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VOLSGÅRD  
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TORBEN THORSEN - 41 ÅR 
GIFT MED MIE. HAR  3 BØRN PÅ 15, 12 OG 11 ÅR 
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PRODUKTIONEN 
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325 ha 
● 100 ha korn til modenhed 

● 90 ha helsædsmajs 

● 40 ha kolbemajs 

● 95 ha græs 

●  350 køer med 13.249 EKM 

●  4 Lely-robotter  A3 sept. 2008 

●  2 Lely-robotter A4 dec. 2014 

●  Sand i båsene ved alle malkende køer 
 



 
ANTAL SLAGTEDE KØER DE SENESTE 12 MÅNEDER 
(80 KØER) 
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13 køer på grund af yverets eksteriør 
 

Deraf:  

● 4 for tætte bagpatter 

●  3 for dårlig yverbånd 

●  3 på grund af yverdybde/foryvertilhæftning 

●  3 på grund af yverets balance 
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Pt. har 35 køer kode 60! 

● 10 på grund af yverets eksteriør 

Deraf: 
● 1 for tætte bagpatter 

●  3 for dårlig yverbånd 

●  5 på grund af yverdybde/foryvertilhæftning 

●  1 på grund af yverets balance 
 



 
 
KRITERIER 
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Som er væsentlige i forhold til indmalkning af kvier og 
succesfuld 1. laktation 

 
● Yverets balance 

 
● Pattelængde 
  
● Pattetykkelse 
 
● Bagpatter-afstand 

 
● Afstand mellem for- og bagpatter 
 

 
 
 

  
 
 

 
 



MIN MÅLSÆTNING FOR MALKEORGANER 
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Jeg vil have køer der malker i minimum 3,2 år med gns. 13.500 
kg EKM og udskiftningsprocent på 28 
 

Det betyder at: 
● Yverne skal kunne holde i  3-5 laktationer – gamle køer har 

højere ydelse og høj livstidsproduktion 
 

● Jeg vægter yveregenskaber der har indflydelse på 
holdbarhed højt: yverdybde, yverbånd og foryvertilhæftning 
● Vil ikke undvære nogen af de egenskaber, der i dag indgår i 

malkeorganer 
● Ingen egenskab er vigtigst, men hvis én afviger meget, kan 

det være altafgørende 

 



ØNSKE 
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● At når man vælger afgangsårsag ” yverets eksteriør” 
kan man efterfølgende vælge nøjagtig årsag eks. 
tætsiddende bagpatter 

 



EN HØJTYDENDE 4.LAKTATIONS KO MED ET 
PERFEKT ROBOT-YVER 
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ÉN NYKÆLVET KVIE MED BAGPATTER DER ER CA. 
2,5 CM LANGE  HVOR PATTERNE ER PLACERET 
PÅ INDERSIDEN AF KIRTLEN. DETTE ER NO GO 
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