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FORMÅL

• Formålet med projektet var at undersøge effekten af 
en udførlig instruktion i aftørring inden påsætning ved 
malkning

• Effekten blev undersøgt på renligheden af yveret efter 
aftørring, hvor denne vurderes i forhold til eventuel 
forurening – herunder gødning og pre-/postdybrester



BESÆTNINGER OG ANTAL KØER

Opgørelsen er lavet på 7 besætninger, der alle fik 
instruktion!

Antal køer  
• Før instruktion = 501
• Efter instruktion = 340 



RENLIGHED AF YVER VED INDGANG
1 = Ingen forurening
2 = Svag forurening, hvor 2-10 % er dækket af gødning
3 = Moderat forurening, hvor 10-30 % er dækket af gødning
4 = Dækket af gødning



RENLIGHED EFTER AFTØRRING

1 = Ingen forurening af gødning/pattedyb 
2 = Svag forurening af gødning/pattedyb 
3 = Moderat forurening af gødning/pattedyb 
4 = Kraftig forurening af gødning/pattedyb

Ingen forurening af 
gødning eller pattedyp

Svag forurening af 
gødning eller pattedyp

Moderat forurening af 
gødning eller pattedyp

Kraftig forurening af 
gødning eller pattedyp

1 2 3 4



FORDELING AF SCORE 
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Renlighed af yver ved indgang

Score 1 - 4, hvor 1 er bedst



EFFEKT AF INSTRUKTION
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FØR INSTRUKTION

EFTER INSTRUKTION

G = Gødningsrester
O = Post dyprester
E = Predyb/sprayrester



FLERE HELT RENE KØER MED SPALTER 
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SPALTER

G = Gødningsrester
O = Post dyprester
E = Predyb/sprayrester



HVORDAN UDFØRES AFTØRRINGEN MEST 
EFFEKTIVT? 

• Brug hele kluden
• Brug rent hjørne – ¼ af kluden til hver patte
• Træk og drej kluden ned over patten 
• Fold kluden og aftør pattespidserne særskilt 

Aftørring af pattespidser giver effektiv stimulering 



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 pattespidserne 

• 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 forbedre konditionen på pattehuden – gør aftørring 
nemmere – færre bakterier og spore før malkning 
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