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Introduktion

Robotmalkning er et vigtigt led i fødekæden, som den er defineret af Lely ‘fra græs til glas”. Der kræves 
en anden metode til at drive en gård med malkerobotter sammenlignet med driften af en gård med 
konventionel malkning. Som markedsførende inden for fuldautomatisk malkning har Lely mange års 
praktisk erfaring, og virksomheden ligger inde med undersøgelsesresultater, der gør det muligt for den at 
give landmanden præcise råd til opnåelse af vellykket robotmalkning.

Denne brochure indeholder den teoretiske baggrund for og praktiske råd angående robot-bedriftsledelse. 
Brochuren er opdelt i kapitler om de forskellige nøglepunkter i robot-bedriftsledelsen med fokus på de 
taktiske og operationelle aspekter. Opstarten af robotten, ko-trafik, ko-komfort, sundhed og ernæring er 
alle vigtige temaer inden for robot-bedriftsledelsen. Den optimale funktion kan kun forventes med sunde 
dyr, opstaldet under de bedste forhold. 

Ikke alle informationerne i denne brochure vil være nye for brugerne af Astronaut-malkerobotten, men selv 
disse brugere vil nyde godt af brochurens indhold. At bringe sin mælkeproduktionsbedrift op på det højest 
mulige niveau er nemlig et resultat af vedvarende udvikling med konstant tilførsel og tilegnelse af ny viden.
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1 Robotmalkning – 
ledelsesaspekter

1.1 Individual cow management 
I bindestalden var det altid relativt let at yde omsorg 

for og opmærksomhed på den individuelle ko. Bertha 

45 fik noget ekstra kraftfoder for at forbedre hendes 

fysiske kondition under laktationen, og Clara 3 blev 

altid malket først, ellers tabte hun mælk. Individuel 

håndtering af dyrene var en integreret del af arbejdet 

med mælkeproduktion. Da gårdene voksede sig større, 

for at få forøget mælkeproduktionen pr. person, blev der 

indført andre opstaldningssystemer såsom løsdriftsstalden. 

Det var ensbetydende med et en radikal omlægning i 

tankevirksomhed: opmærksomheden på den enkelte ko 

blev langsomt erstattet af fokus på besætningen. Fodring 

f.eks. skete på gruppe/besætningsniveau med anvendelse 

af en bedømmelse af huldkarakteren (Body Condition 

Score -BCS) angående justeringer.

Efter overgangen fra bindestalden til løsdriftsstalden 

er der nu en tilsvarende omlægning i gang, inspireret 

af malkerobotten. Malkerobotten leverer ko-relaterede 

informationer, der er uopnåelige i en konventionel 

situation, og gør det dermed muligt at kontrollere dyrene 

på et individuelt niveau hver dag. ’Driftsledelse efter 

undtagelse’ er den nye udfordring. Grundtanken er, at 

den værdifulde tid med ledelsesarbejdet skal bruges på de 

køer, der kræver opmærksomhed. Desuden introduceres 

konceptet ‘Licens til at producere’, som fokuserer på 

bæredygtig mælkeproduktion med respekt for mennesker, 

vores planet og udbyttet. Med malkerobotten er det 

muligt at give den enkelte ko alt, hvad den har brug for til 

sikring af optimal sundhed, optimal produktion og velfærd 

uden ekstra arbejdsydelse. Udgangspunktet for vellykket 

mælkeproduktion er den sunde og lykkelige individuelle ko.
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Graf: robotmalkning – overgangen til automatisering, forøgelse af mælkeproduktionen pr. person.

1.2 Ledelsescyklus 
Der er 3 ledelsesniveauer i en organisation: strategisk 

ledelse, taktisk ledelse og operationel ledelse. Strategisk 

ledelse fastlægger gårdens langsigtede perspektiver i 

samspil med en fremtidsvision og opstilling af specifikke 

mål. Taktisk ledelse bestemmer, hvad der skal iværksættes 

til indfrielse af den strategiske ledelsesplan. Operationel 

ledelse beskæftiger sig med den daglige drift af gården, 

den daglige rutine. 

Strategisk og taktisk bedriftsledelse – inklusiv beslutning 

med hensyn til fri ko-trafik, styring af grupper, daglige 

rutiner – udgør rammen for vellykket robot-bedriftsledelse. 

Med hensyn til den operationelle bedriftsledelse er det en 

udfordring for hver enkelt mælkeproducent at tolke ko-

signaler vedrørende sundhed, velfærd, ernæring og ydelse 

og anvende dem i den operationelle bedriftsledelse.

80/20-reglen

En tommelfingerregel for bedriftsledelse (også kendt som 

Pareto-analyse) er, at ca. 80% af gårdens resultat kommer 

fra 20% af indsatsen. Det vil sige, at omkring 80% af 

produktiviteten kan realiseres med et relativt lavt input. 

Men for at opnå maksimal rentabilitet kræves der større 

indsats. Desuden kan Pareto-analysen bruges til at udpege 

de grundliggende årsager til et større problem, og som følge 

deraf kan den forhindre tidsspilde med de mindre problemer.

Det vigtigste er, at 80/20-reglen får driftslederens tanker 

til at fokusere på de vitale 20%, der betyder noget med 

hensyn til omkostninger eller handlinger. Den understreger 

også betydningen for forebyggelse af problemer. Hvis der 

nemlig indtræffer et problem med køerne, f. eks. at antallet 

af malkninger går ned, kan det hurtigt blive ret alvorligt, 

idet det kan være svært at komme hurtigt tilbage til en 

problemfri produktion igen. Analysen siger også, at 80% 

af arbejdet kun involverer 20% af køerne. Denne tid bliver 

brugt på køerne med specielle problemer og køer, som 

kræver håndtering og behandling. Dette medfører desuden, 

at staldindretningen og håndteringsfaciliteterne er vigtige 

anliggender til formindskelse af arbejdsmængden.

Juster planen

KontrollerEvaluer

Iværksættelse

Plan

Ledelsescyklus; robot-bedriftsledelse inkluderer udarbejdelsen af planer, 
oversigter og protokoller og kontrol med mennesker og processer.



Robot-bedRiftsledelse

7

=

 

80/20-reglen; 20% af dyrene (køer med særlige behov) optager 80% af 
tiden (hentning, behandling osv.).

Bedriftsledelse

Overgangen til automatisering (robotmalk-• 
ning) kræver atter opmærksomhed på det 
enkelte dyr – i henhold til ’Driftsledelse 
efter undtagelse’ 
Iværksættere har brug for en ‘Licens til at • 
producere’ ved at fokusere på dyrevelfærd, 
specifikke produktionsmetoder og miljø-
hensyn
Strategisk og taktisk bedriftsledelse skaber • 
rammerne for vellykket robotmalkning 
Operationel bedriftsledelse involverer den • 
daglige rutine på gården 
20% af køerne optager 80% af tiden • 
Udgangspunktet for vellykket mælkepro-• 
duktion er den sunde og lykkelige individu-
elle ko 

1.3 Opstartsprocedure
Inden overgangen fra konventionel malkning 

til robotmalkning er det vigtigt, at du grundigt 

gennemtænker, hvad det vil komme til at betyde for dit 

bedriftsledelsesarbejde. Robotten vil komme til at indtage 

en central plads i det nye billede, og bedriftsledelsen skal 

tilpasses herefter. 

Forberedelse

I forberedelsesfasen anbefales det at besøge flere 

forskellige gårde på samme størrelse og med den 

samme staldtype for at danne sig et godt billede af, 

hvordan robotmalkning foregår, og hvad det omfatter 

med hensyn til bedriftsledelsen. De erfaringer, 

mælkeproducentkolleger har gjort, er en vigtig hjælp 

til at indføre vellykket robotmalkning i bedriften. En 

velgennemtænkt (nedskrevet) strategi er væsentlig 

for hele forberedelsesfasen: Den skal indeholde en 

opstaldningsplan, en detaljeret plan over den daglige, 

ugentlige og månedlige arbejdsrutine, ko-rutiner samt 

bevægeruter for køer og landmanden. Hele projektet skal 

indpasses i den landsigtede strategi, så hvert eneste trin 

skal nøje overvejes: hvor vil du behandle køerne, goldkøer 

osv. 

I denne fase skal man også være opmærksom på  `

følgende aspekter:

Formuler og nedskriv målene for indførelsen af  `

robotterne, så du kan se tilbage på disse mål i månederne 

efter introduktionen.

Overvej fodringsstrategien (se kapitel 3). I mange tilfælde  `

skal afgrøderne og pillerne forberedes, så der kan fodres 

med dem i robotten, særligt i de tilfælde, hvor der indtil 

nu kun har været brugt Total Mixed Ration (TMR).

Køernes egnethed til at blive malket i robotten:  `

ensartede yvere, klipning af de lange hår på halen, 

optimering af klovsundheden osv.

Sørg for i avlsarbejdet, at du får færre krydsede  `

bagpatter eller vidtstillede forpatter.

Forbered og forstå managementprogrammet i god tid for  `

ikke at få stress.

Staldindretning 

Stedet, hvor Astronaut-malkerobotten skal stå, skal 

nøje planlægges, så man kan opnå god adgang for 

køerne i stalden. Robotrummet skal altid have en ren 

indgang. Robotterne skal være tydelige at se og lette at 

komme hen til for alle køer. Det betyder god plads rundt 

omkring robotten og tydelige, direkte adgangsforhold 

til og fra robotterne. Det er vigtigt, særligt i stalde 

med flere robotter, at køer, der skal malkes, og køer, 

der er malket, ikke skal krydse hinandens spor. Der 

findes flere oplysninger i brochuren ‘Staldindretning til 

Robotmalkning” eller også bedes du kontakte dit lokale 

Lely-Center.  

Opstarten

Når man begynder med robotmalkning, anbefales det at 

begynde med 50-60 køer pr. robot og opdele gruppen i 

2 undergrupper. De første 3 dage skal køerne lokkes hen 

til robotten 3 gange om dagen. Dette skal gøres på en 

meget rolig og tålmodig måde for at forhindre, at køerne 

får negative oplevelser med robotten. Efter disse 3 dage 

vil 75% af køerne gå hen til robotten af sig selv, hvorefter 

lågerne kan fjernes. Lad køerne bevæge sig frit (fri ko-

trafik) og hent de køer, der har et malkeinterval på mere 

end 10 timer, 4 gange om dagen. Det antal gange, køerne 

hentes, reduceres gradvist til 2 gange om dagen, idet kun 
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Kortere arbejdstid takket være effektiv bedriftsledelse. `

Spidsbelastninger i de daglige gøremål er lette at  `

overkomme med den opnåede frihed ved at malke med 

robotter.

Den opnåede tid kan anvendes uden for gården og/eller  `

med håndteringen af de enkelt dyr.

En undersøgelse af tidsplanerne på gårde med 1-4 

robotter viste, at den tid, der kræves til bedriftsledelse pr. 

robot reduceres i takt med, at antallet af robotter forøges. 

Det skyldes hovedsageligt, at visse opgaver udføres 

uafhængigt af antallet af robotter.

Figur: tidsforbrug på kontrol, yversundhed, rengøring, 
robotvedligeholdelse, individuelle malkninger og 
indhentning af køer pr. dag. Kilde: Lely Industries N.V.
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køer med et malkeinterval på mere end 12 timer (eller 

mere end 10 kg mælk) hentes. I Appendiks 1 finder du et 

instruktionskort, der beskriver proceduren for opstartens 

første dage. 

Denne opstartsprocedure formindsker ventetiderne og 

sikrer rigelig indtagelse af tørstof (TS) og vand. At hente 

for mange køer for hurtigt resulterer som oftest i, at de 

lavtrangerende køer vil vente, indtil de bliver hentet. 

Sådanne køer vil opfatte robotten som et overfyldt og 

farligt sted. Derfor vil de vente, indtil de bliver hentet 

af landmanden. Dette understreger betydningen af, 

at forblive rolig og tålmodig de første uger og at følge 

instruktionerne for at hente køerne.

Lely anbefaler, at der minimalt er 2 personer til stede pr. 

robot i de første dage til at føre køerne hen til robotten 

og kontrollere X-link. Efter 2-3 dage vil én person være 

tilstrækkelig pr. robot. 

1.4 Tilrettelæggelse af tidsplan
Landmandens daglige tidsplan ændrer sig, når robotterne 

tages i brug på gården. Landmanden skal ikke længere 

malke køerne 2 eller 3 gange om dagen. Det ændrer de 

rutiner, der ellers er blevet faste i det daglige arbejde 

med at drive gården. Malkerobotten giver landmanden 

mulighed for at observere køerne i deres eget miljø. 

Kontrollen er forenklet, og det er let at konstatere enhver 

unormal adfærd hos dyrene. Se kapitel 2.4 vedrørende 

rutiner på gårde med malkerobotter.

Ændringer i tidsplanen:

Andre, fleksible arbejdstider, da faste malketider er blevet  `

historie.

Flere, fleksible arbejdsplaner. `

B¹

B²

Opdel besætningen i 2 grupper: område A og B. Begynd med at malke køerne fra B1 til B2, malk derefter køerne fra gruppe A, fra område B1 til B2. 
Kilde: Lely Industries N.V.
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Vigtige punkter vedrørende tidsforbrug på 

robothåndtering:

Hentning af køer: køer vænnes til at blive hentet til  `

malkning.

Tildeling af grovfoder og kraftfoder: fodring med for  `

meget energi ved foderbordet kan medføre nedgang i 

det frivillige besøgsmønster.

Klovsundhed og hygiejne: halten eller et glat gulv  `

påvirker direkte køernes ønske om at besøge robotten.

Opstartsprocedure

I forberedelsesfasen er det vigtigt at have en • 
velgennemtænkt strategi, der indeholder en 
detaljeret arbejdsplan 
Når man bestemmer anbringelsesstedet for • 
robotterne i stalden, skal man tage højde for 
flere forskellige faktorer, såsom kotrafikken, 
afstanden, der skal tilbagelægges, og rene 
adgangsforhold til kontrolrummet
 Det tilrådes at starte robotterne op med • 
50-60 køer pr. robot i 2 undergrupper for at 
forhindre lange ventetider 
Tidsplanen på gården ændrer sig med • 
overgangen til robotmalkning: en 
fleksibel arbejdsplan og reduktion af 
arbejdsmængden

1.5 Optimeringsdata og 
resultatsindikatorer

Bedriftslederen på en gård bliver holdt informeret af 

robottens software. Lister og grafer giver et klart billede 

af det, der skal holdes øje med i besætningen, gruppen 

og på det individuelle ko-niveau. En bedriftsleder er 

kun interesseret i afvigelserne og de mest presserende 

advarsler, der gives af softwaren. Lely har defineret de 5 

vigtigste Key Performance Indicators (KPI’er), der muliggør 

en nem analyse af specifikke data:

1. Malkninger pr. ko/dag: > 2.5 

2. Afvisninger pr. ko/dag: > 1.0 

3. Mislykket pr. robot: 0 men < 5 pr. dag 

4. Advarsler for yversundhed: < 10% 

5. Hentning af køer: < 5%, 2 gange om dagen

1. Over 2,5 malkninger til opnåelse af god mælkekvalitet

En af fordelene ved robotmalkning er, at køer med høj 

mælkeydelse kan malkes noget oftere. Det forbedrer 

yversundheden og formindsker det somatiske celletal 

(SCC). Hvis køerne malkes mindre end 2 gange om dagen, 

påvirker det celletallet negativt: der vil gå i vejret. 

Forsøgscentret Dexcell i New Zealand har lavet forsøg 

over virkningerne af malkning 1 gang om dagen over for 

2 daglige malkninger. Undersøgelsen gik på det somatiske 

celletal gennem laktationen. Figuren viser klart, at SCC 

tiltager med malkning én gang om dagen, især mod 

slutningen af laktationen.

Figur: virkningen af malkning 1 gang om dagen over for 2 
gange. Kilde: Dairy NZ, 2008
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Målet er at malke gennemsnitskoen mere end 2,5 gange 

om dagen1, da det medfører, at sent lakterende køer bliver 

malket ca. 2 gange om dagen. Dermed forbliver deres SCC 

på et acceptabelt niveau. Af samme grund er det vigtigt 

at bruge fri ko-trafik. Hvis sent lakterende køer malkes for 

ofte, kan niveauet for de frie, fede syrer (FFA) stige. Køer 

kan motiveres til at besøge robotten noget oftere mod 

slutningen af laktationen med:

Korrekt fodring: minimalt 2 kg pr. ko pr. dag i robotten  `

og ingen overfodring ved foderbordet.

Sørg for, at der er tilstrækkelig plads og fri ko-trafik i  `

stalden, så de lavt rangerende køer har let ved at besøge 

robotten.

Robotindstillinger

Robotten bruger en adgangsmatriks til at bestemme, om 

koen skal malkes eller ej. Adgangsmatriksen er baseret på 

koens gennemsnitsproduktion, den ønskede mælkeydelse 

pr. besøg og laktationsstadiet. Målet er at give mindst 9 

til 12 liter mælk pr. besøg. Softwaren beregner antallet af 

malketilladelser inden for grænserne af det minimale og 

maksimale antal malkninger, baseret på den forventede 

dagproduktion og den ønskede mælkeydelse pr. besøg. 

1 Hvis køerne går på græs, er det gennemsnitlige antal malkninger ca. 2,2.
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Normalt får nye og højtydende køer lov til at blive 

malket op til 5 gange om dagen. I takt med, at 

laktationsdagene forøges, og produktionen falder, vil 

dette antal malkninger gradvist aftage. Det minimale antal 

malkninger pr. ko pr. dag er 2,0.

2. Højt antal afvisninger 

Et højt antal afvisninger tyder på et godt flow af køer hen til 

robotten. Forudsat, at der er tilstrækkelig ledig tid i robotten 

(mere end 10%), forårsager et højt antal afvisninger ingen 

problemer. Derfor, hvis den ledige tid er begrænset, vil det 

høje antal afvisninger normalt aftage, da det er sværere for 

køerne at komme ind i robotten. Vær opmærksom på, at 150 

afvisninger kun tager omkring 30 minutter.

Et højt antal afvisninger pr. ko kan skyldes:

Positivt:

Højt indhold af fordøjelige cellevægge på foderbordet,  `

velafbalanceret ration.

Genetik. `

Meget sunde køer. `

Negativt:

Forkert indstilling af software. `

Høj fodringshastighed, der medfører rester af kraftfoder  `

i robotten.

Intet foder, eller foder af dårlig kvalitet ved  `

foderbordet..

3. Man bør forhindre mislykkede malkninger i robotten

Mindre end 1% af malkningerne bør mislykkes. Mulige  `

årsager kan være:

Standset af bruger. Landmanden afbrød besøget på  `

robottens X-link.

