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VELLYKKET MALKNING? 
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= Højkvalitets mælk mht. kim, celler og flere 
 

= Hurtig men skånsom 
 

= God yversundhed 
 

= Gode arbejdsforhold for køer og mennesker 
 

= Ensartet malkning 
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HVORDAN LØSER VI ”TEKNISK SET” 
OPGAVEN BEDST VED MANUEL MALKNING? 
 

3...| 

● Forudsætningen er at arbejdet ved malkningen samt 
malkestalddesign m.m. er eksemplarisk 
 

● Mange forskellige løsninger 
 

● ”Alle” har de bedste løsninger (efter egen mening) 
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HVORNÅR GÅR DET ”GALT” I FORHOLD TIL 
TEKNIKKEN? 
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1. Forskel på den daglige produktion mellem køer og deres 
mælkeflow 
 

2. Forskel på yverform, mængden af cisternemælk, 
ydelsesforskel mellem for og bag samt placering af patter 

  
3. Varierende form af patter, længde og bredde, pattespidser 

og pattespidsåbninger 
 

4. Forskellig højde og varierende arbejdsplads mellem 
bagbenene 
 

=> Påvirker arbejdstiden ved påsætning samt selve                      
malkningen  
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1. DEN DAGLIGE PRODUKTION 
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● Firmaerne udvikler konstant deres design: 
• Pattegummier 
• Malkecentraler 
• Malkeslanger 
• Studse 
• Størrelse på malkerør 
• Malkepumper og flere 

 

● Med en god og tidlig aftagerfunktion kan vi løse 
”problemet” med forskellig daglig produktion 
• Omkoblingsniveauet ved 2 x malkning bør være 5-700 ml/minut 
• Omkoblingsniveauet  ved 3 x malkning bør være 7-900 ml/minut 
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2. YVERFORM, PATTEPLACERING OG 
KIRTELPRODUKTION 
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● Tilpasning af malkesættets udformning 
● Brug af slangestyring/servicearm 
● Pulsering fra venstre-højre til for/bag med forskellige 

”B” faser 
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3. PATTEFORM, -STØRRELSE, -LÆNGDE, 
-SPIDSER OG -ÅBNINGER 
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● Der findes et hav af forskellige 
pattegummityper 
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MÅLING UNDER MALKNING ER ALFA OG 
OMEGA  - NÅR DER SKAL VÆLGES 
PATTEGUMMI TIL KØERNE 
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4. ARBEJDSPLADSEN 
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● Der skal være plads nok: 
● Mellem benene i en ”side-by-side” 

● For køerne i en sildebensstald     

(undgå ”gå” stilling) 

● For malkeren m.m. (hævbart gulv, 

kort afstand til hyppigt brugte 

materialer m.m.) 
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