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Rene køer og korrekt patteaftørring sikrer god smittebeskyttelse og god mælkekvalitet  
SEGES har besøgt en række besætninger for at undersøge, hvor stor effekt det har, at patterne 
rengøres tilstrækkeligt inden malkning. Vi ved, at der er en sammenhæng mellem antallet af 
bakterier på pattespidsen og forekomsten af yverbetændelse. Ligeledes har en tidligere 
undersøgelse vist en sammenhæng mellem mælkekvalitet og korrekt aftørring af patter. Formålet 
med den aktuelle undersøgelse var at undersøge, om en instruktion af malkerne i at rengøre 
patterne korrekt havde effekt på de efterfølgende køers generelle pattehygiejne inden påsætning 
af malkesættet. 
 
Opsummering 
• Positiv effekt af instruktion – flere helt rene køer!  
• Flere rene køer fra besætninger med spalter sammenlignet med køer fra besætninger med 

fast gulv 
• Beskidte køer er meget svære at få rene på pattespidser. 
• Der er plads til forbedringer, og der kan forbedres meget ved at bruge tiden til aftørring 

optimalt  
• Nogle postdyb midler er vanskelige at fjerne før malkning 
• Predyb/-spray forbedrer konditionen på pattehuden – gør aftørring nemmere – færre bakterier 

og spore før malkning.   
  

 

Milk only clean, stimulated, dry and sanitized teats! 

Tom Hemling, Ph.D. 

Adequate teat preparation before cluster attachment is key to maintain healthy udders and milk 
quality. 

 

 A pre-milking udder preparation routine should stimulate milk letdown and minimize the risk of 
infection and contamination of milk by bacteria and soil 

 Work over the years has shown that clear benefits in udder health and milk quality are obtained 
when applying a full milking routine  

 Clean teats before milking by using a foam cleaner or teat sanitizer/ disinfection. Use a dry 
paper towel or cloth to remove debris or product present in teats before attaching the milking 
units 

 

There are many different kinds of foam and disinfectants that can be used in relation to milking. 
Have you chosen the right disinfectants? And do you use it correctly in your herd? 

 

You will get answers to these questions and lot of other good practical solutions. 
 

 