Automatisk robotstop. Robotten påbegyndte ikke  `

malkningen, fordi koen forlod robotten baglæns, inden 

lågen lukkede.

Patterne ikke fundet. Robotten var ikke i stand til at  `

finde patterne.

Påsætningstiden. Patterne blev detekteret, men  `

robotten var ikke i stand til at påsætte på en af 

patterne.

Død malketid. Pattekopperne blev rigtigt påsat, men  `

der var intet mælkeflow fra en af kirtlerne.

Rapporten ‘Mislykkede malkninger’ viser køerne og også 

årsagen til den mislykkede malkning samt informationer 

om død malketid (DMT: tiden mellem påsætning og første 

mælkeflow) og malketid pr. kirtel. Forebyg køerne i, at 

malkningen mislykkes igen for at reducere den negative 

virkning på yversundheden. Desuden tager en mislykket 

malkning i gennemsnit 8 minutter. 4 sådanne svigt vil 

koste dig en halv time af din fritid.

4. Bedre yversundhed med kombinerede advarsler

For at holde yversundheden og mælkekvaliteten på et 

højt niveau kombineres advarslerne for konduktivitet, 

farve (og som tilvalg SCC) pr. kirtel og mælkeydelsen 

i rapporten ‘Yversundhed. Antallet af køer med en 

yversundhedsadvarsel er indikation af den gennemsnitlige 

yversundhed. Derfor bør procenten af køer med en sådan 

advarsel ikke overstige 10%.

5. Hentning af køer

Nye køer har behov for at blive malket mindst 3 

gange om dagen på regelmæssig basis for at undgå 

sundhedsproblemer og for at få en god start på den nye 

laktation. Det er målet kun at skulle hente et minimalt 

antal køer, maksimalt 5% 2 gange om dagen. Hvis der er 

flere køer, der skal hentes, tjek da fodringsprogrammet, 

staldindretningen osv. Ved at bruge fleksibelt 

venteområde eller en delt indgang, kan arbejdet med at 

hente køer reduceres. Lely anbefaler brug af automatiske 

låger for at undgå fejl med at fjerne låger, efter de 

hentede køer er blevet malket.

KPI’er

Antal malkninger: > 2.5 pr. ko/dag• 
Antal afvisninger: > 1.0 pr. ko/dag• 
Antal svigt: 0 men < 5 pr. robot • 
Yversundhed: < 10% advarsler• 
Hentning af køer: < 5%, 2 gange om dagen• 
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2 Rammen for vellykket 
robotmalkning

Med delvist styret ko-trafik har køerne frihed til at gå 

fra sengebåsene til foderbordet og vandtrugene. Men 

for at komme tilbage til sengebåsene skal de passere en 

selektionslåge foran robotten, hvor de enten ledes hen 

til robotten, et venteområde eller sengebåsområdet. I de 

styrede eller kontrollerede ko-trafiksystemer kan køerne 

kun komme hen til de forskellige lokationer i stalden 

via énvejslåger eller selektionslåger. Standardruten er 

som oftest: robot, drikketrug, foderbord, sengebås og 

igen tilbage til robotten. Køerne kan kun komme til 

foderbordet via robotten, hvilket har den ulempe, at det 

sætter velfærden for de højproduktive dyr og de unge 

frygtsomme dyr under pres, og som følge deraf påvirker 

det også indtagelsen af tørstof og tiden, de ligger ned.

2.1  Fri ko-trafik
Med fri ko-trafik har køerne frihed til at bevæge sig rundt 

i stalden fra foderbordet til robotten, sengebåsene og 

vandtrugene uden at møde hindringer fra afspærringer 

eller selektionslåger. Erfaringer og observationer fra 

mange gårde overalt i verden viser, at den fri ko-trafik 

danner basis for vellykket robotmalkning. Den forbedrer 

rentabiliteten via optimal produktion og sunde køer. Lelys 

undersøgelser af forskellige former for ko-trafik viser, at 

fri ko-trafik er karakteriseret ved højere mælkeproduktion, 

mindre arbejde og reduceret risiko for mastitis. De 

landmænd, der bruger fri ko-trafik, giver deres køer de 5 

friheder, og ved at gøre det får de mest muligt ud af deres 

besætning.
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Køernes 5 friheder:

Frihed for sult og tørst 1. 
Frihed for fysisk og termisk ubehag 2. 
Frihed for smerte, skader og sygdomme 3. 
Frihed for frygt og kronisk stress 4. 
Frihed til at vise deres naturlige adfærd5. 

Ko-trafik i relation til tørstofindtagelse og ædehyppighed

En rask ko besøger foderbordet 8 til 14 gange om dagen. 

Det er vigtigt med mange små måltider fordelt hen over 

dagen for at opretholde en sund mave og dermed være en 

sund ko. Ved hvert besøg æder en ko gennemsnitligt 2,2 kg 

tørstof på ca. ½ time. I gennemsnit bruger en ko 4-6 timer 

om dagen på at æde. Efter der er leveret frisk foder eller 

efter koen er blevet malket vil tørstofindtaget ofte være 

større. Regelmæssige tilbud om foder og foderskubning 

lokker koen til at komme hen til foderbordet noget oftere. 

Hvis man bruger styret ko-trafik, vil koen ikke få så mange 

små måltider, men vil æde mere pr. besøg. Som følge heraf 

forøges risikoen for vomacidose, og koen vil være mindre 

aktiv i flere timer efter måltidet. 

Eksempel: en ko, der malkes 4 gang om dagen og med 

en produktion på 45 kg mælk, skal dagligt indtage 22-25 

kg tørstof. Det vil sige et minimum på 8 til 10 besøg ved 

foderbordet. Med styret ko-trafik er det maksimale antal 

besøg ved foderbordet 7 (i gennemsnit 5), Det betyder, at 

indtagelsen pr. måltid bliver alt for høj med alle de risici, 

dette indebærer.

Fri ko-trafik i relation til arbejde

I sammenligning med (delvist) styret og kontrolleret 

ko-trafik giver fri ko-trafik på en gård højere produktion 

pr. ko og mindre arbejdsbyrde for landmanden. Især 

kviernes mælkeproduktion stiger med 7%, og nye køer 

producerer 10% mere mælk med et frit ko-trafiksystem. 

Arbejdsmængden med hentning af køerne aftager med 

mere end 60%: det vil sige, der er 3 gange færre køer, der 

skal hentes.

Undersøgelser har vist, at kvier kræver kortere tilvænning i 

fri ko-trafik. De har brug for ca. 10 dage til at vænne sig til 

et styret system, hvor det kun tager 3 dage med et frivilligt 

system. Ændringen fra styret til fri ko-trafik giver særligt 

de lavt rangerende køer bedre lejlighed til at besøge 

robotten. Med et styret system er det de lavt rangerende 

køer, der har brug for at blive hentet, og/eller det er dem, 

der kommer til at vente i timer på at blive malket.

Ko-trafik i kombination med kraftfoder i robotten

Optimal ko-trafik bliver påvirket af godt og velsmagende 

kraftfoder i pilleform i robotten. Den højeste 

besøgsfrekvens pr. ko opnås, når der serveres tilstrækkeligt 

foder i robotterne. En tilbagegang i besøgstallet kan 

ofte tilskrives fejl i fodertildelingen f. eks. med hensyn 

til basisrationen. Hvis foderet har utilstrækkeligt 

fiberindhold, eller hvis energiniveauet er for højt i forhold 

til produktionen, vil køerne ikke være motiveret til at 

besøge robotten. Køerne bliver dovne og er ikke aktive 

nok til at besøge robotterne. 

3000

7800

separati-
onsområde

kontor

Fri ko-trafik i en 3+3-rækket stald med 4 Lely Astronaut-malkerobotter. Kilde: Lely Industries N.V.
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10 grunde til at gå ind for 
fri ko-trafik:

Mere mælk pr. ko (mere hvile og højere 1. 
foderindtagelse)
Mindre halten (mere hvile)2. 
Bedre for de lavt rangerende køer3. 
Bedre forhold mellem fedt og protein 4. 
(højere indtagelse af grovfoder)
Højere fodereffektivitet og sundere 5. 
vommiljø (via hyppigere foderoptagelse)
Mere frihed og forbedret dyrevelfærd6. 
Mindre arbejde og mere mælk pr. robot7. 
Færre tilfælde af mastitis (mindre stress og 8. 
hyppigere malkning)
Bedre socialt liv for landmanden9. 
Lavere omkostninger (investering i låger), 10. 
dermed større fortjeneste

2.2 Besøgsadfærd
For at opnå god besøgsadfærd skal malkerobotten være 

let tilgængelig. For det første betyder det, at der skal være 

tilstrækkelig ledig tid i robotten (mindst 10%), så en ko kan 

gå ind i robotten når som helst, den ønsker det. Ledig tid er 

den tid, hvor robotten er frit tilgængelig, (døren er åben). 

Hvis der er mindre ledig tid, vil navnlig de lavt rangerende 

og frygtsomme køer ikke blive malket tilstrækkeligt, 

ganske enkelt, fordi de ikke har lejlighed dertil, eller de er 

bange for at gå derind. Dyr, der ikke malkes mindst 2 gange 

om dagen, har forøget risiko for yversundhedsproblemer.

For det andet er det afgørende med god plads foran og 

rundt om robotten for at opnå tilstrækkelige besøg. Det 

er den plads i stalden, hvor der er mest travlt, så enhver 

forhindring vil forstyrre ko-trafikken og reducere antallet 

af robotbesøg. På en gård med 120 køer og 2 robotter 

med 3 malkninger og 1 afvisning om dagen betyder det, at 

der vil være 480 køer, der passerer forbi foran robotterne 

(120x4). Gode adgangsforhold vil sige, at robotten skal 

være synlig og let at komme til fra ethvert sted i stalden. 

2.3 Styring af grupper
Der er flere måder at opdele en besætning i grupper på: 

en fysisk opdeling eller en virtuel opdeling med brug af 

software. Fysisk adskilte grupper kan dannes på basis af 

laktationsstadie, produktionsniveau, laktationstal, fysiske 

karakteristika osv. Forskellige virtuelle grupper kan være til 

stede i en enkelt besætning. Adskillelse i virtuelle grupper 

er baseret på ledelses-tekniske forhold. 

 

Det er nødvendigt med plads foran robotterne og bag sengebåsene for at 
sikre optimal kotrafik og for at gøre styringen af grupperne lettere.

Når man arbejder med fysisk forskellige grupper, er det 

vigtigt, at det eksisterende, sociale hierarki i gruppen 

forstyrres så lidt som muligt. De bedste resultater, 

hvad angår arbejde og mælkeproduktion, opnås på 

gårde, hvor køerne forbliver i den samme gruppe i hele 

laktationsperioden. Køerne vender tilbage til deres egen 

gruppe efter kælvningen. En kvie kan knyttes til den robot, 

der har mest ledig tid.

Med mindre grupper vil det være lettere at hente køer, der 

kommer for sent til malkning eller behandling. Men større 

grupper har den fordel, at hvis en robot ikke fungerer pga. 

vedligeholdelse, påvirkes adfærden (f. eks. antal malkninger) 

næppe, da dyrene kan bruge de andre robotter. 

Kriterierne for gruppesammensætning kan variere og 

bør passe ind i dit system. F. eks. kunne der oprettes en 

særlig kviegruppe for at forøge resultaterne, selv om 

mælkeproducenter har forskellige meninger om at arbejde 

med kviegrupper. Nogle er mere begejstrede end andre. 

Mælkeproduktionen og sammensætningen af foderrationen 

kunne også bruges som basis for dannelsen af grupper.
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Det foretrækkes at holde køerne i samme miljø i hele 

deres laktationsperiode og blive malket af de samme 

robotter. Alligevel er reproduktion og produktion i 

praksis de vigtigste anliggender at tage sig af på større 

mælkeproduktionsbedrifter.

Eksempel på en gård med 4 robotter og 2 ko-grupper.

G

D
C

Grupperingsstrategi i en stald med 6 malkerobotter. Køerne er grupperet 
pr. 2 robotter (G = Gruppe1) og forbliver i samme gruppe i laktationen. I 
forgrunden gruppen af goldkøer (D) med kælvningsenheder (C) for at sikre 
plads og individualitet under selve kælvningen.

Styring af gruppe:

Gårde, hvor køerne forbliver i samme • 
gruppe har de bedste resultater med 
hensyn til mælkeproduktion og arbejde 
Gruppeændringer i laktationen har • 
negative indflydelse på koen. Det giver ofte 
stress, der medfører fald i mælkeydelsen
Grupperingsstrategien afhænger af • 
gårdens størrelse, typen af medarbejdere, 
ledelsesformen osv. – det er dog vigtigt at 
bruge faste arbejdsrutiner og have klare 
planer

Goldperioden

Overgangen fra goldperiode til laktation er den periode, 

der mest påvirker køernes produktion og sundhed. Den 

såkaldte overgangsperiode begynder i gennemsnit 3 uger 

før kælvningen og slutter 3 uger efter kælvningen. I denne 

periode er det vigtigt, at koens foderration forbereder 

den på kælvning og laktation. Opstaldningsstedet 

skal være rent, komfortabelt, rummeligt, tørt og uden 

stressfaktorer. Målet med goldperioden er en problemfri 

kælvning og en god start på den nye laktation. 

Goldperioden bliver ikke behandlet i enkeltheder, da der 

er forskelle fra land til land. Det er vigtigt, at køerne er 

sunde og raske, hvilket vil sige sund vomflora, gode klove 

og ingen reproduktions problemer. Koen skal være aktiv, 

og efter kælvningen vil den hyppigt besøge robotten.

Tabel: Fordele og ulemper ved forskellige grupperingsstrategier.

Grupperingsstrategi Fordele Ulemper

Enkelt gruppe • Bedre udnyttelse af robotkapacitet 

• Besætningen hviler mere

•  Landmanden eller medarbejderen skal være 

særdeles fortrolig med køernes produktions- og 

reproduktionsstatus 

Gruppering efter laktationstrin •  Landmanden eller medarbejderen kan kontrollere 

sundhed og frugtbarhed for gruppens vedkommende 

• Mulighed for at skabe en speciel gruppe af nye køer

• Ikke-optimal udnyttelse af robotkapaciteten 

•  Ændringer i gruppen forårsager uro i besætningen og 

for det meste et fald i mælkeydelsen

Gruppering efter produktion •  Fodring ved foderbordet tilpasset gruppens 

gennemsnitsproduktion

• Ikke-optimal udnyttelse af robotkapaciteten 

•  Ændringer i gruppen forårsager uro i besætningen og 

for det meste et fald i mælkeydelsen
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Tabel: Globalt overblik over grupperingsstrategier på gårde. Kilde: Lely Industries N.V.

Goldkøer Nye køer Malkekøer Folk på 
gården

< 50 1 gruppe med alle køer. 1 gruppe med alle køer 1 gruppe med alle køer 1

50-100 Goldkøer er i 1 ell. 2 separate 

grupper (afgoldning og tæt på 

kælvning).

Nykælvere  er iblandt malkekøerne Malkekøer er i 1 gruppe, alle køer får 

samme foderration ved foderbordet

1

100-300 Goldkøer er i 1 ell. 2 separate 

grupper (afgoldning og tæt på 

kælvning).

Nykælvere er iblandt malkekøerne, 

tydeligt markeret til identifikation, eller 

de er i specielle grupper

Malkekøer er i 1 eller 2 grupper (base-

ret på produktion eller laktationstal)

1-2

300-1000 Goldkøer er i 1 ell. 2 separate 

grupper (afgoldning og tæt på 

kælvning).

Nykælvere er i en speciel gruppe, ba-

seret på sundhedsstatus på vej ind i en 

malkegruppe

Malkekøerne er delt på flere grupper, 

baseret på produktion, laktationstal 

eller reproduktionsstatus

2-15

> 1000 Goldkøer er i 1 ell. 2 separate 

grupper (afgoldning og tæt på 

kælvning).

Nykælvere er i specielle grupper, fyldte 

bokse bliver samlet flyttet til næste 

boks

Reproduktion er kriteriet i begyndelsen; 

baseret på køernes reproduktionsstatus 

flyttes køerne til andre grupper

> 15

2.4 Rutiner på robotgårde
En robotgård har en særlig arbejdsorganisation og 

bedriftsledelse. Der bruges relativt mere tid på køerne 

og med at arbejde ved computeren sammenlignet med 

arbejdet på en konventionel mælkeproduktionsbedrift. 

Malkerobottens managementprogram giver altid up-to-

date informationer om besætningen. Rapporterne der 

laves kan bruges til at analysere data om malkerobotten, 

mælkekvaliteten, besøgsadfærden, køer med advarsler, 

fodringsinformationer og brunstforekomst. Et er vigtigt, at 

kontrol bliver et rutineanliggende, helst 2 til 3 gange om 

dagen.

Daglig rutine

I Appendiks 2 er der et instruktionskort, der beskriver de 

rapporter landmanden skal tjekke 2 gange om dagen i T4C 

(Time for Cows)-softwaren. Det er også vigtigt, især på 

større gårde, at lave en plan for rutinerunderne. Køer, der 

komme for sent til malkning, skal føres hen til robotten 

2 gange om dagen på forskellige tidspunkter, så de ikke 

vænner sig til at blive hentet (fulde runder). Det tilrådes 

at fordele tjekkene jævnt hen over dagen (f. eks. kl. 8 om 

morgenen og kl. 5 om eftermiddagen), dog ikke på samme 

tidspunkt hver dag. Det forhindrer malkeintervallerne i at 

blive for lange. På delrunderne kan man så tjekke køerne 

med specielle behov, køer, der skal kælve osv. .

Ugentlige og månedlige rutiner

Foruden de daglige gøremål er der ugentlige og 

månedlige rutiner, der kræver opmærksomhed. Nogle 

af disse opgaver er at skille de køer ud, der skal kælve, 

golde køer eller efterse udstyret. Tidsplanlægning for 

aktiviteterne sparer arbejde og reducerer stress på 

gården. Hvis man sparer 10 minutters arbejde hver dag, 

vil man vinde 8 arbejdsdage om året. Planlægning af 

arbejdet er nøglen til effektivt arbejde. Desuden har 

staldindretningen, kotrafik, anvendte materialer og udstyr 

indflydelse på arbejdseffektiviteten.

Standard Operating Procedures (SOP'er)

Daglige rutiner giver stabilitet på gården og mindre stress. 

Det er vigtigt at opdele arbejdet i klare gøremål samt at 

give dem prioriteter. Prøv altid at besvare 2 spørgsmål: Hvor 

vigtigt er dette arbejde for gårdens effektivitet?

Hvor presserende er dette arbejde for gårdens effektivitet? 

