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   Afdeling for kvalitetsforhold



  

     
    

   Specialisthold celletal og yversundhed 



  

     
    

   5 tiltag der straks kan implementeres i jeres besætning

Agenda:
• 5 gode råd til yversundhed v. kvalitetsrådgiver Benny Kirkeby

• Mit rådgivningsforløb v. driftsleder Hans Lieuwes

• Brug det data der er til rådighed v. kvægfagdyrlæge/specialkonsulent Michael Farre 



  

     
    

   Første step på vejen til bedre yversundhed

• Rene køer til malkning

• Hvor mange er rene?



  

     
    

   

PCR

• Alle nykælvere med forhøjet
celletal.

• Alle goldkøer.

• Tankmælk.

• Malkeklude

• Børster i AMS

• Malkefiltre

• Sengebåse.



  

     
    

   Pattescore 
• Køer fortæller alt. Kig på patterne

• Første 60 sek. Efter aftagning

• Brug handsker og en lygte

• Score 80 køer eller 20 % af besætningen



  

     
    

   Pattescore

14 % øget risiko for mastitis i laktation
Særligt CNS, Uberis og Dysgalatiea

1. Hvis aftagningsniveauet er for lavt

2. Hvis vakuum ligger for højt

3. Hvis pattegummi ikke passer 

4. Hvis forberedelsen ikke er ok



  

     
    

   Service af malkeanlæg

• Pulsatortest

• Fast rutiner ved afspark?

• Spand malkemaskine

• Pattegummi



  

     
    

   Malkehygiejne



  

     
    

   Sikker mælkenedlægning



  

     
    

   Aftørring med kluden - teknik



  

     
    

   Forberedelse



  

     
    

   Aftagning

• Ved 2 x malkning: 500-700 ml/min

• Ved 3 x malkning: 700-900 ml/min

• Jo højere aftagningsniveau, desto 
større krav til forberedelsen

• Skal passe til antal malkninger i døgnet

• Tjek det

Regnestykke:

• 2 gange malkning. Nedsat maskintid 
med 35 sek. = 7 timer

• 3 gange malkning. Nedsat maskintid 
med 35 sek. = 10,5 timer



  

     
    

   Pattedyb efter malkning



  

     
    

   Rengøring af malkeudstyr



  

     
    

   Hvad betyder lavt celletal?

• Lavere celletal = færre behandlinger og spandekøer!         mindre arbejde 

• Hvad sker der med ydelsen?

SimHerd A/S



  

     
    

   DATA - DMS



  

     
    

   5 tiltag til implementering på bedriften for en bedre yversundhed

1. Rene køer og rent malkeudstyr

2. Analysere mælken så I ved hvad der sker

3. Servicere malkeudstyr som anbefalet

4. Evaluere malkearbejde, pattekondition og malkeanlægsindstillinger 
rutinemæssigt.

5. Brug tilgængelig data, DMS og malke-managementprogrammer



Vi er fødevareproducenter! SPØRGSMÅL?
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