Vi finder mange fejl/suboptimal funktion/mangler i vores
forsøgsbesætninger

Bakteriologiske undersøgelser fra ko og miljø kan opspore
smittekilder i AMS
• Samarbejde med dyrlægen

• I nærmeste fremtid PCR værktøjer for miljøprøver til rådighed (STOPMAST)

AMS funktion, vedligeholdelse, rengøring og desinfektion
• Samarbejde med kvalitetsrådgivere



    
    

Ilka Klaas
ick@sund.ku.dk

Tak til
Sasha Henriksen
Torben Bennedsgaard
Martin Bjerring
STOPMAST team 
Vores forsøgsværter

STOPMAST er støttet af mælkeafgiftsfonden

Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab (IVH). 
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