Kombinationen af svarene skaber en tidskvadrant og hjælper 

med til at gøre de presserende og de vigtigste ting først.

Presserende Ikke 
presserende

Vigtigt Prioritet 1 Prioritet 2

Ikke vigtigt Prioritet 3 Prioritet 4

Tidskvadrant til at bestemme prioriteter: presserende og vigtige ting først 
 Kilde: Lely Industries N.V.
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En SOP giver medarbejderen en standardprocedure til 

udførelse af specifikke arbejder. SOP’er er vigtigt til 

effektiv organisering af arbejdet for at skabe klarhed 

og for at udføre arbejdet godt. Når man har SOP’er, 

minimerer det muligheden for at begå fejl.

Arbejdskraft

På de større robotgårde er kravet til arbejdskraft 

forskelligt fra kravet på de mindre familiebrug. Det 

vigtigste er at ansætte folk, der er stærkt motiveret, 

indstillet på og ivrige efter at arbejde med køer. Desuden 

er logiske arbejdsstrategier og protokoller (SOP’er) vigtige. 

Når der er flere folk, der skal udføre samme rutine, er det 

vigtigt, at rutinen bliver gjort korrekt og på samme måde 

hver dag. Landmandens rolle skifter til at være leder, og 

han skal tilsikre, at rutinerne udføres i henhold til planen. 

Et forslag til at kontrollere arbejdet er at udvikle tjekkort, 

der passer til SOP’erne, som de ansatte skal udfylde hver 

dag, når arbejdet er udført. 

Eksempel: På en gård med 1.000 malkekøer og 16 robotter 

i funktion er der i gennemsnit 100 goldkøer og ca. 3 

kælvninger hver dag. På en sådan gård skal man tage sig 

af følgende anliggender:

24-timers dækning af køer, der kælver, og robotalarmer `

Hvem er ansvarlig for behandlingerne, hvem tager sig af  `

computerarbejdet/administrationen

Antallet af mennesker: 1 person for hver 2 robotter `

Arbejdsrutiner: 2 gange om dagen skal der hentes køer,  `

arbejdes på skiftehold eller pr. gruppe.

På gårde af denne størrelse skal der bruges forskellige 

typer af folk:

Driftsledere (HM) 2 personer 48 uger, 6 dage om ugen `

Medhjælpere på gården (FW): 6 personer 48,5 uger, 5  `

dage om ugen = 242,5 dage om året

Rutiner:

Brug rapporter i T4C-softwaren til at • 
analysere data om malkerobotten, 
mælkekvaliteten, besøgsadfærden, køer 
med advarsler osv. 
Køer, der ikke kommer til malkning, skal • 
føres hen til robotten 2 gange om dagen: 
med uregelmæssige mellemrum – undgå 
vanedannelse. 
Planlægning af arbejdet er en nøglefaktor • 
for effektivt arbejde – SOP’er er nyttige, når 
flere folk er involveret i den daglige ledelse.

6.00 morgen Fuld runde

STALD

Tjek køer, der skal kælve (samt køer med særlige behov) • 

Skub foder ved foderbordet• 

ROBOT

Visuelt tjek med at robotten arbejder – mælkeslanger / • 

luft / børstearme

Vask robotarmen / pattekopsættet / gulv, spray og rengør • 

linse 

Skift mælkefilter• 

CHECK X-LINK (T4C) 

Astronaut: DMT eller pattegummi-advarsler • 

Mælkekvalitet: skriv ned, hvilke køer der skal tjekkes• 

Mislykkede malkninger: find ud af, hvorfor de mislykkedes• 

Køer, der ikke kommer til malkning: skriv de køer ned, • 

der skal hentes 

Lav et notat over køer, der ikke kommer, køer >20 timer, • 

sæt på tavlen til hentningen om eftermiddagen 

Hent evt. nye kvier først, og før dem gennem robotten • 

Indhent alle køer, der ikke kommer til malkning >12 timer • 

Tjek køerne: mælkekvalitet og mislykkede malkninger • 

(mastitis)

STALD 

Rengør sengebåsene og gange, og sørg for strøelse i • 

sengebåsene 

Bemærk, om der er køer med unormal adfærd, halter, • 

eller som er syge

10:00 formiddag Delrunde

Visuelt tjek med at robotten arbejder – • 

mælkeslanger / luft / børstearme 

Tjek køer, der skal kælve (samt køer • 

med særlige behov) 

Skub foder ved foderbordet • 

ANDET STALDARBEJDE

Vask samlingssteder• 

Tjek vandtrug, og rengør dem• 

Behandlinger: goldning / køer, der halter / køer, der • 

nyligt har kælvet

Giv køerne foder• 

Osv.• 

4.00 eftermiddag Fuld runde

Se protokol 6:00 morgen – Fuld runde.• 

01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

Nattetjek Delrunde.

Visuelt tjek med at robotten arbejder – • 

mælkeslanger / luft / børstearme 

Tjek køer, der skal kælve (samt køer • 

med særlige behov) 

Skub foder ved foderbordet • 

Figur: eksempel på en Standard Operating Procedure (SOP).
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Tabel: eksempel på tidsplan for ansatte. Kilde: Lely Industries N.V.

Medhjælper Driftsleder

20.00-5.00 1 Medhjælper 

• Køer, der kælver, respons på alarm fra robotten

• Vagthavende ved store problemer med køer eller robotter

5.00-10.00 1 Medhjælper 

Runde 1: 

• Tjek X-link, og hent køer 

• Gør rent i sengebåse 

• Giv kalvene foder, eller tjek drikkeautomaten

Runde 1: 

• Tjek PC 

• Inseminering 

• (Yver) sundhedsbehandling

10.00-15.00 3 Medhjælpere 

• Flyt køer 

• Gør rent i kalvebokse

• Giv køerne foder, osv.

• Kontorarbejde og planlægning

15.00-19.00 2 Medhjælpere 

Runde 2: 

• Tjek X-link, og hent køer  

• Gør rent i sengebåse 

• Giv kalvene foder, eller tjek drikkeautomaten 

Runde 2: 

• Tjek PC 

• Inseminering 

• (Yver) sundhedsbehandling

Total 4 Medhjælpere om dagen 

• Ide: på skiftehold i 5 dage, ikke på skiftehold i 2 dage 

• Til rådighed: 6 personer x 242,5 dage = 1.455 

• Nødvendigt: 7 x 4 x 365 = 1455

• 365 dage om året, 1 person til stede 

• Ide: på skiftehold i 5 dage, ikke på skiftehold i 2 dage 

Derfor: dette er et forslag til en planlægning af arbejdet.

2.5 Ko-håndtering og behandlinger:
Køer har brug for individuel behandling på alle gårde, såsom:

Inseminering. `

Mastitisbehandling. `

Injektion med antibiotika. `

Goldning. `

Klovbeskæring.

I malkestalde udføres disse behandlinger ofte samtidig 

med malkningen. Med robotter malkes køerne 24 

timer i døgnet. Derfor skal ledelsesarbejdet tilpasses 

robotterne, så man undgår, at køer skal vente i flere timer 

i et separationsrum. Et eksempel: mastitisbehandling 

skal udføres senest 3 timer efter malkningen – ellers vil 

behandlingen være mindre effektiv.

Behandlingsområde

Behandling af en ko kan udføres flere forskellige steder:

I en sengebås. `

Ved foderbordet. `

I et separationsområde. `

Undgå lange ventetider, og giv køerne frisk foder, vand og 

et sted at ligge ned i separationsområdet. Gode grunde til 

at vælge et særligt område er: sikkerhed, bekvemmelighed 

og den nødvendige tid til arbejdet.

Undgå  at behandle en ko i robotten, da det kan få koen til 

at associere robotten med en negativ oplevelse.

Separationsområdet med sengebåse og en klovbeskæringsboks giver 
forenklet behandlingsrutine af køerne.

Behandlingsprocedure:

Proceduren for behandling med antibiotika er:

Indtast først den specifikke behandling i T4C- `

managementprogrammet. 

Tjek, om de nødvendige data er indtastet korrekt.  `

Når mælken skal separeres på grund af  `

tilbageholdelsestid, tjek om mælkeseparationen er 

bekræftet. 

Efter data er indtastet i T4C, kan koen behandles.  `

Dobbeltjek i computeren. `
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Landmanden skal overholde denne rutine meget nøje. Hvis 

indtastningen af data til mælkeseparation glemmes, kunne 

der komme antibiotika ud i hovedtanken. Af samme grund 

er det særdeles nyttigt at have en ekstra PC/T4C-terminal 

i stalden. Det er også muligt at bruge en PDA (mobil) med 

trådløs opkobling til hovedcomputeren.

Yverbehandling skal udføres direkte efter 

malkningen. Lely anbefaler at bruge en af de følgende 

fremgangsmåder:

Anbring koen i en særlig gruppe i T4C (specielle 1. 

adgangskriterier), så koen kun vil kunne malkes på 

bestemte tidspunkter, (når der er nogen i stalden). 

Denne fremgangsmåde sikrer behandling på det rigtige 

tidspunkt. En ulempe ved denne procedure er mulig 

forstyrrelse af koens rutine, som kan have negativ 

indflydelse på dens besøgsadfærd.

Tjek koen på det planlagte tidspunkt for behandling. 2. 

Hvis den er blevet malket for kort tid siden, kan den 

behandles øjeblikkeligt. Hvis koen er blevet malket for 

nogen tid siden, er det bedre at anbringe den i en speciel 

gruppe i management-programmet, så den kan blive 

malket med det samme. Efter malkning og behandling er 

det muligt at føre koen tilbage til den korrekte gruppe. 

En ulempe ved denne procedure er den arbejdsmængde, 

der skal udføres for at behandle koen.

Landmændene foretrækker ofte den første løsning med 

at anbringe koen i en speciel gruppe for at spare arbejde. 

Den anden fremgangsmåde er også en god mulighed, men 

mere tidskrævende.

Ko-håndtering og 
behandlinger:

Håndtering og behandling af køer bør • 
tilpasses robotten og skal være en fast 
bestanddel af den daglige rutine 
Behandlingsområdet skal være sikkert, • 
bekvemt og skal kunne spare tid og arbejde 
Indtast først en behandling i management-• 
programmet, inden en ko rent faktisk bliver 
behandlet
Udfør aldrig behandlinger af køerne i • 
robotten!

Inseminering af en ko i sengebåsen.
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2.6 Robotkapacitet
Robottens arbejdspræstation bestemmes af 2 vigtige 

faktorer: malketid og behandlingstid. Behandlingstiden er 

den tid, der bruges på at gå ind i robotten, at armen svinger 

ind, yverrengøring, påsætning, spray og tiden, der går med 

at forlade robotten igen.

De fleste køer har en behandlingstid på omkring 2 minutter. 

En god yverform og fin yverhygiejne muliggør hurtig 

behandling af koen i robotten. Den resterende tid afhænger 

af mælkeflowet. Når det drejer sig om at maksimere 

robottens arbejdspræstation, forbedres kapaciteten af køer 

med et højt mælkeflow. Hvis du malker visse ’problemkøer’ 

mindre ofte, vil behandlingstiden aftage. Hvis koen har 

mere mælk i yveret, bliver der sædvanligvis anvendt en 

lidt højere malkehastighed for sådanne køer. Det gør det 

muligt at forøge robottens arbejdspræstation. Rapporten 

‘Ko - roboteffektivitet’ giver dig yderlige oplysninger om 

behandling og malketid for hver ko.

Diagram: virkning af malkehastighed, påsætningsproblemer 
og støderindstillinger af tidsforbruget i Astronauten. 
Standard tider: gå ind i robotten: 2 sek., armen svinger 
ind og rengøring af yveret: 45 sek., påsætning: 15 sek., 
malkning: 120 sek., spray: 5 sek., og gå ud af robotten: 2 
sek. Kilde: Lely Industries N.V.

0%
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60%

80%

100%

Langsomt
malkende køer

Hurtigt 
malkende

køer

Køer med 
påsætnings-
problemer

Forkerte
støderindstillinger

7.28 min 3.15 min 6.23 min 4.11 min

Påsætning

At armen svinger ind + 
rengøring af yveret

At gå ind i robotten Malkning

Spray

At gå ud af robotten

For at optimere malketiden (mælkeflowet)

Malk, når yverne rummer mere mælk (10 kg mælk pr.  `

malkning er en optimal værdi).

Fremavl og udvælg køer med et højt mælkeflow. Afvigelse  `

mellem køerne i en besætning kan være mellem 1-6 kg/

min).

Højere vakuumniveau eller tuning af pulseringen kan  `

forøge mælkeflowet.

Men for højt vakuumniveau kan forårsage skader  `

på pattespidserne, hvilket har negativ indflydelse på 

mælkeflowet (og yversundheden).

Optimering af behandlingstiden

Tjek hvert trin af malkeprocessen for at optimere 

behandlingstiden. Hvis køerne har længere påsætningstider:

Sørg for, at der ikke er for meget hår på yveret (eller  `

halen).

Hvis en af kirtlerne er tom mod slutningen af laktationen  `

kort tid før goldning, evt. afgoldning af kirtel.

Hvis der er mindre tryk i yveret mod slutningen af  `

laktationen, kan bagpatterne komme for tæt mod 

hinanden. Anbring sådanne køer i en gruppe til malkning 

2 gange om dagen, så der er mere mælk i yverne.

Hvis køerne har en unormal yverform, tager påsætningen  `

længere tid. Anbring sådanne køer i en gruppe, der kun 

kan malkes, når der er nogen i stalden, eller de skal malkes 

’under opsyn’. 

Andre faktorer til forbedring af robotkapaciteten

Det er vigtigt at have køer, der er egnet til robotmalkning for 

at kunne optimere robottens arbejdspræstation. Måske er 

det endnu vigtigere at sørge for korrekte indstillinger i T4C-

softwaren for at være sikker på, at robotten bruger tiden på 

de rigtige køer.

Sunde køer, som har det godt med at besøge robotten noget 

oftere:

Skub frisk foder ved foderbordet mange gange, `

Sørg for, at der er tilstrækkeligt mange fibre i foderet  `

ved foderbordet, hvilket forbedrer drøvtygningen og gør 

køerne mere aktive. Med mindre effektive fibre bliver 

køerne mætte og dovne, så de helst vil ligge ned i stalden i 

stedet for at besøge robotten,

Gode raske klove og ingen glatte gangarealer.  `

Fremavl køer, der passer til robotsystemer:

Undgå krydsede bagpatter. Nogle tyre er kendt for at  `

nedarve syndromet ’krydsede patter’. 

Tænk på malkehastighed, når du vælger avlskøer til  `

besætningen.

Overbelægning

Overbelægning af en robot er afhængigt af antallet dyr og 

også af malkehastigheden og behandlingstiden i robotten. 

‘Robot præsentation’ rapporten viser maskinens resultater i 

den seneste periode, inklusiv antallet af malkninger, tiden, 

der er brugt på andre aktiviteter og maskinens overkapacitet. 

Overbelægning har den virkning, at flere dyr bare står ved 

foderbordet og på gangarealerne.  
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Hvis en ko kun kan malkes i robotten, når yveret er fyldt med mælk: 
anbring den i en gruppe, der kun bliver malket 2 gange om dagen.

Gør robotkapaciteten 
bedre:

Robotpræstationen af hænger af • 
malketiden og behandlingstiden
Højere mælkeflow og kortere • 
behandlingstid forøger robotpræstationen 
og gør den dermed mere rentable
I forhold til robotkapaciteten er • 
køernes sundhed, hygiejne, fodring, 
genetik og besøgsadfærd også vigtige, 
medbestemmende faktorer
God besøgsadfærd sikres ved tilstrækkelig • 
ledig tid i robotten (mindst 10%), ingen 
overbelægning, rigelig plads foran 
robotterne og optimal bedriftsledelse
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3 Fodring

Det foder, der gives køerne, er af største betydning for den samlede succes med en mælkeproduktion. 
Det påvirker ikke kun mælkeproduktionen med også foder/mælk-effektiviteten, køernes almindelige 
sundhed, reproduktion og stofskifteforstyrrelser. Desuden påvirker foderet kotrafikken og besøgsadfærden 
til robotten. Som markedsførende i robotmalkning ved Lely, at den korrekte fodring af køerne er vigtig 
for vellykket robotmalkning. Fodringstilrettelæggelsen bestemmer stort set det økonomiske resultat af 
mælkeproduktionen.

De nedbryder foderet i molekyler, som koen er i stand til 

at fordøje. For at opnå en optimal nedbrydning afkortes 

og knuses foderpartiklerne ved drøvtygning. Efter 

nedbrydningen synker de små foderpartikler og molekyler 

ned i væskelaget og går videre til de 3 andre maver og 

derefter ind i tarmsystemet.

3.1 Drøvtygningens fysiologi
Drøvtygning

En malkeko er en drøvtygger. Den kan ikke alene nedbryde 

cellestrukturen i græs. Den første (for)mave hedder 

vommen. Den kan rumme 100-120 liter gæringsdygtigt 

(fordøjeligt) materiale. Der kan identificeres 3 faser i 

vommen: øverst et luftholdigt rum, et mellemliggende 

rum med faste stoffer og i bunden et rum med flydende 

materiale.  Foderet bearbejdes af bakterier og protozoer. 
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Koens fordøjelseskanal Kilde: Wattiaux and Howard, 2000

Tyktarm

Bækkenknogle

Spiserør

Netmave

Bladmave

Løben

Blære

Tyndtarm

Vom

Dannelse af luft

Strukturlaget

Væsken

Vommens indhold

Drøvtygningsprocessen

Hos drøvtyggere tjener tygningen, medens de 

æder, og drøvtygningen til at reducere størrelsen af 

foderpartiklerne og til at forøge forholdet mellem 

partikeloverflade og volumen. Dette letter fordøjelsen af 

foderet gennem fordøjelsessystemet. En ko tygger drøv 

6 til 10 timer om dagen, og som hos mennesker fungerer 

fordøjelsesprocessen bedre under hvile, da blodtilførslen 

til fordøjelsessystemet forøges. Under drøvtygningen 

produceres i alt 160 – 180 liter spyt. Spyttet indeholder 

bikarbonater (buffer), som holder mavens pH-værdi 

stabil og forhindrer vomacidose. Efter hvert måltid flader 

pH-værdien i maven på grund af gæringsprocessen. Så jo 

hurtigere en ko begynder at tygge drøv efter et måltid, jo 

bedre for fordøjelsen. 

