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Bakterieinvasion på vej i din køletank? 

For mange bakterier i mælken koster penge.
Hvordan kan vi finde årsagen hurtigere end i dag?
Hjælp til at sikre lavt indhold af bakterier i mælken 

28 February 20182

Tankvagt



Agenda

• Rådgivning ved en bakterieinvasion
• Baggrundsviden om bakterievækst
• Ny beregningsmodel
• Hvorfor er en tankvagt så interessant?
• Konklusion

28 February 20183



Højt bakterietal i mælken
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Hvad gør man såude pågården?

Der konstateres et højt bakterie indhold mælken
Det kan løses på denne måde: 
1. Gennemgang af vaskeanlæg og køling 

– findes årsagen ikke:
2. Ring til en rådgiver og spørg om hjælp



Rådgivers fejlfinding
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Rådgivning – i dag

1. Telefonsamtale med rådgiver
2. Rådgiver besøger gården

Check:
• Malkeanlæg 

Robot eller almindelig
anlæg

• Rengøring af alt 
malkeudstyret –
fra malkeanlæg til 
mælketank. 

• Dyrenes renhed
• Kølingen af mælken

Rådgivning– fremtid

1. Telefonsamtale med rådgiver
• Mælkeproducent sender data fra 

tankvagt
• Beregning

2. Rådgiver ringer til mælkeproducent
• Rådgivning:

• Køleproblem
• Rengøringsproblem
• Beskidte køer
• Mastitisbakterier.

3 Timer plus transport ½-1 time 



Bakterie baggrundsviden
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Vækst

• Psykrotrofe – I stand til at vokse ved lave temperature

• Mesofile – Vokser ikke ved lave temperaturer, 
vokser ved mellemtemperaturer som 25-45°C

• Thermofile – vokser ved høje temperaurer, højere end 30°C

Psykrotrofe – I stand til at vokse ved lave temperature



Bakterie baggrundsviden 
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Vækst
Bakterie vækstkurve

Nøle fase                Logaritmisk fase                 Stationære fase



Bakterie baggrundsviden 
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Vækst
Eksempel påeffekten af kølingen af upasteuriseret mælk

Gul 20°C
Rød 15°C
Orange 10°C
Blå4°C



Bakterie baggrundsviden
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Vækst i mælk
Normal køling

Timer

Total bakterier
Psykrotrofe bakterier
Temperatur

Nølefase 36 timer



Bakterie baggrundsviden
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Vækst i mælk
Ingen køling ved 30°C i 3 timer

Timer

Total bakterier
Psykrotrofe bakterier
Temperatur

Nølefase 8-10 timer



Bakterie baggrundsviden
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Vækst i mælk ved forskellige temperaturer 

3 forskellige temperaturområder:

Mest kritiske:
Tiden før start af køling fra 30°C
Max 1 time

Kritisk:
Fra 30°C - 10°C
Max 2 timer

Ikke så kritisk:
Fra 10°C - 4°C

Hvordan påvirkesbakterievæksten ved
3 forskellige temperaturområder?



En ny analysemodel
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Fokus på de psykrotrofe bakterier

• Antal psykrotrofe
bakterier (P1)

• Beregnet antal  
psykrotrofe
bakterier (P2)

Algoritme

• HvisP2/ P1 er 2 – er der sket en fordobling  af de psykrotrofe bakterier 
• HvisP2/ P1 er 3 eller mere – er der tale om en betydelig vækst 

P1 P2 P2/ P1 Total kim % psykrotrofe

100 1061 10,6 7.000 15

Køledata

Eksempel:



En ny analysemodel
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Analyse fasen

Algoritme
Tankvagt

Køledata, Vasketemperaturer
Vækst af psykrotrofe P2/ P1,  % psykrotrofe bakterier i forhold til total kim 



En ny analysemodel
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Analyse fase

Foranalyse:
1. Høj eller lav vækstrate af psykrotrofe bakterier - P2/ P1
2. Evaluering af kølekurver  – tid før køling starter, fra hvilke temperaturer osv. 
3. Andel af psykrotrofe bakterier sammenlignet med total kim ( hvis P1 var 500/ ml)
4. Andel af analyser med total kim > 10.000 CFU
5. Rengørings temperaturer

Yderligere undersøgelser:
• Renhed af køer
• Somatiske celler
• PCR



Test af model
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8 danske gårde blev gennemgået fra1. januar 2015 til 1. april 2016.



Test af model
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Eksempel fra forsøget

1. P2/ P1 = 10,6 
2. Andel af psykrotrofe bakterier = 76 %
3. Andre problemer - nej

1 2 3

Konklusion: 
Køleproblem



Tankvagt

Alle mælkekøletanke produceret efter 1. marts 2007, skal være forsynet med en tankvagt.
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Mælkeproducent:

Overvåge:
• Køling
• Rengøring

Mejeri:

Overvåge:
• Køling

Rådgiver:

Overvåge:
• Køling
• Rengøring

Formål:

• Advare om at der 
er noget  galt 

• Advare om der er 
noget der noget 
der er gået galt.

Formål:

Advare om der er 
noget der noget der 
er gået galt.

Formål:

Værktøj til at se hvad 
der er gået galt.

Instruktiv alarm og Kritisk alarm



Tankvagt
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Er udført
2017: Rådgivere: Uddannet til at udlæse tankvagtdata

Planlagt
2018: Mejeri: Information om bedre aflæsning af tankvagt

Mælkeproducent: Information om brug af tankvagt

Tankvagt



Konklusion

1. Kan vi finde årsagen til en bakterieinvasion?
Ja – med den ny model
Vi kan vurdere om det er manglende køling der er årsagen, eller om det er en anden 
årsag.

2. Det kan gøres hurtigt.

3. Det kræver, at der er en tankvagt og at den kan bruges.

4. Teknik på Gården kommer i løbet af 2018 med information om eksisterende 
tankvagte.
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Projektet er udført af Teknik på Gården

Tak til: Anders Christiansson og Inger Andersson fra LRF 
(Svensk mejeriforening) som har udviklet denne model
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Tak for jeres opmærksomhed
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