
Malkesættets betydning for en hurtig, 
skånsom og komplet malkning 
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1923 verdens første pattegummi 
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Hvordan malker  
vi den moderne ko 

skånsomt, komplet og hurtigt? 
 

Også den ko hvor patterne  
ikke sidder optimalt 
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https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cybercomm.nl/%7Epwouda/1998/week30.jpg&imgrefurl=http://www.cybercomm.nl/%7Epwouda/week30.html&h=233&w=350&tbnid=xGus6Z4EGxjsnM:&docid=fG2uUVfksaU1fM&hl=en&ei=RvOpVsmQPIe3sQHX0ri4CQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjJy_fiq8zKAhWHWywKHVcpDpcQMwgmKAgwCA


Milkrite har gennem samarbejde med førende forskere på 
forskellige universiteter udviklet et malkesystem der både 
tilgodeser koens komfort og malkerens kostbare tid 
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Praktiske erfaringer:  
 10-15 min. hurtigere malkning pr. 100 køer! 
 Væsentlig færre afspark 
 Ingen slubren 
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DeLaval -  
sildeben 
malkestald 

Lene og Michael Jensen, Hammel, 200 RDM 

Malker med 
ImpulseAir 13 
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Sjoerd Ydema, Rødkærsbro, 400 Holstein 

Boumatic 
2 x 20 
Side by side 

Malker med 
ImpulseAir 15 
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VADIA-måling 

Krav til vakuum 
under  

pattespidsen 

Optimering af 
malkefaser 
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Parameter Rundt pattegummi
(før)

Hovedventileret
 Trekantet (efter)

Tendens

Mælkekvalitet
Gennemsnitligt tank-celletal                198,3 188,5
% stigning ved ydelseskontrol 20,3 18,8
% ny stigning ved ydelseskontrol 8,8 7,6
Lipolyseindhold (mmol/100 ml fedt) 0,29 0,24
Patteevaluering

     Pattespids
% Blød 69 93
% Hård 31 7

     Hyperkeratose 
     (udkrængning af pattekanal)

                                % Ingen 41 77
                                % Lidt 27 10
                                % Meget 32 13

     Andre observationer
                                % Våde patter 18 5
                                % Ring basis 8 0
                                % Flad 11 0
                                % Iriterede 8 0

Celletal på 154.000 
efter 12 måneder 

FFA-tal på 0,23 
efter 12 måneder 

12 af 20 besætninger 
med færre mastitis 
efter 12 måneder 
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Tørre patter, ingen pattevask og ingen krydskontaminering 

Perfekt pattespidskondition 

 Ingen hyperkeratose 
Komfort for koen – skånsom malkning grundet det 

specialdesignede hylster 
Komfort for malkeren – ingen falsk luft og rolige køer 

Hurtigere malkning 

Bedre mælkekvalitet – lavere FFA-tal 

Udbyttet ved brug af ImpulseAir-systemet  



Tak for nu 
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