Fodringen er 
fundamentet for 
vellykket robotmalkning

Foderrationen, der gives ved foderbordet, 1. 
er baseret på den gennemsnitlige 
mælkeydelse pr. ko minus 7 kg og skal 
indeholde mindst 40% tørstof.
Der gives et minimum på 2 kg kraftfoder 2. 
i robotten for at lokke køerne hen til 
robotten.
Fodringshastigheden i T4C er indstillet til 3. 
mellem 300 og 400 gr/min. Så alle køerne 
får lejlighed til at æde deres kraftfoder i 
robotten.
Basis for en god foderration er: foder af 4. 
høj kvalitet, velsmagende, uden forurening 
af mug eller snavs og med tilstrækkeligt 
effektive fibre.
Ubegrænset adgang for køerne til foderet 5. 
ved foderbordet.
6. Ubegrænset adgang for køerne til rent 6. 
vand og en komfortabel liggeplads.
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Koen – en drøvtygger:

En ko tygger drøv 6 til 10 timer om dagen• 
Underdrøvtygningen producers 160-180 • 
liter spyt – bikarbonat fungerer som en 
mavebuffer
Foderet omdannes af bakterier og • 
protozoer, og netmaven pumper det ind og 
ud af vommen 
I bladmaven bliver fodermassen malet, så • 
den absorberer vand og VFA’er (energi til 
koen)
Løben er den rigtige mave, hvor • 
foderpartiklerne fordøjes

Netmave, bladmave og løben 

(For)mave nummer 2 er netmaven. Den fungerer som en 

pumpe og får væske til at flyde ud af vommen sammen 

med de nedbrudte og gærede foderpartikler. Mave 

nummer 3 er bladmaven, som er dækket af muskler. Disse 

muskler maler fodermassen, så den kan absorbere vand 

samt frie, fede syrer (VFA’er). Desuden stimulerer den 

fremdriften af foderet hen mod kallunet. Varigheden af 

opholdet af fodermassen i vommen og netmaven er på 

omkring 60 timer. Men der er dog store tidsvariationer, 

afhængigt af foderrationen. Fodermassen opholder sig 

i bladmaven i omkring 7-9 timer og i omkring 2-8 timer i 

løben. Løben er den rigtige mave som hos mennesker, hvor 

foderpartiklerne fordøjes i et surt miljø.

3.2 Fodringsmetoder
Partial Mixed Ration (PMR)

En meget almindelig måde at fodre køer på, når der 

anvendes et robotmalkesystem, er den såkaldte PMR-

metode. PMR-fodring er baseret på princippet: ’giv alle 

køerne en mindre, almindelig foderration ved foderbordet 

Tabel: Oversigt over de forskellige udgifter med TMR- eller PMR-fodring i Canada. Kilde: Lely Industries N.V., 2009

TMR PMR Forskel

Foderudgifter/100 kg mælk C$11.99 C$12.36 C$0.37

Udgifter til opdræt af ungkreaturer/100 kg mælk C$3.44 C$3.03 -C$0.41

Afskrivningsudgifter/100 kg mælk C$4.60 C$4.06 -C$0.54

Dyrlægeudgifter/100 kg mælk C$1.65 C$1.60 -C$0.05

Ekstra arbejdslønninger/100 kg mælk C$1.12 C$0.47 -C$0.65

Behandlingsudgifter/100 kg mælk C$0.49 C$0.26 -C$0.23

Samlede udgifter/100 kg mælk C$23.29 C$21.78 -C$1.51

og tilføj en individuel ration i robotten, baseret på den 

enkelte kos mælkeydelse’. Afhængigt af, hvor meget 

kraftfoder der skal bruges, er det muligt at bruge en 

Cosmix-fodringsstation. Fordelen ved PMR er, at de 

højtydende køer får tilstrækkeligt energi fordelt på hele 

dagen, medens lavtydende køer får mindre energiholdigt 

foder, hvorved risikoen for opfedning mindskes. En 

velafbalanceret individuel ration sikrer forbedret sundhed 

samt lavere foderudgifter, også selv om der bruges 

det dyrere kraftfoder i pilleform. Dette optimerer de 

økonomiske resultater.

1 2

Eksempel på en Cosmix-fodringsstation.

TMR-fodring

TMR-fodringsstrategien (flad) fodring er ikke nogen god 

mulighed på en robotfarm. Hvis køerne fodres efter TMR-

princippet – hver ko får det samme – vil nykælvere få for 

lidt og lavtydende køer for meget energifoder, hvilket 

betyder, at de vil henholdsvis tabe sig eller tage på. Da 

TMR-foderet ofte har et højt energiindhold, vil foderet i 

robotten slet ikke være attraktivt for køerne. Som følge 

heraf vil antallet af frivillige besøg i robotten gå ned. 
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Energiindhold foderbord: gennemsnitlig 
mælkeydelse minus 7 kg.
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Figur: Antallet af køer, der skal hentes er højere i TMR-sammenhæng, fordi energiindholdet ved foderbordet er for højt. I PMR-
sammenhæng er energiindholdet ved foderbordet lig med den gennemsnitlige mælkeproduktion minus 7 kg – kun få køer har 
behov for at blive hentet. 
 Kilde: Lely Industries N.V.

PMR-fodring er rentabel

TMR-fodring anvendes af landmænd, fordi de har det 

indtryk, at fodringsomkostningerne vil gå i vejret, hvis 

der skal gives kraftfoder i pilleform i robotten. Lely har 

imidlertid gennemført en undersøgelse i 2009 – i Canada 

og i Tyskland – om virkningen af PMR- og TMR-fodring 

på fodringsudgifterne, besøgsadfærden i robotten og 

indtagelse af kraftfoder og grovfoder. Den viste, at PMR-

fodringsstrategien medfører besparelser på 1,67 euro pr. 

100 kg mælk i Tyskland og 1,51 canadiske dollar pr. 100 kg 

mælk i Canada. Køerne bliver fodret i overensstemmelse med 

deres behov, og derfor vil dyrene være sundere. Desuden 

vil den samlede mængde kraftfoder, der fortæres, være 

mindre. Denne undersøgelse viser klart, at selv i lande med 

store prisforskelle mellem kraftfoder i pilleform og løse 

foderkomponenter er PMR-fodringen rentabel.

Dynamisk fodring og malkemodel

Den dynamiske fodring og malkemodel i T4C-softwaren 

tager højde for det enkelte dyrs respons i mælkeydelse 

til det tildelte kraftfoder og den individuelle variation i 

malkeinterval. Køer viser individuelle forskelle med hensyn 

til fodringseffektivitet og påvirkelighed med hensyn til 

malkeinterval. Ved at optimere disse parametre for hver 

ko vil rentabiliteten og robotkapaciteten blive forbedret. 

Modellen er baseret på de matematiske principper i ’Dynamic 

Linear Modelling’ (DLM) og blev udviklet i samarbejde 

med ’Animal Science Group’ (ASG), Wagenigen University. 

Et gennemprøvet matematisk princip, der f. eks. bruges i 

logistik, men som blev indført i mælkeproduktionen af Lely.

 

Dynamisk fodring

Dynamisk fodring tager højde for den enkelte kos respons 

i mælkeydelse til en vis mængde kraftfoder. Herved tages 

udgifterne til kraftfoder og fortjenesten ved mælk, fedt 

og protein i betragtning. Systemet giver hver enkelt ko den 

optimale mængde kraftfoder til en optimal mælkeydelse, 

baseret på den individuelle fodringseffektivitet. Grænserne 

for dynamisk fodring i robotten er minimalt 2 kg og 

maksimalt 8 kg kraftfoder. 

Dynamisk malkning

Dynamisk malkning sigter mod at maksimere 

robotpræstationen med hensyn til kg mælk og også 

rentabiliteten. Se på tallene for mælkeflowet. Systemet 

sigter mod at få så meget af fase 3 som muligt hver dagen 

til robotoptimering. Dette opnås ved mere mælk pr. 

malkning, lidt færre malkninger og færre malkninger af 

de interval-upåvirkelige køer. Dette forøger kapaciteten 

og giver mulighed for, at køer, der er meget påvirkelige 

af intervallerne, kan malkes noget oftere. Grænserne for 

dynamisk malkning er minimalt 2 og maksimalt 5 malkninger 

om dagen.

PMR: Rentabelt, 
Kontrollabelt og Lavere 
Udgifter

Giv alle køerne en mindre, generel • 
foderration ved foderbordet, og tilføj en 
individuel foderration i robotten efter hver 
enkelt kos mælkeydelse
Højere antal malkninger og afvisninger • 
medfører mere mælk pr. ko
Forbedret dyresundhed: færre tilfælde af • 
maveacidose og færre fede køer
Reducerede omkostninger: mindre arbejde • 
og lavere fodringsudgifter
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Tabel: Virkningen af dynamisk fodring og malkning for den individuelle ko. Kilde: Lely Industries N.V.

Fodring

Hvordan responderer den enkelte ko 

på at blive fodret med noget ekstra 

kraftfoder, baseret på prisen for kraft-

foder og prisen for mælk?

Hvis et ekstra kg kraftfoder ikke medfører en forøgelse af mælken, skal mængden af 

kraftfoder reduceres.

Eksempel: Mælkepris: 30 cent/kg og prisen på kraftfoder: 20 cent/kg. Fodring med 1 kg 

ekstra kraftfoder skal altså medføre en merproduktion på 20/30 = 0,67 kg mælk.

Milking 

Hvordan responderer den enkelte ko 

på at ændre malkeinterval, baseret 

på ledig tid i robotten, mælkeydelse, 

malkehastighed og koens bokstid?

Hvis den ekstra malkning ikke medfører et højere dagligt udbytte af robotten, skal koen 

malkes mindre ofte.

Eksempel:

Færre malkninger af en lavtydende ko giver ofte en højtydende ko bedre mulighed for at 

forøge sit antal malkninger.
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Figur: Virkningen af dynamisk fodring på mælkeydelse, vægt og mængden af kraftfoder i sammenligning med kontrolgruppen. 
Vægt og BCS var konstant, hvorimod mælkeproduktionen aftog en smule. Fodringsmængden af kraftfoder aftog med et 
gennemsnit på 5 kg pr 100kg mælk. Kilde: Lely Industries N.V., 2009
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Figur: Princippet med dynamisk malkning: sigter mod at få 
så meget af fase 3 som muligt hver dagen.
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Forholdet mellem indtagelse af kraftfoder og mælkeydelse

Forholdet mellem indtagelse af kraftfoder og mælkeydelse 

blev undersøgt af ASG, Wageningen University. Forskerne 

prøvede at kvantificere responsen i den individuelle variation 

i daglig mælkeydelse i forhold til kraftfoderindtagelsen 

og at udforske de økonomiske muligheder. De optimale 

kraftfoderrationer blev bestemt for at opnå den 

maksimale bruttofortjeneste (mælkeydelsen minus 

kraftfoderudgifterne), og den potentielle daglige gevinst lå 

fra € 0,20 til € 2,03 pr. ko.

Virkningen af dynamisk fodring og malkning

Lely Industries lavede en undersøgelse i 2009 om virkningen 

af dynamisk fodring og malkning på mælkeydelse, vægt, 

mængden af kraftfoder, mælk pr. malkning og mælkeafkast. 

Undersøgelsen, baseret på mere end 40.000 ko-dage og 

120.000 malkninger med Lelys Astronaut malkerobot, viste 

klart følgende resultater.
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Resultater af dynamisk 
fodring og malkning:

Forbedret individuel sundhed. • 
Reducerede fodringsomkostninger. • 
Forbedret robotudnyttelse. • 
Større overskud• 

3.3 Daglig ration
Ration ved foderbordet

Foderet, der gives, skal svare til produktionsniveauet (mælk, 

fedt- og proteinindhold) samt køernes fysiske tilstand. 

Rationen ved foderbordet skal være velafbalanceret og 

rigtigt beregnet for at undgå overfodring af lavtydende 

køer. Hvis de overfodres, forsvinder motiveringen hos 

disse køer til at besøge robotten. Derfor kan den følgende 

tommelfingerregel anvendes: den gennemsnitlige 

mælkeydelse pr. ko minus 7 kg.

Eksempel: hvis køerne producerer et gennemsnit på 32 kg 

mælk, skal rationen ved foderbordet være tilstrækkelig til 

32-7 = 25 kg mælk. Denne tommelfingerregel er baseret på 

gennemsnitsvariationer blandt køerne i besætningen. Som 

følge heraf skulle foderrationen ved foderbordet være 

endnu lavere, hvis mælkeproduktionen blandt køerne 

udviser store variationer. Hvis der kun er små variationer i 

den daglige produktion blandt køerne, kan rationen ved 

foderbordet afbalanceres højere. 

Begræns indtagelse af kraftfoder ved foderbordet

En nylig undersøgelse ved Gent universitetet i Belgien viste 

et forøget antal malkninger og afvisninger, når mængden 

af kraftfoder ved foderbordet bliver begrænset (se Tabel). 

I prøvegruppen blev mængden af kraftfoder reduceret 

med 30% ved foderbordet (1,8 kg pr. ko om dagen), og 

mængden af kraftfoder i robotten blev forøget med 12% 

(0,7 kg pr. ko om dagen). Dette resulterede i mere mælk 

med mindre kraftfoder.

Tabel: malkninger, afvisninger, mælkeproduktion og 
besøgsadfærd. Kilde: Hauspie, 2008

Malkninger 
pr. ko om 
dagen

Afvisninger 
pr. ko om 
dagen

Mælkeproduk-
tion pr. ko om 
dagen

Besøgsad-
færd A

Kontrol-
gruppe

2.3 1 27.4 72%

Testgruppe 2.5 1.4 29.5 77%

Forskel 
(%)

+ 8% + 27% + 7% + 7%

A  Dette er beregnet som en procentdel af antallet af malketilladelser 
(malkeadgangsindstillinger). Eksempel: en ko har lov til at blive malket 4 gange om dagen, 
men malkes 3 gange. Besøgsadfærden er 75%. Jo højere procentsats besøgsadfærden 
viser, jo færre køer skal der hentes.

Våde produkter i foderrationer på robotgårde

Der stilles ofte spørgsmål om anvendelse af mask, 

kartofler, sukkeroeaffald og andre våde produkter i 

foderrationerne på robotgårde. Med hensyn til disse 

produkter er det vigtigt, at gennemsnitsrationen, der 

tildeles ved foderbordet justeres efter den gennemsnitlige 

mælkeydelse minus 7 kg, og at den indeholder mindst 40% 

tørstof. Køerne til tiltrækkes af kraftfoderet i robotten. 

Hvis rationen ved foderbordet bliver med for højt 

energiindhold, vil nogle køer ikke besøge robotten igen, 

ganske enkelt, fordi kraftfoderet ikke længere er ønsket.

Strukturen i foderet skal nøje undersøges, og særligt, 

hvis man fodrer med våde produkter. Fugtighed blødgør 
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Figur: Virkningen af dynamisk malkning på mælk pr. malkning, og på afkastet pr. ko. Fra begyndelsen af den dynamiske 
malkning (den røde lodrette linje) forblev den ledig tid i robotten konstant, mælk pr. malkning blev maksimeret og førte til 
mere mælk pr. robot og forøget afkast pr. ko. Kilde: Lely Industries N.V., 2009
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strukturdelene i foderet, hvilket betyder, at drøvtygningen 

stimuleres mindre, og køerne bliver mindre aktive, hvilket 

resulterer i et faldende besøgstal til robotten. Strukturen 

i foderrationen aftager, som dagen skrider frem. Med et 

kontinuerligt forløb, som ved robotmalkning, får de køer, 

der kommer sent på dagen, et energiholdigt foder uden 

effektive strukturer.

Rationen skal indeholde tilstrækkeligt tørstof

Tilstrækkelig og afbalanceret indtagelse af tørstof 

fører til en sund mælkeproduktion og reducerer både 

stofskifteforstyrrelser og vægttab. Samtidig forbedres 

avlsresultaterne. Praktisk erfaring viser, at indtagelse 

af tørstof på kælvningsdagen fortsætter med at have 

virkning i op til 4 uger inde i laktationen. Ved slutningen 

af drægtighedsperioden kan indtaget af tørstof falde 

med fra 2 til 4 kg. Hvis indtagelsen af tørstof bliver 

mindre end forud antaget, skal foderkoncentrationen 

forøges for at opfylde koens behov. Efter kælvningen vil 

tørstofindtagelsen gradvist falde (se Figuren). 

Figur: Tørstofindtagelse hos Holstein 
efter kælvning. (1 kg) Kilde: Kertz, 1991
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Figur: Forskel mellem tørstofindtagelse hos individuelle 
køer og kvier.(1 kg) Kilde: Lely Industries N.V., 2009
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Indtagelse af tørstof er mindre hos kvier end hos 

ældre køer, og hos begge er det mindst ved starten af 

laktationen. Denne kendsgerning skal tages i betragtning, 

når kraftfodermængden beregnes ved starten af 

laktationen. Det vigtigste er, at køerne skal indtage 

grovfoder, så de får en sund start. Lely anbefaler at 

forøge kraftfoderet med maksimalt 400 g om dagen. 

Større mængder kan sætte grovfoder/kraftfoderforholdet 

under pres, hvilket fører til, at man ikke kan opnå 

topproduktionen eller til vomacidose. Jo mere tørstof der 

indtages umiddelbart efter kælvningen, desto højere vil 

indtagelsen blive på dag 28.

Rationen skal indeholde tilstrækkeligt protein

Mælkens indhold af urea er en klar indikation, om 

rationen indeholder tilstrækkeligt protein (16-19% 

råprotein). Et lavt ureaindhold (<15 mg/0.53 oz) angiver, 

at koen får for lidt vomnedbrydeligt protein. Den 

mindste forstyrrelse i rationen kan medføre problemer. 

Virkningerne ses ofte først i besætningens frugtbarhed. 

Hvis ureaindholdet i mælken er for højt, betyder det, at 

enten er indtagelsen af foderprotein for høj eller også, at 

rationen indeholder for meget vomnedbrydelig protein i 

forhold til de vomnedbrydelige kulhydrater. Fordøjelsen 

bliver mindre effektiv og energien er hermed spildt, og det 

koster penge. 

Kulstof-fodaftryk

Kulstof-fodaftrykket i mælkeproduktion bliver i stigende 

grad vigtig, da udstrømninger såsom metan (CH4) og 

nitrogenoxid (NO2) er luftarter, der har stor betydning 

for den globale opvarmning. Disse udstrømninger fra 

kvæg afhænger af flere faktorer såsom foderindtagelse, 

fodertyper, fodringsprocesser og indirekte opstaldnings- 

og gødningssystemer. Ved at fokusere på disse faktorer, 

skulle fremtidig udvikling reducere udstrømningerne af 

disse drivhusluftarter.

Foderrationen skal have tilstrækkeligt effektive fibre.

