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Dagsorden

• Nøgletal yversundhed – hvor finder jeg status på besætningen?

• Hvilke tal siger noget om yversundheden i besætningen?

• Hvor finder jeg relevante grupper af køer – inficeret/kroniske?

• Diagnostik og behandling

• Goldperioden



Hvordan definerer man yversundhed?

• Andel nyinfektioner i laktationen < 10 %

• Andel nyinfektioner i goldperioden < 18 %

• Andel kronisk inficeret køer < 13 %

• Kureret/ikke kureret?

Tankcelletal er ikke udtryk for yversundhed i besætningen!



Nøgletal yversundhed 
ligger under analyseudskrifter

Her får man en status på yversundheden i besætningen –
vær obs. på hvilke grænser der er sat for celletal i opsætningen af DMS







Celletalslisten – en arbejdsliste 

Her holder vi fokus på nyinfektioner i laktationen – hvornår 
kommer de, og hvilke køer får infektioner?



Celletalslisten
2.

1.

3.



Så zoomer vi ind på nogle enkelte køer



Action på nyinfektioner

• CMT-test udføres efter forberedelse og inden påsætning – husk 
kalibrering, hvis flere medarbejdere udfører det

• Hvis der er de mindste ”skyer”, så er celletallet > 200.000 

• Ingen behandling på baggrund af celletal alene – udtag evt. en 
mælkeprøver for at identificere årsagen



Kronisk inficeret – se celletalslisten

• Se hvor stor en andel af køerne, der reelt udgør tankcelletallet – køer 
som har mindst to kontrolleringer > 200.000

• Køer med tre kontrolleringer > 1. mio er DC potentiale

• Husk selvom der sættes tiltag i værk for at forbedre ”celletal”, 
reduceres tankcelletal kun ved at slagte køer med forhøjet celletal



Hvor stor andel udgør kronisk inficeret?

• Besætning med 750 køer

• Tankcelletal 120.000

• 8 køer har 20 % af tankcelletallet



Analyseværktøj ”Diagnostik og 
behandling”

Få overblik over behandlinger og diagnostik samt tidspunktet for 
yverbehandling



Diagnostik – op i helikopteren

• Identificerer køer, som er behandlingskrævende

• Evaluerer vores protokol – passer bakterie og behandling sammen

• Medvirke til at målrette forebyggelse



Hvilken diagnostik skal man anvende?

• PCR er godt til at screene store mængder prøver for en specifik 
bakterie eks. mycoplama, b-streptokok eller andre malkeoverførte 
bakterier

• Dyrkning på agarplader og evt. opfølgning med andre mikrobiologiske 
metoder er godt, når man arbejder med mastitis diagnostik



Diagnostik har forskelligt formål

• I besætningen kan man selektere mellem bakterier der kan 
behandles med penicillin/kun skal have støttebehandling

• Dyrlægen kan følge op med en diagnose på mælkeprøven – så vi ved, 
hvor fokus skal være i forbindelse med forebyggelse

• Diagnostik ved goldning for at identificere køer som kan goldes med 
antibiotika



Intro analyseudskrift

Der er fire hovedområder i udskriften

• Registreringer (1)

• Laktations stadie (2)

• Laktationsnummer (3)

• Periode (4)

Lodret er de data, som er registreret i besætningen (5)



Diagnostik og behandling1. 2. 3. 4.

5.



Diagnostik og behandling

Hvis vi holder fokus på mastitis – hvad kan vi se ud af udskriften?

• Hvilken bakterie der er fundet i mælkeprøven

• Tidspunkt for de behandlinger der er for mastitis

• Hvilke køer er det, der behandles



1. 2.

3.



Behandling af mastitis 



Fremgangsmåde ved behandling

• Graduer hvert tilfælde

• Udtag en mælkeprøver – gem den i fryseren

• Se på historik 





Hvordan skal man så behandle?

Hvis vi vælger at behandle grad 1. 

• NSAID

Hvis vi vælger at behandle grad 2.

• Penicillin tuber og NSAID

Hvis vi finder en grad 3.

• Fortrinsvis støttebehandling NSAID/væske m.m. – involver dyrlægen!



Yversundhed goldperioden 

Analyseværktøjet ligger under ”analyseudskrifter” og kan anvendes 
til at få overblik over goldperioden. Husk at registrere goldning, 
goldbehandling og brug af patteforsegler



Yversundhed i goldperioden

Se på nyinfektioner i goldperioden

• Hvornår sker det – er der dynamik eller er det kontinuerligt?

• Hvilke køer bliver inficeret?

Se på kronisk infektioner

• De er både kronisk inficeret sidste kontrol før goldning / første efter 
kælvning

• Overvej kraftigt hvad fremtiden skal være – evt. udsætning



Yversundhed i goldperioden
1. 2. 3.

4.



Kronisk inficeret i goldperioden

1.



Hvad gør jeg for at få overblik i besætningen?

Se efter nyinfektioner – det er dem, vi først skal reducere

• Laktationen

• 1. kalvs køer efter kælvning

• Goldperioden



Parametre med indflydelse på  nyinfektioner

Miljø bakterier 
• Diagnostik 

• Hygiejne

• Desinfektion i senge – pH regulering

• Jodbaseret skum før malkning

• Aftørring med tørre klude

• Ventilation

• Fodring 

• Vaccination 

Malkeoverførte bakterier
• Diagnostik 

• Malkeprocedure

• Malkeanlæg

• Hygiejne

• Pattedyp efter malkning

• Holdopdeling

• Identifikation af kronisk inficeret køer

Ikke en komplet liste!



Det skal du tage med hjem

• Indgangen til løsningen af et celletalsproblemer er at identificere 
årsagen til nyinfektioner

• Hold fokus på hygiejne – rene køer bliver mindre inficeret

• Problemer med yversundhed er besætningsspecifikke – derfor kan 
løsning af problemet ikke kopieres fra naboen!
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