
TEMA: I malkestalden KvægKongres 2017 
 

Reducere smittespredning ved robotmalkning 
Ilka Klaas, lektor, Københavns Universitet 

 
Smitsomme bakterier som B-streptokokker (Strep. agalactiae) og stafylokokker (Staph. aureus) 
kan nemt spredes under malkningen. I besætninger med malkerobotter, som består af avanceret 
teknik, kræver det en ekstra indsats at holde smittespredningen nede og opspore smittekilderne. 
Formålet med vores studie var at udvikle en protokol for systematisk at kunne isolere B-
streptokokker på overflader i en malkerobot, som kommer i kontakt med yver og patter under 
malkning, og finde mulige reservoirer af B-streptokokker på malkeudstyr. Studiet er en del af 
projektet STOPMAST – ”Effektiv kontrol mod smitsom mastitis” - og specialeprojekt af Sasha 
Louise Henriksen. Studiet blev gennemført i to Lely AMS besætninger, som (er) har været positiv 
for B-streptokokker. Før igangsættelsen af vores forsøg i forår 2016 har mælkekvalitetsrådgivere 
fra SEGES foretaget en grundig gennemgang af alle robotenheder i de to besætninger. Fra alle 
køer har vi udtaget kirtelprøver aseptisk til PCR analyse. Baserende på PCR ct værdier og 
ledningsevnen fra robotten har vi udvalgt 9 smittede og 27 ikke smittede køer til forsøget.  
Før og efter manuel og fuld automatisk rengøring af robotenheden og malkning af 4 køer, 
henholdsvis én inficeret og tre ikke-inficerede, har vi udtaget svaberprøver til bakteriologisk 
undersøgelse. Svaberprøver fra de udvalgte robot flader og mælkeprøver fra udskillertanken blev 
taget fra robotten efter hver malkning. Sekvensen med svabere før og efter manuel og automatisk 
rengøring af robotenheden samt malkning af ko 1-4 betegnes som ”en sampling sekvens”. I alt har 
vi undersøgt 9 sampling sekvenser med 36 køer. 
Vores resultater viser, at B-streptokokker kunne isoleres fra de fleste undersøgte robotoverflader, i 
særdeleshed fra pattegummikraverne (22.0 %), børste 1 (20 %), dybt i malkekopperne (18.0 %), 
laserhovedet (18.0 %) og fra toppen af dækket fra børstemotoren (16.7 %). Basis kontaminationen 
af B-streptokokker var overraskende lav, og der var ingen signifikant forskel i antal af positive 
steder før og efter manuel og fuld automatisk rengøring. Rengøringen af robotenheden med skum 
virker anbefalelsesværdigt i forhold til rengøring med børste og vand (Lely anbefaler en af disse to 
metoder). Generelt ser det ud til, at den fulde automatiske hovedrengøring fjerner B-streptokokker 
effektivt. Den automatiske rengøring mellem malkninger af køer fjerner dog ikke altid B-
streptokokker i tilstrækkelig grad, til trods for at Lely pura steam cleaning units fungerer optimalt. 
Børste desinfektion mellem køer var gentagne gange utilstrækkelig, således at B-streptokokker 
kunne isoleres til trods for, at landmændene fulgte Lelys anbefalinger. Koncentrationen af 
desinfektionsmiddel til børsterne og justering af dyserne til ligeligt fordeling af desinfektionsmidler 
på begge børster har været typiske fejlkilder. Endvidere fandt vi et overslæb af B-streptokokker i 
mælkeudskilleren ved dyrkning fra mælkeprøver udtaget op til 3 malkninger efter den inficerede 
ko. Således kan PCR analyse fra mælk udtaget ved ydelseskontrollen i AMS ikke anbefales pga. 
risikoen for et øget antal falsk-positive prøver og dermed unødvendig behandling og evt. 
udsættelse af køer. 
 
Kontamination af robotflader sker tilsyneladende primært i relation til malkning af inficerede køer. 
Én af de udpegede inficerede køer ved den indledende screening viste sig at være negativ i 
forsøget. I denne ’ufrivillige kontrol sekvens’ fandt vi ingen B-streptokokker før og efter malkning af 
ko 2-4. Således ser det ud til, at smitte mellem køer med smitsomme yverbakterier i AMS 
besætninger til stadighed primært forekommer gennem inficeret mælk. Er en robotbesætning 
smittet med B-streptokokker, bør omhyggelig vedligeholdelse, rengøring og desinfektion af 
robotenheden have høj prioritet for at nedbringe antal af bakterier og risikoen for smittespredning. 
Svaberprøver viste sig at være et godt værktøj til at teste effekten af rengøring og desinfektion. 
Projektet er finansieret af mælkeafgiftsfonden. Vi takker de deltagende landmænd for deres 
engagement. 
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