Foder med masser af fibre, såsom halm, hø og lang-snittet 

græs, indeholder kun lidt energi. Kraftfoder, på den anden 

side, indeholder meget energi, men kun få fibre. At fodre 

en ko med mere energi betyder flere gæringsprocesser i 

maven. Mere gæring vil medføre højere laktatproduktion 

og som følge heraf en lavere pH-værdi i maven. Nogle 

bakterier, der er nødvendige for fibernedbrydelse, 

kan ikke overleve udsættelse for en lav vom pH-

værdi i længere tid. Dette vil resultere i ufuldkommen 

fiberfordøjelse og stofskifte- og fordøjelsesforstyrrelser. 
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Fodring med mere effektive fibre vil tvinge koen til at 

tygge drøv, hvilket hjælper med at forhindre acidose. 

Strukturpartiklerne i foderet skal have en effektiv længde 

på 3-4 cm. Men det tager lang tid at nedbryde for mange 

fibre i maven. Som følge heraf bliver tørstofindtaget, 

og dermed energioptaget, reduceret, hvilket igen vil 

nedsætte mælkeproduktionen. Derfor skal en foderration 

være afbalanceret med det rigtige fiber/kraftfoderforhold, 

der er perfekt afstemt til hinanden. Får koen dette, vil den 

bruge tilstrækkelig tid på drøvtygning. 

Figur: Udvikling af vom pH-værdi i løbet af dagen med 
PMR- og TMR-fodring. Den optimale vom pH-værdi 
er over 5,8, hvilket medfører, at medfører, at mavens 
mikroorganismer fungerer optimalt. Med PMR-fodring er 
vommens pH-værdi mere stabil. Kilde: Lely Industries N.V.
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Daglig ration: 

Beregnet ration Ved foderbordet: den • 
gennemsnitlige besætningsproduktion 
minus 7 kg
Sørg for, at der er 40% tørstof i de dag-• 
lige rationer med vådprodukter, så man 
sikrer frivillige ko-besøg til malkerobotten
Indtagelse af tørstof påvirker koens sam-• 
lede foderindtagelse: afbalancer den sam-
lede ration, så tørstofmængden passer
Gennemsnitsrationer indeholder 16-19% • 
råprotein til effektiv fordøjelse – urea er 
et parameter for effektiviteten af fordø-
jelsen af protein
Effektive fibre er nødvendige for en sund • 
mave og en rask ko

Robotbesøg og effektive fibre

Forholdet mellem fodring med flere effektive fibre ved 

foderbordet og robotbesøg er blevet undersøgt i en mindre 

undersøgelse. På 14 gårde, alle med fri kotrafik, blev 

portionerne ved foderbordet undersøgt for effektive fibre og 

med anvendelse af ‘Scorekort for stikke og prikke- faktorer 

ved PMR-rationer til malkekøer’ (Appendiks 3). Den letteste 

måde at undersøge rationen på er med hånden. Føl fibrene 

kradse, og prøv af klemme en ration sammen i ’kugleform’. 

Jo hurtigere den opløses efter at man har sluppet ’kuglen’, 

jo højere er indholdet af effektive fibre. En ration med rent 

hø ved foderbordet fulgt op med kraftfoder i robotten og i 

fodringsautomaterne resulterer i et meget højt besøgstal til 

robotten. 

Figur: forholdet mellem fiberscore for rationen og 

besøgsantallet i robotten. Kilde: Lely Industries N.V., 2008
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Fiberscore

Rationen ændres i løbet af dagen på grund af køernes selektion 

ved foderbordet. Afvisninger skal undersøges regelmæssigt 

for at evaluere fodringsstrategien. Hvor mange afvisninger 

er der tale om? Gennemsnitligt kan man acceptere 5-10% 

afvisninger. Hvad er sammensætningen ved afvisningerne? 

Sammensætningen skal være den samme som ved nye tilbudte 

rationer. Der, hvor der anvendes automatiske foderskubbere, 

tiltager mængden af afvisninger. Fodret forbliver friskere 

og mere velsmagende, og også de lavt rangerende køer kan 

besøge foderbordet noget oftere og indtage mere tørstof.

Navnlig med robotmalkning har køerne brug for, at der er 

foder af god kvalitet til rådighed ved foderbordet. Kvaliteten 

af foderet har en umiddelbar virkning på produktionen og på 

køernes besøgshyppighed i robotten. Når der tilbydes foder 

et antal gange om dagen, eller/og når foderet skubbes hen 

til foderbordet regelmæssigt, bliver køerne mere fristet til 

at indtage foderet. Det betyder, at især de lavt rangerende 

køer fortager hyppige besøg til foderbordet og til robotten. 

Undersøgelser med foderskubberen Juno viser en forøgelse på 

10,9% af ko-besøg i robotten.

Maveacidose

Det er vanskeligt at diagnosticere sub-klinisk vomacidose. 

En lille nedgang i mælkefedt, reduceret drøvtygning 

og ufordøjede dele i afføringen kan være indikationer. 

Et tydeligt tegn på vomacidose er en ændring af 

mælkestofferne, hvilket vil sige, at fedtprocenten bliver 

lavere end proteinprocenten. Lely har for nylig udviklet 

et målesystem til fedt- og proteinindhold på Astronaut-
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robotterne for at give landmanden mulighed for at 

observere afvigende værdier i mælkens faste stoffer. 

vomacidose kan helbredes ved at fodre med mere 

fiberholdigt foder og mindre sukkerholdige, hurtigt 

omsættelige produkter. Regelmæssig kontrol med 

drøvtygningsbevægelserne (med Lelys Qwes-HR tags) og 

med styrken af drøvtygningsbevægelserne i forbindelse med 

en undersøgelse af gødningen giver driftslederen et godt 

indtryk af, hvad der foregår inde i koen. I Appendiks 4 anføres 

mulige årsager til mavesyredannelse. I Appendiks 5 findes et 

scorekort til bestemmelse af fordøjelsen set på afføringen. I 

Appendiks 6 vises et scorekort til bestemmelse af konsistensen 

af gødningen.

3.4 Grovfoder
Der er flere faktorer, der bestemmer kvaliteten af foderet. 

Samlet set påvirker de smagen, fordøjeligheden og 

næringsværdien af frisk græs, majs eller ensilage. Køernes 

rationer består for det meste af disse produkter. På grund 

af fodringens betydning for køernes besøgsadfærd skal 

kvaliteten af det (høstede) foder være fejlfri.

Vigtige foderegenskaber

Græs består af en række komponenter, såsom vand, 

sukker, protein, råcellulært materiale og aske. Græssets 

næringsværdi bestemmes af, i hvilken grad disse 

komponenter er til stede samt deres indbyrdes forhold.

Sukkerindhold:  `

For at sikre den mikrobielle proteinsyntese i maven 

er det nødvendigt med et vist minimum af hurtigt 

omsættelig energi i form af sukker. Desuden 

har sukker stor indflydelse på smagen af og 

ensileringsmulighederne for produktet.

Cellevægsfordøjelighed:  `

Højere cellevægsfordøjelighed resulterer normalt i en 

bedre passage i fordøjelsessystemet og forøger koens 

potentielle indtagelse af grovfoder.

Struktur/effektive fibre:  `

Det er nødvendigt med et vist minimum af struktur for 

at holde køerne raske. For at opretholde et godt flow 

af køer hen til robotten er det nødvendigt med et vist 

minimum af effektive fibre. Det vil sige, at størrelsen 

af partikerne skal være tilstrækkeligt stor, og fibrenes 

fysiske tilstand i rationen skal medføre tilstrækkelig 

drøvtygningsaktivitet (over 450 drøvtygningsminutter 

om dagen).

Ensileringsprocessen

Høstarbejdet skal finde sted på det tidspunkt, hvor afgrøden 

har fået tilstrækkelig sollys til at udvikle de sukkerstoffer, 

der er nødvendige for bl.a. konserveringen af græsset. 

De processer, der er nødvendige for en kort periode på 

marken, afhænger af afgrødens art og klimaforholdene. 

Enhver afvigelse kan medføre en stigning i ammoniakdelen 

(NH3), hvilket reducerer næringsværdien og smagen af 

afgrøden, hvilket igen har negativ påvirkning på indtagelsen 

af tørstof og på smag. Tilmed vil afgrøden ikke være så 

hårdfør med mindre stimulering af maven. Dette kan 

resultere i reduceret besøgstal i robotten. Enhver nedgang i 

besøgstallet til robotten hænger normalt tæt sammen med 

et fald i indtagelse af tørstof. Raske dyr besøger robotten 

regelmæssigt. Senere høstning giver afgrøden mere 

struktur, men mindre næringsværdi.

Vandet fordamper fra græsset under tørringsprocessen. 

Koncentrationen af opløselige materialer (osmotisk tryk) 

forøges i græssafterne. Smørsyrebakterierne m.fl., der er 

ansvarlige for nedbrydningen, har ikke let ved at modstå et 

højt osmotisk tryk, hvorimod mælkesyrebakterier næppe 

besværes heraf. Jo mere tør ensilagen er, desto mindre syre 

er nødvendig for konserveringen. Men vær omhyggelig med 

ikke at tørre ensilagen for længe: jo mere tørt græsset er, jo 

vanskeligere er det at nedbryde cellevæggene, og sukkeret 

til mælkesyrebakterierne frigives langsomt. Med tør ensilage 

er det også sværere at få ilten ud under fremstillingen. 

Så tidsperioden på marken skal være kortvarig. Græsset 

’lever’ stadigt i den tidlige tørringsfase, hvilket betyder, at 

protein og sukker nedbrydes. Hvis tiden på marken er kort, 

forbliver der mere sukker i græsset til konserveringsformål. 

En kortvarig periode på marken betyder også mindre tab af 

(kvælstof) protein. 

At lave ensilage eller ballepresse er måder til 

’vakuumpakket’ opbevaring af det høstede græs. Når man 

presser ensilages fast eller ballepresser græsset, tvinger 

man ilten ud af græsstråene. Wrapping sikrer derefter en 

lufttæt indpakning. Når græsset først er lukket ude fra 

den omgivende luft, må ballen eller siloen ikke åbnes igen. 

Når filmen fjernes, kommer der igen ilt til ensilagen. Dette 

medfører mugvækster, og konserveringsprocessen bliver 

forstyrret.

Effektive fibre:

Indholdet af effektive fibre påvirker koens • 
drøvtygningsaktivitet og har indflydelse på 
robotbesøgsadfærden
Sub-klinisk vomacidose kan diagnosticeres, • 
når mælkefedtet går ned i kombination med 
et reduceret antal drøvtygningsminutter og 
ufordøjede dele i afføringen
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Figur: struktur og bestanddele af græscellevægge. 
 Kilde: Euro Grass

Cellevæg
(= hurtigt, næsten 
fuldstændigt nedbrydeligt)

Cellulose
(= langsomt, delvist 
nedbrydeligt)

Cellulose 
(= ikke-nedbrydeligt)

Cellens indre 
med proteiner, sukkerstoffer, fedt og mineraler

Cellevæggens fordøjelighed og sukkerindhold 

spiller også en stor rolle i fremstillingen af ensilage. 

Ensileringsprocessen er baseret på udelukkelse af luft 

for at skabe et anaerobisk miljø og på konserveringen. 

Mælkesyrebakterier omdanner sukkeret til mælkesyre. 

Det er hovedsagelig cellevægstrukturen, der afgør 

tilstedeværelsen af sukker til produktion af mælkesyre af 

mælkesyrebakterierne. Hvis cellevæggen er letfordøjelig, 

nedbrydes cellevæggen også let, og bakterierne har 

lettere ved at komme frem til sukkeret. Højt sukkerindhold 

stimulerer en ideel mælkesyregæring, hvilket resulterer i 

hurtig pH-reduktion og som følge heraf god konservering 

(lang opbevaringstid). Foder af høj kvalitet med 

tilstrækkelige effektive fibre samt velsmagende er vigtigt 

for at vedligeholde et godt flow af køer hen til robotten.

3.5 Kraftfoder
Fodring med kraftfoder

Der skal fodres med kraftfoder i robotten for at tiltrække 

køerne. Lely har lært, at man opnår den optimale 

besøgsadfærd, når kraftfodermængden varierer mellem 

2 og 8 kg pr ko om dagen, afhængigt af mælkeydelsen. 

Hvis køerne kræver mere kraftfoder for at dække deres 

energibehov, kan man anvende automatiske fodringsbokse 

(Cosmix). Kraftfoderet i robotten skal have mindet 10% 

højere energiindhold end rationen ved foderbordet og 

skal være velsmagende. 

Med hensyn til kraftfoderportionen vil den ideelle form 

for kraftfoder være en stærk, robust pille, da køer har 

svært ved at sluge meget fine fodringspartikler.

 

Tabel: Kvalitetsparametre for foderkvalitet Kilde: Euro Grass

 

Parameter Betydning: Målværdi (%) Bemærkninger

Friskt foder Ensilage

IVDOM, OMD (Dig OS) Fordøjelighed af organisk stof (OMD) 82-86 76-80 Procent af næringsstoffer til stede for optagelse

CP Råprotein (CP) 19-24 16-19
Vigtige cellekomponenter, påvirker mælkeprotein-
produktionen

WSC
Vandopløselige kulstofhydrater 
(WSC)

6-15 6-14
Vigtige cellekomponenter, påvirker smagen, tørstof-
indtagelsen, egnethed til ensilering, (udnyttelse af 
råprotein)

NDF Cellevægsfraktion (NDF) 44-52 42-50
Cellevægsindhold og cellevægsfordøjelighed 
definerer tilstedeværelsen af næringsstoffer i cel-
leindholdet til mælkeproduktion

DNDF Fordøjelighed af cellevæg (DNDF) 70-80 70-80
Påvirker tilstedeværelsen af næringsstoffer i celle-
indholdet samt tempoet for fodernedbrydelsen, der 
relaterer til tørstofindtagelsen.

CA Råaske (CA) 7-11 9-11 Forurening med jord forøger indholdet af råaske

Grovfoder:

Sukker, cellevægsfordøjelighed og • 
strukturer bestemmer bl.a. kvaliteten af 
foderet
Foder af høj kvalitet skal smage godt • 
og tiltrække køerne, være stabilt (ingen 
mug, intet råd) og ikke pulverisere ved 
håndtering og blanding
Gode græsmarker og afgrødehåndtering • 
sikrer foder af høj kvalitet – hvilket er 
nødvendigt for et godt flow af køer hen 
til robotten



Robot-bedRiftsledelse

31

Tiltrækning af køer med kraftfoder

Opbevaringen og håndteringssystemet af dette foder 

skal være af en sådan art, at pillerne ikke går i stykker. 

Tilstedeværelsen af støvet ’smuld’ i fodertruget i robotten 

er et sikkert tegn på, at antallet af besøg snart vil dale, 

så denne situation skal forhindres eller i det mindste 

korrigeres, så snart den indtræffer.

Tabel: Eksempel på en fodringstabel. Rationen ved 
foderbordet (PMR) er afbalanceret til 25 kg mælk med et 
besætningsgennemsnit på 32 kg.

Mælkeproduktion Kraftfoder i robotten

1 Kg 2 Kg

25 Kg 2 Kg

30 Kg 3.5 Kg

35 Kg 5 Kg

40 Kg 6.5 Kg

45 Kg 8 Kg

I en række lande doseres løse produkter såsom korn, soja 

and andre former for tørfoder via robotten. Produkter, 

der opbevares under fugtige forhold, kan mugne. Det kan 

få uheldig virkning på den samlede ko-trafik i stalden, da 

køerne ikke længere vil besøge robotten.

Fodringstabeller

Det anbefales at udarbejde en plan for hver gård, der 

specificerer den kraftfodermængde, en ko skal have ved 

et bestemt mælkeproduktionsniveau, eller at anvende en 

dynamisk fodringsstrategi.

Ifølge dette eksempel vil en 5 kg forøgelse af mælken 

svare til en 1,5 kg forøgelse af kraftfoderet. Det afhænger 

af: 

Energimængden i kraftfoderet. `

Den vurderede forøgelse af foderindtagelse ved  `

foderbordet, når køerne producerer mere mælk.

Hvis en ko producerer 25 kg mælk eller mindre, skal den 

stadig have 2 kg kraftfoder. Koen har brug for dette minimum 

for at blive tiltrukket til robotten. En ko, der producerer 45 

kg eller mere, skal have 8 kg kraftfoder i robotten, selv om 

en hurtigt-malkende ko kunne være færdigmalket, inden den 

har ædt sin ration af kraftfoder. En Cosmix-kraftfoderstation 

giver ekstra kraftfoder til de dyr, der har brug for det efter 

malkningen.

Tabel: Eksempel på en fodringstabel på en gård med 
Cosmix-fodringsstationer. Rationen ved foderbordet 
(PMR) er afbalanceret til 25 kg mælk med et 
besætningsgennemsnit på 32 kg. 

Produktion (Kg) I robotten (Kg) I Cosmix (Kg)

1 2 0

25 2 0

30 3.5 0

35 5 0

40 5 1.5

45 5 3

Høj energi, lille grovfoderration – færre malkninger

Protein- og energiniveauet og andelen af grovfoder 

i køernes samlede ration påvirker besøgsadfærden i 

robotten. Undersøgelser har vist et tydeligt og klart 

forhold mellem høj energi og små grovfoderrationer, som 

giver et reduceret antal malkninger. Hvis mængden af 

kraftfoder forøges og ikke fører til mere mælk, er flowet af 

køer på vej ned, og procentsatsen af dovne køer på vej op.

Figur: Frivillig malkning og ration % kraftfoder 
 Kilde: tilpasset fra Rodenburg og Wheeler, 2002
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Fodring med flydende energi

Højtydende køer har et stort behov for energi. Derfor skal de 

være i stand til at fortære meget energi pr. kg tørfoder. De 

normale foderstoffer kan undertiden ikke give tilstrækkelig 

energi. Køer med en høj produktion har derfor en tendens 

til at få negativ energibalance. Flydende produkter, som 

propylenglykol eller glycerin, bruges til at give til nykælvere 

som et høj energitilskud. Hvis der fodres med våde produkter 

i robotten, er det vigtigt at tjekke, at truget er rent flere 

gange om dagen. Propylenglykol er kendt for sin bitre smag. 

Nogle køer skal vænne sig til smagen.

Fodringshastighed

Indstillingen af fodringshastigheden afhænger af køernes 

gennemsnitlige malkehastighed, køernes gennemsnitlige 

besøgstid og den kraftfodermængde, der gives i robotten. 

Som et resultat af en bestemt malkehastighed og en 

bestemt ydelse har hver ko sin egen specifikke besøgstid. 

For at tiltrække køerne til robotten og for at de kan æde 

hele tiden under deres besøg, skal fodringshastigheden 

indstilles korrekt. Afhængigt af de nævnte variabler skal 

fodringshastigheden indstilles til mellem 300 og 400 g/min. 

for at give alle køerne mulighed for at æde op.

Eksempel:

Ko 8 producerer 37,2 kg mælk og besøger robotten 2,5 

gange i døgnet. Gennemsnitsbokstiden pr. boksbesøg er 

6,07 minutter, og den får 8 kg kraftfoder om dagen. Det vil 

sige, at denne ko skal æde 3,2 kg pr. besøg. Den maksimalt 

tilladte portion er normalt indstillet til 2,5 kg, så koen er 

nødt til at besøge robotten flere gange for at kunne æde sit 

kraftfoder. For at kunne æde denne portion skal den bruge 

8 minutter i boksen med en fodringshastighed på 400 g/min. 

Hvis den har en gennemsnitsbokstid på 6,07 min. pr. besøg 

vil den ikke være i stand til at æde sin samlede portion. Hvis 

fodringshastigheden var indstillet til 250 g/min., ville denne 

ko have bruge for 12,80 min. tid i boksen.  

3.6 Græsning
Mange mælkeproducenter ser det som en fordel, at køerne 

kan gå på græs om sommeren. Hvis klimaet tillader det, kan 

køerne endda holdes udendørs hele året rundt. Afgræsning 

og automatisk malkning passer fint sammen. Astronaut-

malkerobotten er udstyret med talrige dele, der muliggør 

afgræsning.

Men, mælkeproduktionen er i høj grad afhængig af det 

daglige vejrlig og af græssets kvalitet. Friskt græs har 

forskellig næringsværdi hver eneste dag. På solskinsdage 

er der en forøget mængde sukkerindhold i græsset. På 

regnvejrsdage er græsset langt mindre fast med en negativ 

virkning på fordøjelsen. For at holde mavemiljøet optimalt 

og tilskynde koen til at besøge robotten kan der gives en 

lille mængde grovfoder eller kraftfoder i området tæt ved 

malkerobotten.

Når man kombinerer automatiseret malkning med 

afgræsning, anbefales det varmt at gøre brug af en eller flere 

Grazeway-selektionsbokse. Selektionsboksen er placeret 

ved udgangen af stalden og vil kun lade dyrene gå ud, hvis 

de er blevet malket kort tid forinden. Dyr, der trænger til at 

blive malket, må blive indenfor. Dette system giver dyrene 

en ekstra tilskyndelse til at besøge robotten, fordi de hurtigt 

lærer, at de får lov til at gå ud efter et besøg i robotten.

For at sikre, at antallet af malkninger ikke skal gå (for meget) 

ned efter afgræsningen, skal følgende faktorer tages i 

betragtning – med henblik på indretningen af foldene og 

staldkonstruktionen:

Der skal tilvejebringes en god infrastruktur til og fra  `

foldene med tilstrækkeligt brede og jævne drivgange, 

hvor det er let at gå for køerne.

Sørg for at foldene ikke er alt for langt væk fra stalden.  `

Erfaringen har vist, at en afstand på 1 km fra stalden til 

bunden af folden stadig er acceptabel.

Man skal også tænke på udnyttelsen af  `

græsningsområdet. Brug den mest tørre del som ind- og 

udgang, og sørg for, at de vådeste dele er så langt tilbage 

som muligt. Det vil reducere nedtrampning og forbedre 

adgangsforholdene betydeligt. Husk, at køerne skal være 

Kraftfoder:

Kraftfoderet tiltrækker køerne til robotten. • 
Optimal tildeling mellem 2 og 8 kg pr. ko om 
dagen, afhængigt af mælkeydelsen
Kraftfoderet i robotten skal være velsmagende • 
og med mindst 10% højere energiindhold end 
foderet ved foderbordet
Specificer den mængde kraftfoder, en ko får • 
ved et bestemt mælkeproduktionsniveau, eller 
anvend den dynamiske fodringsstrategi
En Cosmix-kraftfoderstation kan give ekstra • 
kraftfoder til køerne
Høj energi og små grovfoderportioner medfører • 
færre malkninger
Fodringshastigheden skal indstilles til • 
mellem 300 og 400 g/min., afhængigt af 
malkehastigheden, gennemsnitsbesøgstiden og 
mængden af kraftfoder
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Eksempel på A-B-græsningssystemer. Kilde: Lely Industries

A1 A2 A3

B1 B2 B3

A-B-græsning: > 6 kg TS-græs

Fold: < 6 kg TS-græs

1. Koen er ikke blevet malket og sendes tilbage til stalden. 
2. Koen er blevet malket og får lov til at gå på græs.

Græsningssystem

i stand til at bevæge sig tilbage til stalden på en logisk 

måde. 

Selektionsboksen kan anbringes enten indenfor eller  `

udenfor stalden. Anbringelse indenfor har den fordel, at 

den vil forblive mere ren, og det gør det også lettere at 

sende de dyr, der ikke må komme ud, tilbage til stalden. 

Det er tilrådeligt at afsætte plads til opstilling af en 

grazeway-boks i den nye stald. Sørg for, at mobilskraberen 

ikke forhindres af selektionsboksen. Hvis man vælger 

at anbringe boksen udendørs, vil et tag og en lille, 

lav grebning til gødning være en løsning for at holde 

området rent.

Med nyopførelse af staldbygning bør man tage højde  `

for den mest hensigtsmæssige placering af udgang(e) fra 

stalden i forbindelse med anlægning af græsfolde.

Prøv at forhindre gårdens trafik i at krydse ko-stierne mest  `

muligt. Tænk også på dette, når der bygges foderlager. 

Hvis det er uundgåeligt kan opsætning af et gitter, en 

kvægrist eller et elektrisk hegn på 10 cm i højden være en 

løsning.

Græsningsstrategier

Afgræsning kan udføres på mange måder. Det afhænger 

stort set af, hvilket system, man ønsker, og måden gården er 

indrettet på. Lely har udviklet AB(C)-græsningssystemet for at 

yde optimal hjælp til mælkeproducenterne med deres ønsker 

om afgræsning. Grazeway-selektionsboksen kan bruges til 

dette system. Anvender man dette system, skal køerne først 

malkes i malkerobotten, inden de får lov til at gå fra fold A 

til fold B. Fold B – en ny fold med friskt græs – giver køerne 

motivation til at besøge robotten. Med 100% afgræsning kan 

der tages en tredje fold – fold C – i anvendelse om natten.

Eksempel på en tidsplan for køer, der bliver i stalden om 

natten

06:00:  Køerne kan forlade stalden og gå ud på fold A. 

Når de kommer ind fra fold A, malkes de og sendes 

de tilbage til samme fold. 

12:00:  Køerne fra fold A sendes til fold B efter malkning.

16:00:  Køerne fra fold A føres hen til robotten. (Hvis 

græsset på fold A ikke smager så godt som græsset 

på fold B, lærer køerne det af erfaring og har 

næppe brug for at blive hentet).

21:00:  Alle køerne hentes ind i stalden.

Et andet eksempel på et afgræsningssystem er 

foldafgræsning. Dette system har den ulempe, at græsset 

ikke udnyttes effektivt. Dette system kan bruges i 3 

varianter: ubegrænset, begrænset og sieste-afgræsning. 

Siesta-afgræsning betyder, at køerne kun får lov til at 

komme udenfor om morgenen og sent om eftermiddagen. 

Det er imidlertid bevist, at afgræsning er mest effektivt, 

når køerne har et friskt stykke græs til deres rådighed hver 

gang: den såkaldte stribe-afgræsning. Et negativt aspekt 

ved stribe-afgræsning er, at det er arbejdskrævende, da 

det elektriske hegn skal flyttes hele tiden. Til dette formål 

har Lely udviklet Voyager, der flytter hegnet på fastsatte 

tider. 

Om landmanden bygger en helt ny stald på det sted, han 

har udset sig, eller om det drejer sig om en eksisterende 

situation med græsningsmuligheder, kan det i begge 

tilfælde vise sig at være en god løsning at rådføre sig med 

en af Lelys rådgivere.

En Grazeway-selektionsboks set fra oven.

1 2
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3.7 Vandforsyning

Rent vand er en af de vigtigste faktorer i 

mælkeproduktionen. Vand er hovedkomponenten af koens 

krop og regulerer alle kemiske reaktioner. Hver malkeko 

har brug for vand for at kunne producere mælk, da mælk 

består af 86-88% vand. 

Vandets vigtigste funktioner er:

Regulering af kropstemperaturen. `

Buffer for kropssubstanser. `

Assistance til ekskretion. `

Assistance til transport af substanser. `

Køernes konflikter om dominans finder navnlig sted 

omkring vandtrugene. En ko bruger 10 korte perioder 

hver dag med at drikke. En ko er særligt tørstig efter 

malkningen og skal have lejlighed til at kunne indtage 

en hel del vand på det tidspunkt. En ko med en daglig 

mælkeproduktion på 50 liter har brug for mere end 150 

liter vand om dagen. Der skal være tilstrækkeligt store 

vandtrug til stede tæt ved eller lige efter malkerobotten. 

Normalt drikker en ko 5-8 liter i minuttet. Men en tørstig 

ko kan drikke helt op til 24 liter i minuttet. 

Sørg for, at der er flere vandtrug anbragt forskellige 

steder i stalden, med maksimalt 20 køer pr. trug og med 

drikkeplads på 5-8 cm pr. ko i bredden. Vandtrugets 

rummelighed er særligt vigtig: det skal være tilstrækkeligt 

stort, men trugene bør ikke være for dybe. Ellers bliver 

der for meget vand til overs, der let forurener. Køerne 

tilskyndes til at drikke, når vandtrugene holdes grundigt 

rene. Vandkvaliteten ved højtrykssystemer er sædvanligvis 

bedre end i forbundne vandtrug (bakterievækst i de døde 

hjørner). I denne sammenhæng kan et vippetrug være 

nyttigt. Desuden tilskynder en forhøjet vandtemperatur 

køerne til at drikke. Vandet fra mælkefor-køleren kan 

f.eks. bruges til kvæget. Kontroller kvaliteten og flowet af 

vandet i alle vandtrug (>20 l/min.), og rengør dem mindst 2 

gange om ugen. 

Vandtrug over for udgangen fra robotten.

Græsning og 
vandforsyning:

Afstand, der skal tilbagelægges (maks. 1 • 
km), placering af foldene, anbringelsen af 
Grazeway, infrastrukturen – alle faktorer, 
der er medbestemmende til vellykket 
afgræsning
Der kan anvendes flere • 
græsningsstrategier: mest vellykket er: 
A-B(C)-græsning, foldafgræsning, siesta-
afgræsning  
Vandet udgør hovedkomponenten af koens • 
krop og regulerer alle kemiske reaktioner. 
Desuden er det hovedkomponenten i mælk
Vejledning: 20 køer pr. Trug og drikkeplads • 
på 5-8 cm i bredden pr. ko

Koens motivering skifter fra kraftfoder til friskt græs. 
Kilde: Lely Industries

Det tilrådes at anvende en Grazeway-selektionsboks
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4 Ko-faktorer

Principielt er koen hovedproduktionsfaktoren i mælkeprocessen. Alle andre faktorer og faciliteter skal 
indrettes efter koen, så den kan opnå en optimal produktion og være i god sundhedstilstand.

cm tykkelse, vandmadras eller en sandmadras. Overfladen 

må ikke være ru, ellers beskadiges knæ og haser. Hvis det er 

tydeligt, at en ko har beskadiget halsen ved skulderhøjde, er 

nakkebommen anbragt for lavt eller for langt tilbage. Ofte 

ses det derfor, at køerne står op i sengebåsen på gårde, hvor 

dette forekommer. En ko skal kunne stå op i sengebåsen på 

alle fire ben uden at røre noget som helst metal. 

I en komfortabel sengebås tager køerne kortere pauser, 

men tilbringer samlet mere tid med at ligge ned hen over 

hele døgnet. Sådanne få minutters ekstra hvileperiode er 

af stor positiv betydning for produktionen og sundheden, 

da der sker større blodgennemstrømning i yveret under 

hvileperioden, end når koen går rundt, eller når den æder. 

Desuden er der intet tryk på klovene, og klovene befinder sig 

i tørre omgivelser, hvilket reducerer risikoen for at blive halt.

4.1 Liggeadfærd
Ko-komforten i stalden kan vurderes ved at observere det 

antal køer, der ligger ned på rolige tidspunkter: 70% af 

dem skulle gerne gøre dette. For lidt plads eller for meget 

metalværk foran i sengebåsen gør det vanskeligt for koen 

at lægge sig ned. Mange problemer kan undgås ved at 

konstruere sengebåsene korrekt og få dem til at passe til de 

køer, man har. Køer, der opstaldes i ukomfortable sengebåse, 

bliver gerne liggende enten for længe eller modsat – i 

for kort tid. Det fører til ekstra lange malkeintervaller 

eller lavere produktion på grund af den reducerede 

blodgennemstrømning i yveret. Enhver mælkeproducent 

skal spørge sig selv, om sengebåsenes dimensioner i stalden 

passer til de køer, der opholder sig i stalden.

Komfortabel liggebelægning i sengebåsene gør det virkeligt 

behageligt for koen at lægge sig ned og er derfor vigtigt. 

Landmanden kan vælge mellem en madras på mindst 15 
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Figur: blodet strømmer gennem yveret. Medens koen ligger 
ned, forøges blodgennemstrømningen i yveret.

Forholdet mellem hviletid og mælkeproduktion

Undersøgelser har vist en klar sammenhæng mellem 

omfanget af hviletid og mælkeproduktion hos malkekøer. 

Højtydende køer har brug for hvile – at ligge ned i 12 til 

14 timer om dagen i en løsdriftsstald. Når en ko ligger 

ned, har den mere effektiv mælkeproduktion. Under hvile 

reduceres ligeledes trykket på klovene, og effektiviteten 

af drøvtygningen forøges. Ud over at æde og drikke vil 

en ko helst ligge ned. Køer med begrænset adgang til 

liggeområder bruger mere tid med at stå op og vente på 

at komme til at ligge ned end på at æde ved foderbordet. 

Reduktion af ko/sengebås-forholdet fra 145% til 100% 

forøger hviletiden med mere end en time og forøger 

mælkeproduktionen med 3,5%. Denne undersøgelse 

viser, at køer har brug for fri adgang til sengebåse, da de 

gerne vil ligge ned det meste af tiden hver dag (og således 

producerer de mest mælk). Dette er igen et bevis på 

betydningen af den fri ko-trafik til robotmalkning.

± 1,6 kg/dag mere mælk pr. ekstra time, koen hviler

y = 22,3 + 1,7x r 
= 0,55
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Figur: Virkningen af hviletid på mælkeydelsen. Bron: Grant, 2007

4.2 Klovsundhed
Det kan dreje sig om mange penge, hvis klovene ikke 

er i orden. Klovproblemer som digital dermatitis har 

negativ indflydelse på dyrevelfærd, mælkeproduktion, 

frugtbarhed og besøgsadfærd til robotten. De vigtige 

faktorer for sunde klove er: korrekt form af klovene 

med fast og elastisk klovhorn, rene og tørre hove uden 

infektioner og skader og kun minimal tid stående op 

og kun på flade, bløde gulve, der umuliggør ekstreme 

drejninger.

Score for bevægelse

Score-systemet for bevægelse kan bruges til individuelle 

køer og til at evaluering af besætningsstatus. Appendiks 7 

anfører kortet ‘Locomotion scoring of dairy cattle’. Score 

for bevægelse kommer fra observationer af køer, der står 

op, og som går (gang) med speciel opmærksomhed på 

deres rygholdning. Systemet er intuitivt og derfor let at 

lære og anvende.

Brug af score for bevægelse er effektivt for tidlig 

opdagelse af klovproblemer, kontrol med omfanget 

af halten, sammenligning af tilfælde og alvorligheden 

af halte køer mellem besætninger og identificering af 

individuelle køer til funktionel klovbeskæring.

Score for klove

Scoren for klove blev udviklet for at gøre det muligt at 

tjekke skader på klovene, og den er baseret på positionen 

af koens bagben/fødder (Appendiks 8). Scoren sætter 

landmanden i stand til at forhindre fodråd (og/eller 

klovbylder) i gruppen. Scoren varierer mellem 1 og 3. Det 

interdigitale mellemrum skal være parallelt med rygsøjlen, 

når målingerne foretages. 

En ko, der halter – eller en, der synes at halte – scorer 

automatisk et 3-tal. Alle med scoren 3 skal behandles og/

eller have klovbeskæring her og nu.

Liggeadfærd:

Højtydende køer har behov for at ligge ned • 
i 12 til 14 timer om dagen
Det er vigtigt at ligge ned, fordi koen hviler • 
sig, dens fødder hviler og tørrer ud, der 
er mere ledig plads på gangarealerne og 
blodcirkulationen i yveret forøges med 30%
Sengebåsene er et kompromis mellem plads • 
og hygiejne, men det skal i alle tilfælde 
være komfortabelt for koen at lægge sig 
ned og rejse sig op
I en stald skulle 70% af køerne gerne ligge • 
ned 
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Standard klovscoren på en gård med sunde dyr:

70% har scoren 1 `

20% har scoren 2 `

10% har scoren3 `

Køerne kan bedømmes ved, at man går bag dem og 

bemærker klovenes sideværts position i forhold til 

kroppens længdeakse. Undersøgelser har vist, at en 

ko, der går fra score 1 til 2 vil i gennemsnit have 0,2 

afvisninger færre om dagen. Når scoren er 3, vil koen i 

gennemsnit blive malket 0,15 gange mindre om dagen og 

vil have 0,3 færre afvisninger i gennemsnit. Hvis kun 60% 

eller mindre af besætningen har score 1, er klovbeskæring 

bydende nødvendig. Det er en kendsgerning, at dårligdom 

i klovene medfører færre besøg i robotten.

Figur: score for ben: de 3 forskellige vinkler og den 
relaterede score for begge bagben, delt med 2. Nul grader 
afspejler en imaginær linje, der går kranie til hale langs hele 
rygsøjlen. De andre linjer er parallelle med bagklovenes 
interdigitale mellemrum. Hvis exorotationen er ≤17°, er 
scoren 1; hvis exorotationen er >17° og ≤24°, er scoren 2, 
og hvis exorotationen er > 24°, er scoren 3. 
Kilde: Van Lenteren and Korsten, 2002 

0° 17°
24°

21

3

17°
24°

2 1

3

Figur: interdigitalt mellemrum med reference til rygraden.
 

Score 1 Score 2 Score 3

Fodbade

For at forbedre klovsundheden og minimere 

klovforstyrrelser er anvendelsen af fodbade nyttigt. 

Afhængig af besætningens klovsundhed tilrådes det at 

opstille fodbadet mindst én gang for hver uge eller 2 

uger. Antallet af dage efter hinanden, hvor fodbadet 

skal bruges, afhænger af produktet. Det er vigtigt at 

genopfriske fodbadet for hvert 100. ko-besøg. Det 

skal hele tiden holdes klart, at rettidig, korrigerende 

klovbeskæring i besætningen er nødvendigt for at undgå 

alvorlige klovproblemer og vedligeholde et godt flow af 

køer hen til robotten!

Der findes forskellige klovbade. Fodbadet med ribber 

er at foretrække af 2 vigtige årsager. For det første 

reducerer det risikoen for at skride, og for det andet giver 

byggemåden en vaskebehandling med et sprøjt op mellem 

klovene. Når en ko går ind i et fodbad, vil en del af væsken 

gå tabt. 

Figur: Bevægelse score 1: koen står og går normalt med vandret ryg og tager lange, sikre skridt. Kilde: Zinpro
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Når man sætter et klovbad op, er der 3 muligheder:

Et permanent klovbad, `

Et midlertidigt klovbad anbragt ved robotudgangen, `

Et midlertidigt klovbad anbragt med en logisk placering  `

i stalden, hvor køerne kan drives igennem.

Den store fordel ved permanente klovbade er den ro, 

der vil være i besætningen. Uheldigvis er det svært at 

tømme og rengøre et permanent klovbad. Et midlertidigt 

klovbad bag robotten vil nedsætte flowet af køer gennem 

robotten med 0,5 besøg, men det er let at anbringe og 

rengøre. Midlertidige bade anbragt i stalden giver en del 

stress og er tidskrævende, fordi det er nødvendigt at drive 

køerne igennem. Valget afhænger af gårdens indretning, 

besætningens adfærd og landmandens krav. 

 
Tabel: forholdet mellem score for klovene og frugtbarhed, 
mælkeproduktion, dyresundhed og besøgsadfærd

Frugtbar-

hed

Køer, der skorer 2 eller 3, har generelt 

følsomme klove, der smerter. Det har en 

negativ indvirkning på deres visning af 

brunst.

Mælkepro-

duktion

Køer, der skorer 2 eller 3, har generelt 

problemer med at gå og æder mindre 

grovfoder, fordi de kun går meget lidt 

rundt i stalden. Køerne taber sig på 

grund af den lavere foderindtagelse, og 

produktionen falder.

Dyresund-

hed

Lavere foderindtagelse betyder mindre 

modstandsdygtighed fra koens side og vil 

gøre den mere udsat for sygdomme.

Malke-

robot

En lav score for klove påvirker 

besøgsmønstret i malkerobotten. En 

ko, der tidligere gik ubesværet, vil til at 

begynde med få færre afvisninger, senere 

også et reduceret antal malkninger. Det 

betyder, at besøgsfrekvensen er et godt 

parameter, når man kontrollerer køerne.

Den bedste strategi for et midlertidigt klovbad i stalden er 

at anbringe badet i krydset i den ene ende af ko-gruppen 

og fylde det op tidligt om morgenen. Luk de andre kryds 

med låger, og åbn for krydset med badet, så køerne 

kun kan krydse via badet. Driv så forsigtigt køerne langs 

fodergangen gennem badet. Giv friskt foder i den anden 

ende, så de fleste køer bliver fristet til at komme gennem 

badet.

Det er vanskeligt at finde et effektivt behandlingsprodukt 

til brug i fodbade. Koppersulfat blev almindeligvis brugt 

til at styrke klovenes horn. Dette er nu forbudt ved 

lovgivning. Formalin blev ligeledes brugt til forhindring 

af problemer med digital dermatitis, men nu er også 

dette produkt forbudt (i de fleste lande). Også saltbade 

kan være effektive til at forbedre den almindelige 

sundhedstilstand af klovene.

Midlertidigt klovbad anbragt i stalden.  
 Kilde: Shearer, University of Florida, 2008

Eksempel på et fodbad med ribber.

Størrelsen og dybden af fodbadet er vigtig til effektiv 

anvendelse af sundhedsprodukterne til klovene. Dybden 

skal være mindst 15 cm for at klovene kommer dybt nok 

ned i væsken. Et minimum på 3 m i længden kræves til 

koens fulde passage igennem badet. Bredden afhænger 

af placeringen af badet, men det er vigtigt, at koen ikke 

kan vige uden om badet. Hvis koen går ind i klovbadet 

med rene klove, forøges effektiviteten enormt. Derfor 

skal gulvene i stalden holdes rene med f. eks. Discovery-

mobilskraberen. Desuden kan et fodbad med kun vand 

og sæbe inden fodbadet med produktet hjælpe med at 

rengøre klovene.
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Tabel: Effektive behandlingsprodukter til brug i fodbade.

Produkt Anvendelse Koncentration

Kobbersulfat1. var tidligere et almindeligt anvendt produkt til styrkelse af klovenes horn. Af 

miljømæssige årsager er anvendelse heraf nu forbudt ved lovgivning i mange 

lande.

Kobbersulfat skal være i en 5-10% 

opløsning (10-12 kg pr. 200 liter bade-

væske).

Formalin2. bruges effektivt til prævention af problemer med digital dermatitis, men også 

dette produkt er nu forbudt. Formalin virker kun ved en temperatur over 17 

grader Celsius. Det betyder, at formalin skal opvarmes for at være effektivt til 

klovbade.

EN opløsning på 40% formaldehyd kan 

bruges i 3-5% koncentration (5-6 liter 

pr. 200 liter badevæske).

Blanding af kopper-3. 

sulfat og formalin

anses også for at være ganske effektivt. 5% kobbersulfat, 2,5% formalin

Bare rent salt4. udføres for at rengøre klovene, og fordi bakterier heller ikke kan lide salt, folk 

oplever også, at det har en god virkning. En negativ virkning af salt er, at det 

blødgør klovene, hvis det bruges for ofte.

Det tilrådes med en 8% opløsning (15 

kg i et 200 liters bad).

Der findes desuden klovskyl til at rengøre og/eller 

behandle koens klove. Det er også muligt at købe en 

sprayinstallering til robotten, der renser koens klove med 

vand.

Det er meget vigtigt, at køerne kan gå ud på en ren 

overflade efter et fodbad. Konklusionen må være, at 

fodbade ikke er godt for flowet af køer, men nødvendigt 

for sunde klove. Så en gang imellem må man ofre ko-

trafikken for en generel forbedring på sådanne dage.

4.3 Yversundhed
Parametre for yversundhed

Yversundhed kan bedømmes på flere forskellige måder. 

Astronaut-malkerobotten giver en række parametre 

for hver malkning, som kan hjælpe med at konstatere 

problemerne. I modsætning til den traditionelle måde at 

malke på, ser malkeren ikke længere alle yverkirtlerne. 

Tilmed malker én robot 50 til 70 køer ca. 2,7 gane i døgnet.

Yverets sundhedstilstand kan måles med følgende 

parameter:

Konduktivitet `

Celletalskategori `

Mælkens farve `

DMT og malketider (tiden mellem påsætningen og det  `

første mælkeflow)

Adfærd mellem besøgene `

Tallene, der gives af malkerobotten, pr. yverkirtel, angiver, 

at der er noget galt med en bestemt kirtel. Malkerobotten 

måler konduktivitet (mælkens natrium- og kloridniveauer), 

da mastitismælk har højere saltindhold end normal mælk. 

Med MQC-C kan celletallet også måles under malkningen, 

da en infektion vil medføre flere celler pr. ml. mælk. 

DMT kan også være en indikation af et problem: der går 

for lang tid efter påsætningen af pattekopperne til der 

detekteres et mælkeflow overhovedet. Hvis koen ikke 

’lægger ned’ fra den ene dag til den næste (mislykket 

malkning), kan der være noget galt med den pågældende 

kirtel. Andre yversundhedsproblemer kan aflæses i koens 

adfærd.

Klovsundhed:

De vigtigste faktorer for optimal • 
klovsundhed er: god klovkvalitet, korrekt 
klovform, rene og tørre klove, plane gulve, 
bløde sengebåsoverflader
Til bestemmelse af besætningens status kan • 
scoren for bevægelse og klovene anvendes, 
men husk: grib ind, så snart de første 
signaler om klovproblemer melder sig!
Præventiv klovbeskæring og klovbade • 
er vigtige redskaber til at formindske 
problemer med klovsygdomme
Sunde klove er af største betydning • 
for frivillige besøg i robotten, for 
mælkeproduktionen og for koens 
frugtbarhed
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Whenever a cow appears on the robot attention list for no 

obvious reason, she could be sick. Check these cows always 

visually in the barn! The sooner udder health problems are 

noticed and treated, the better the chance of recovery. If a 

cow appears on the attention list, has an empty rumen or 

cold ears or if you have concerns for any reason, take her 

temperature. If it is elevated (>39°C / 102°F) or she has fever 

(>39.5°C / 103°F) check her udder, claws, reproductive organs 

etc. Ask your veterinarian for a diagnosis and treatment plan.

Mastitis

Mastitis er en hyppigt forekommende sygdom, som kan 

have stor negativ indvirkning på mælkeproducenternes 

økonomi. Undersøgelser har vist, at skader i forbindelse 

med mastitis kan beløbe sig til € 200 til € 300 pr. tilfælde. 

Skader som følge af mastitis består bl.a. i tab af mælk 

på grund af tilbageholdelse, produktionstab gennem 

hele laktationen samt omkostninger i forbindelse med 

behandling eller nødslagtning. Hertil kommer – og det kan 

endda være det mest irriterende aspekt – landmanden får 

en masse ekstra uplanlagt arbejde for at få situationen 

under kontrol igen. Konklusion: det er helt afgjort i 

landmandens bedste interesse at holde mastitistilfældene 

nede bedst muligt.

Mellem 75 og 90% af tilfældene af klinisk og sub-klinisk 

mastitis forårsages af bakterier. Mikroorganismer og 

manglende hygiejne kan forårsage yverinfektioner, men 

sår, stress, køernes reducerede modstandskraft og vejrliget 

kan også forøge risikoen for mastitis. Visse bakterier kan 

kun vokse på huden, så god hudpleje og desinficering af 

yveret forhindrer grimme mikroorganismer i at slå sig ned 

og vokse. Desuden er andre mastitisforårsagende bakterier 

til stede i omgivelserne. Derfor er det, foruden at rengøre 

patter og yvere, vigtigt at optimere staldhygiejnen, 

ventilationen og, naturligvis, malkeudstyret.

Individuel kirtelmalkning reducerer fysisk stress på patten 

og reducerer sandsynligheden for, at bakterier trænger ind 

efter malkningen, samt malkning uden malkerens hånd, 

hvilket reducerer risikoen for at smitte spredes fra den ene 

patte til den anden. 

Denne opdeling i miljøbetingede og ikke-miljøbetingede 

mastitisforårsagende bakterier er noget kunstig, da 

nylige undersøgelser klart viser, at der eksisterer mange 

mellemformer. Men den bruges stadig til at påpege de 

største risikofaktorer. Der kan findes flere oplysninger om 

mastitisforårsagende bakterier i vores ‘Milk extraction 

brochure’.

Pattesundhed

Det er en intensiv proces for patterne at blive malket. For 

at have succes med malkning er det nødvendigt med en 

godt fungerende malkerobot og sunde patter og samtidig 

korrekt patteform, korrekt patteposition og rigtige 

malkehastighed. Pattespidsen sammen med mælkekanalen 

danner en vigtig barriere mod bakterier. Problemer kan 

være forårsaget af: 

Vakuumniveau (for højt eller for lavt) `

Ukorrekt indstilling af pulsation `

Ukorrekt indsætning af pattegummi mv. `

Ko-faktorer såsom genetik `

Pattespidserne skal scorebedømmes, helst en gang om 

måneden. Grib ind, hvis mere end 10% får unormale 

pattespidser (score 3 eller højere).

Goldning

Med robotten er det muligt automatisk at give køerne 

mindre kraftfoder lige før goldningen, samt lade koen få 

adgang til robotten færre gange om dagen. Dette hjælper 

med til at nedsætte mælkeproduktionen. Ved goldningen 

giver køerne kun 10 liter mælk om dagen.

Tabel: To typer mastitisbærere Kilde: adapted from Vetvice

Karakteristika Fremgangsmåde

Smitsomme bakterie-

typer

Denne bakterietype kan kun med besvær overleve uden for 

koen og spredes almindeligvis med malkningen. Eksempler: 

S. Agalactiae, S. Dysagalactiae, S. Aureus.

Identificer og behandl de inficerede køer. Kontroller malk-

ningen, pattesprayet samt robottens rengøringsfunktion.*

Miljøbetingede bakte-

rietyper

Denne bakterietype lever i stalden. De kan komme ind i 

patten via åbningen og kan forårsage mastitis. Inkluderer 

organismer som E.Coli, Klebsiella, S. Uberis.

Forbedr hygiejnen, og sørg for, at staldmiljøet er tørt. 

Vigtige påvirkningsfaktorer er ventilation, rene gulve og 

sengebåse mv.

 * Ved at anvende damprengøring på malkerobotten kan smitte fra den ene ko til den anden forhindres.
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Håndtering af yversundhedsproblemer

Det kan være vanskeligt at spore yversundhedsproblemer. 

Først og fremmest er det vigtigt at afgøre, om problemet 

påvirker en lille eller en stor gruppe dyr. Følgende nøgletal 

(fra de sidste 3 måneder) skal være kendt, hvis man skal 

danne sig et troværdigt billede af yversundheden.

Celletal i tanken. 1. 

Køerne med et celletal på >250.000 celler/ml i procent 2. 

Nye køer med et celletal på >250.000 i procent 3. 

Gentag tilfælde af høje celletal (>250,000) i procent 4. 

Klinisk yverinfektion i procent 5. 

Gentag tilfælde af klinisk mastitis i procent 6. 

Resultater af Bacteriological Culture (BC)7. 

En infektion involverer 3 faktorer: koens 

modstandsdygtighed, bakterier og miljøet. Risikoen 

for mastitis er større, hvis disse faktorer er ude af 

balance. Følgende 2 punkter er vigtige til forbedring 

af yversundheden: et minimum af nye tilfælde og en 

reduktion af gamle tilfælde. Der skal sættes en målværdi 

for at løse problemerne. Samtidig skal processen 

nedskrives, så det er muligt senere at evaluere den. 

Se Appendiks 9, hvordan man griber problemet med 

yversundhed an.

Yverhygiejne

Sengebåsene skal holdes rene og tørre, da snavsede 

køer vil være mere tilbøjelige til at have Klebsiella på 

deres ben og patter. Det er videnskabeligt bevist, at 

risikoen for smitte med Klebsiella aftager, når køernes 

score for hygiejne forbedres (se Figuren). Desuden har 

gårde med dårlig score for hygiejne også højere celletal i 

hovedtanken. Derfor er det vigtigt at gøre optimal brug 

af børster og desinfektionsmuligheder med Astronaut-

malkerobotten. Naturligvis vil køernes renlighed ikke kun 

være relateret til forekomsten af Klebsiella, men til hele 

spektret af sygdomme generelt. Jo renere en ko er, desto 

lavere er risikoen for sygdomme.

Figur: Rene yvere er mindre tilbøjelige  
til at have Klebsiella end snavsede Kilde: Zadoks et al., 2008
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Der er 3 måder at holde yveret rent på:

Tørre og rene sengebåse; brug velegnet strøelse eller 1. 

sand, sengebåsene skal have den rigtige størrelse og 

form til komfortabel hvile. Rengøring af sengebåsene 

skal ske mindst 2 gange om dagen for at fjerne 

gødning/urin/mælk/våde plamager.

Tørre og rene gulve; brug Discovery-mobilskraberen 2. 

hypigt og sørg for god ventilation. 

Undgå at haler og yvere har unødvendig 3. 

hårbevoksning; klip eller svid hårene på yver og hale 

helst hver 3. måned om sommeren og for hver 8 uger 

om vinteren. 

Klipning og svidning af hår er også betydningsfuldt, 

fordi hår og snavs kan genere laseren, når den skal 

lokalisere patterne. Det vil medføre en stigning i 

antallet af mislykkede malkninger og vil formindske 

robotkapaciteten. Målet er at have mindre end 10% 

snavsede yvere. Appendiks 10 har et scorekort til 

bestemmelse af yverhygiejnen.

4.4 Første malkninger af kvier
Kvier er en speciel gruppe, fordi de skal lære hele 

systemet at kende. Det er vigtigt, at kvierne kan besøge 

robotten uden for megen gene fra ældre køer. Derfor 

skal passagerne i stalden være tilstrækkeligt brede. Det 

er vigtigt, at både manden og kvien forbliver rolige 

første gang den skal malkes. Kvien skal vænnes til de nye 

omgivelser og selve malkeprocessen. Der er 2 måder at 

træne en kvie på til at besøge malkerobotten i sin daglige 

rutine.

Den ene måde er at føre kvien hen til malkerobotten 

for første gang lige efter kælvningen. Alt er stadigt nyt, 

men en kort intensiv optræningsperiode fører ofte til et 

tilfredsstillende resultat. Den anden metode er at lade 

kvien gå sammen med malkekøerne og vænne sig til 

robotten nogle uger inden kælvningen. Under denne ’lære 

dig at kende’ fase vil kvien gå ind i robotten uden at blive 

malket og få foder. Når den har kælvet, er der intet, der 

er ubekendt for den. En mulig ulempe er, at første gang, 

kvien går ind i robotten efter kælvningen, kan den blive 

bange, fordi den nu faktisk skal malkes, hvilket betyder, 

at optræningsperioden skal udvides. En kvie vil betragte 

malkningen med robotten som en positiv oplevelse: kvier 

i robotter har færre hjerteslag end kvier, der malkes i 

en malkestald. Også blodadrenalinniveauet hos dyr, der 

malkes i en robot, er lavere. 

4.5 Frugtbarhed
Frugtbarhedsprocessen kontrolleres af en kompleks 

mekanisme af hormoner, stofskifteforhold, stoffer, mv. I 

starten af laktationen har mælkeproduktionen prioritet 

over frugtbarheden, og derfor er hele stofskiftesystemet 

indstillet til at støtte denne produktion. Det er kun 

naturligt for koen at få en periode med negativ 

energibalance (NEB) i de første uger efter kælvningen, 

da der er uoverensstemmelse mellem energiindtaget via 

foderet og energipræstationen via mælken. Denne NEB 

er normalt kortvarig og betyder normalt ikke noget for 

frugtbarheden.

Hos køer, der har haft en vellykket overgangsperiode, 

sker den første ægløsning ca. 25 dage efter kælvningen. 

Så ægløsningscyklussen genetableres hurtigt. Men, 

enhver faktor, der reducerer indtagelsen af tørstof 

i overgangsperioden, vil forværre NEB og dermed 

frugtbarheden.

Enhver præcis optegnelse af brunstperioder i 

management-programmet er nyttig til at afgøre, hvornår 

en ko er ved at være i brunst. Men den bedste måde at 

gøre det på er ved at bruge aktivitetsmålingssystemet, 

som kan anbringes i koens halsrem (Qwes-H). Kontrol 

med den enkelte kos produktion og udholdenhed er 

vigtig for at kunne vælge det bedst egnede tidspunkt til 

inseminering. Køer, der insemineres for tidligt, skal goldes, 

medens de stadig har en høj daglig produktion. Dette 

forøger risikoen for mastitis på goldningstidspunktet.

Brunstadfærd

Vilkårene for koens adfærd skal være de bedst mulige 

i stalden for at kunne iagttage koens brunstadfærd. På 

Yversundhed:

Rapporten ‘Udder health’ giver oplysninger • 
om køer med advarsel, om der er mistanke om 
yversundhedsproblemer
Denne liste kombinerer • 
mælkesensorinformation (ydelse, konduktivitet, 
farve og evt. celletal). Også køer, hvis mælk er 
frasepareret, er anført
Tjek køer fra listen visuelt i stalden (mavefyld, • 
yver, gødning)
Giv inficerede køer behandling med den rette • 
medicin på et egnet sted
Tjek robotpræstationen dagligt • 
Tjek regelmæssigt mængden af kemikalier til • 
rengøring og desinfektion 
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glatte gulve går køerne meget forsigtigt og udtrykker ikke 

fuldt ud deres brunstadfærd såsom opspring. Pålægning af 

gummigulvbelægning og rene gulve (Discovery) bidrager 

til en mere naturlig adfærd. Glatte gulve eller løse spalter 

nedsætter også besøgstallet i robotten.

Figur: vægtændringer i løbet af laktationscyklussen.
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4.6 Score for kropstilstand (BCS)
Denne score er en metode til bestemmelse af en bestemt 

kos og hele gruppens fysiske tilstand. Scoren for køernes 

kondition udføres manuelt og kan efterfølgende 

registreres i robottens software. Systemet kan vises en graf 

for hele besætningens kropstilstand (BCS). Det er kendt, 

at der er sammenhæng mellem en kos vægt og dyrets 

kondition. Vægten er en indikation af kropstilstanden 

(BCS). Oplysningerne, der gives af vejegulvet i Astronaut-

malkerobotten, kan bl.a. bruges som en indikation af 

dyrets kropstilstand (BCS).

Kontrol af ændringer i en besætnings kropsvægt giver 

værdifuld information om køernes energistatus. I 

begyndelse af laktationscyklussen plejer de højtydende 

køer at gå ned i vægt i deres anstrengelse for at opbyde 

mere energi.

Følgende er vigtigt i forhold til BCS:

Køer må ikke miste mere end 1 point i starten af  `

laktationen.

Koen skal have en optimal BCS (3,25 to 3,5) ved  `

goldningen. Hos goldkøer, der er for tynde, skal 

tilvæksten i BCS begrænses til ½ point (f.eks. en 

goldko med 2,75 bør skubbes op på 3,25). En for 

høj BSC i goldperioden formindsker appetitten og 

tørstofindtagelsen. Dette resulterer i stofskifte- og 

frugtbarhedsproblemer efter kælvningen.

Koen må ikke tabe BCS under goldperioden. `

BCS kan optegnes på en skala fra 1 til 5 med forøgelser på 

0,25. En ko med en BSC-score på 1 er ‘tynd’, og en på 5 er 

‘fed’. I Appendiks 11 findes et scorekort til køernes Body 

Condition Score.

Andre vigtige 
ko-faktorer:

Indledende malkning kræver • 
opmærksomhed for at få kvierne vænnet 
til robotten: forbliv altid rolig, når du 
assisterer!
God brunstdetektion kræves for at • 
få de bedste reproduktive resultater 
– aktivitetsmåling til brunstdetektion 
er en god metode til forbedring af 
frugtbarheden.
BCS giver i god tid en indikation om en kos • 
konditionsudvikling. 
Sammen med den faktiske vægt • 
giver den et præcist billede af koens 
sundhedstilstand.

Tabel: forhold mellem BCS og frugtbarhed, mælkeproduktion og sundhed

Frugtbarhed Mælkeproduktion Dyresundhed

Køer, der går ned i vægt, (et fald i scoren 

på >1 point) viser en forsinket første 

ægløsning efter kælvningen og har et forøget 

fødselskonceptionsinterval.  

Tynde køer (score <2) viser begrænset 

produktionsstigning og har lavere 

spidsproduktion. Fede køer kommer hurtigt 

op på en høj spidsproduktion, men kun ved at 

bruge deres egne depoter. Ikke-tilfredsstillende 

i længden. 

Tynde køer har mindre modstandskraft 

og løber større risiko for at blive syge. 

Overvægtige køer har en større risiko for 

fedtlever, stofskiftesygdomme og vedvarende 

mælkefeber.
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5 Miljømæssige forhold

er højere eller lavere end dette, skal koen bruge mere 

energi på at regulere kropstemperaturen i stedet for på 

mælkeproduktionen. Kulde eller varmestress medfører 

også mindre foderindtagelse. Som følge heraf falder 

mælkeydelsen. Højtydende køer er bedre i stand til at 

klare en lav temperatur, da de producerer en hel del 

varme. Klimaet i stalden afhænger af temperaturen, 

fugtigheden og luftgennemstrømningen. Den bedst 

egnede luftfugtighed for malkekvæg er mellem 60% 

og 80%. Lavere værdier kan påvirke lungerne og højere 

værdier kombineret med høje temperaturer kan give 

køerne åndedrætsbesvær på grund af deres begrænsede 

evne til at svede.

De vigtigste aspekter for ledelse af en mælkeproduktionsbedrift med malkerobotter er blevet behandlet 
i de foregående kapitler. Dette kapitel handler om en række mindre forhold, der tilsammen også 
påvirker den overordnede ledelse. Køernes miljø er en af de faktorer, der afgør, om det forventede 
produktionsniveau bliver opnået eller ej. Her er hovedvægten på klimaet i stalden og på køernes 
opstaldning i det hele taget.

5.1 Klima
Klimaet inde i stalden, navnlig ventilationen, er et vigtigt 

forhold for køernes velbefindende. God ventilation vil 

sige tilstrækkelig og konstant flow af frisk luft uden, at 

det trækker. Træk skal undgås, da det vil skade køernes 

sundhed. Sædvanligvis vil dyrene undgå de steder i 

stalden, hvor det trækker. Desuden er tilstrækkelig 

ventilationskapacitet vigtig for at fjerne dyrenes 

kropsvarme, HN3, metan og CO2. Utilstrækkelig ventilation 

skaber et ubehageligt klima, i hvilket køernes produktion 

ikke vil være optimal. 

I en stald med mere end 6 rækker sengebåse er den 

naturlig ventilation ofte ikke tilstrækkelig. Køer har en 

termo-neutral zone fra -5 °C til 18 °C. Hvis temperaturen 
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Følgerne af et for koldt klima

I et for koldt klima vil køerne bruge det mest af energien 

fra foderet på at holde deres kropstemperatur stabil, 

Dermed vil produktionen dale. Der er også risiko for at 

drikkevandet fryser i en løsdriftsstald med uopvarmede 

vandtrug. Hvis vandet er for koldt, kan det medføre, at 

køerne drikker mindre, hvilket igen fører til reduceret 

indtagelse af tørstof. Det er tilrådeligt at bruge isolerede 

vandtrug, så køerne kan få opvarmet vand, for at holde 

deres vandindtagelse på et normalt niveau.

Følgerne af et for varmt klima

En temperatur på 20 °C kan godt forårsage varmestress, 

afhængigt af den relative luftfugtighed. Stress defineres 

som en uønsket virkning, påført af ledelses-relaterede og 

miljømæssige faktorer, og som frembringer fysiologiske og 

adfærdsmæssige ændringer, ændringer, der ellers skulle 

forhindre mentale problemer og giver et dyr mulighed for 

at tilpasse sig sine omgivelser.

Figur: Virkningen af temperatur og luftfugtighed på 
køernes stressniveau Kilde: adapted from Wiersma, 1990
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En ko slipper hovedsageligt af med sin kropsvarme via 

åndedrættet. Dens evne til at svede er meget begrænset. 

Samlet set er dens evne til at slippe af med varmen 10 

gange mindre end menneskets.

Kravene til at følge op forøges med varmestress, 

fordi køerne har brug for energi til afkøling. Koens 

foderindtagelse falder undertiden med 10% med en deraf 

følgende nedgang i ydelsen. Koen skal fodres med ekstra 

tilskudsstoffer for at forhindre mangel på vitaminer og 

mineraler. Det er muligt at holde produktionstabet på 

et minimum ved at forøge fodringen med kraftfoder. 

Foderet skal dog stadigt have struktur nok til at forhindre 

vomproblemer. Fodring flere gange om dagen har positiv 

indvirkning på koens aktivitet og ædelyst. Friskt foder 

stimulerer tørstofindtagelsen. Desuden kan der gives ekstra 

foder på de mere kølige tidspunkter af dagen. At dette vil 

forøge produktionen, er påvist i undersøgelser.

I varme perioder er det tilrådeligt at kontrollere 

kraftfodermængderne i robotten. Risikoen for 

mavesyredannelse forøges, hvis der ædes mere kraftfoder 

end grovfoder. I meget varme perioder er det også vigtigt 

at sørge for rent drikkevand. Køerne skal kunne drikke hele 

tiden for at regulere deres kropstemperatur, når det er 

varmt. Drastiske ændringer i rationen skal undgås i perioder 

med varmestress. Koen befinder sig i en stresssituation, og 

maven er allerede forstyrret. Mavepapillerne kan ikke klare 

større ændringer i rationen, og dette vil bare få ydelsen til at 

gå endnu mere ned. 

Figur: virkningerne af forøgede temperaturer på 
tørstofindtagelsen og krav om opfølgning
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5.2 Opstaldning
Staldkonstruktion

Køer bryder sig aldeles ikke om ændringer i deres 

omgivelser. Landmænd, der hele tiden laver om på 

indretningen eller andre ting i et forsøg på at forbedre 

forholdene, opnår præcist det modsatte. Køerne vil 

gerne have et stabilt miljø og fungerer bedre i et sådant. 

Staldindretningen skal være vel gennemtænkt. Brug 

af genstande, der kan skade køerne, skal til enhver tid 

undgås.

Der skal være tilstrækkelig plads til, at køerne kan bevæge 

sig omkring og til, at de har fri adgang bag foderbordet, 

til sengebåsene og rundt omkring robotten. Køerne skal 

kunne passere hinanden uden at forstyrre køer, der æder, 

eller som ligger ned. 

Køernes synsfelt får dyrene til at reagere frygtsomt over 

for genstande, som de ser foran sig eller ved siden af 

dem i en bestemt vinkel. En ko kan også blive bange, 

hvis en person eller andet nærmer sig fra en bestemt 

vinkel. Køer hører til de dyr, der flygter fra formodede 

farer, en kendsgerning, der skal tages højde for, når man 

planlægger stalden. Naturen har indrettet det således, 

at en ko placerer sine bagben der, hvor dens forben har 

været, så den kun skal fokusere på det, der er foran den. 

Det er bedst at nærme sig en ko fra siden, så den er i stand 

til at se, hvem der kommer. 

En kobørste er et positivt bidrag til dyrevelfærden. Den 

holder kroppen ren og fjerner alle løse hår. Køer udviser 

synlig tilfredshed, når de bliver børstet. 

Venteareal

Med et frit ko-trafiksystem kan køerne selv finde deres 

egen malkerytme. Alligevel vil der altid være et lille antal 

køer, der skal hentes: køer, som ikke kommer frivilligt, 

(halte eller syge dyr), og kvier, der stadig skal optrænes. 

Det gør arbejdet lettere at indrette et lille venteareal til 

disse dyr. Lely anbefaler en midlertidig venteareal eller en 

permanent venteareal med såkaldt ’split-entry’ adgang. 

Fordelene ved en midlertidig venteareal er, at lågerne 

fjernes igen efter malkningen (eller lågerne fjernes 

automatisk). Man har oplevet, at permanente ventearealer 

har været en hæmsko for lavt rangerende dyr, og det 

har fået disse til at besøge robotten færre gange. Et 

venteareal skal have plads til maksimalt 10% af køerne. 

Det er også vigtigt, at landmanden tjekker, at køerne ikke 

holdes for længe i ventearealet.

Tabel: resultater for nye køer (0-100 dages laktation) på gården Waiboerhoeve (5 robotter i drift). Kilde: ASG, Wageningen University

Nye køer Permanent venteareal Midlertidig venteareal

Mælkeproduktion pr. ko 36 43

Malkninger 2.6 3.0

Afvisninger 1.2 1.9

Indstilling til maksimal malkehyppighed 3.6 4.0

Besøgseffektivitet* (%) 72 75

 * Besøgseffektiviteten er antallet af malkninger divideret med indstillingen af malkehyppigheden ganget med 100%.
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Død vinkel

En kos synsfelt. Kilde: Temple Grandin, Colorado State University, 1999
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Død vinkel

En kos synsfelt. Kilde: Temple Grandin, Colorado State University, 1999

Ko-tilfredshed:

Konstant foder af høj kvalitet ved • 
foderbordet. Køerne kan således altid få 
foder efter et besøg i robotten
Tilstrækkeligt med steder i stalden, hvor • 
køerne kan få drikkevand
Et komfortabelt sted at ligge ned – hvor • 
køerne uforstyrret kan tygge drøv
Tilstrækkeligt med brede sengebåse, lavet • 
på en sådan måde, at det er let for koen at 
lægge sig ned og rejse sig op
God ventilation i stalden for at forhindre • 
varmestress og sundhedsproblemer mv. 
Rolig og korrekt adfærd af staldpersonalet, • 
når de fører eller henter køerne. 

Eksempel på en staldtegning med en malkerobot med ’split-entry’ Kilde: Lely Industries

Kælv-
nings-
boks

Halmboks. 
Goldkøer tæt 
på kælvning

Halmboks. 
Separations-
område og 
køer med 
advarsel

Gangbro til ren 
adgang til 
robotområdet

Fodergang

Goldkøer, 
nyligt 
goldet

Behandlingsboks

Venteområde med ’split-entry’

Maskinrum Tankrum

4 m

3 m

5 m

4 m
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6 Håndtering af evaluering

Smagen af foderet: sorterer køerne i rationen, eller æder  `

de det hele på samme måde? Det er vigtigt til en vis grad 

at begrænse køernes mulighed for at selektere deres 

foder.

Vandhygiejne

Vandtrugene skal være rene hele tiden. Rengør dem  `

mindst 2 gange om ugen. Der må ikke være gødning 

eller foderrester i vandtrugene. Det vil medføre negative 

indvirkning på køernes ædemønster. 

Tjek af køerne

Fødder og klove `

 Står køerne lige på deres ben, eller peger hælene 

ind mod hinanden? Scoren for bevægelse og scoren 

for klovene (Appendiks 7 og Appendiks 8) giver en 

Effektiv ledelse er en kontinuerlig proces, hvor hver aktivitet bliver evalueret og gen-evalueret. En tjekliste 
kan være en hjælp, så intet aspekt ved gårdens drift forsømmes. Punkterne, anført nedenstående, tilbyder 
hjælp, når gården inspiceres. Objektiv vurdering af gården kan opnås ved at have en Lely-rådgiver, 
foderleverandør eller dyrlæge med i visse dele af evalueringen, fodringstilrettelæggelsen og kontrollen 
med køerne. Tilsyn med gården kan også udføres af en studiegruppe, sammen med andre kvægbrugere 
eller af eksperter.

Fodringstilrettelæggelse

Hvor meget foder er der ved foderbordet? For at undgå  `

varmeudvikling må der ikke placeres alt for meget foder 

ved foderbordet. Dette kan tjekkes ved at føle med en 

hånd, om det nederste lag af foderet er for varmt. Sørg 

for, at der er tilstrækkeligt foder til alle køerne. Foderet 

skal smage godt: dette kan tjekkes ved at se, hvor meget 

foder køerne æder ved foderbordet.

Levningerne ved foderbordet skal fjernes, inden der  `

fodres med nyt grovfoder. Vejen hen til foderet skal være 

ren, efter alle levningerne er blevet fjernet.

En afbalanceret ration er, som tidligere nævnt, uhyre  `

vigtig. Tjek dette ud fra produktoplysningerne og ud fra 

den mængde, køerne æder.
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indikation af antallet af køer på gården med fodråd. 

Hvis køerne har problemer med klovene, skal der 

anbringes et fodbad i stalden, og man skal forsøge at 

finde ud af årsagen til problemerne. Køerne har brug 

for raske ben, når de skal bevæge sig hen til Astronaut-

malkerobotten! Køer med dårlige ben besøger 

robotten færre gange. Køernes ben kan være en mulig 

årsag til en eventuel nedgang i antallet af afvisninger 

og senere nedgang i antallet af malkninger.

Drøvtygning `

 En ko skal tygge drøv for rigtigt at fordøje sit foder. 

Når køerne ligger ned, skulle 60% af dem gerne tygge 

drøv. I alt skal 70% af køerne være i gang med at æde 

eller tygge drøv. Utilstrækkelig drøvtygningsaktivitet 

kunne tyde på et problem med rationens struktur. 

Køerne er mindre aktive, når foderet har for lidt 

struktur. De bliver dovne og er mindre ivrige efter at 

besøge robotten. Foderets struktur bestemmes af de 

effektive strukturpartikler, der måler 3 til 4 cm, og 

som danner en buffer i maven. Hvis man bruger en 

blandevogn, er det tilrådeligt at læsse produkterne 

med mindst struktur først og foderet med mere 

struktur sidst. Efter en kort blanding er foderet parat 

til dosering, og rationen beholder sin struktur.

Mavefyld `

 Mavefyld er en indikation af foderindtagelsen og 

passage gennem vommen inden for de seneste par 

timer. En velfyldt vom på en ko, der tygger drøv, 

trækker sig sammen 10-12 gange for hver 5 minutter. 

En god balance mellem energi og protein i rationen, 

i kombination med materialer med en god struktur, 

fører til gode, sunde mavefunktioner. Scorekortet for 

Mavefyld findes i Appendiks 12.

Gødningens sammensætning `

 På gødningens sammensætning kan man tjekke 

fordøjelsen. Gødningen skal være homogen og må ikke 

indeholde ufordøjede foderrester. En måde at tjekke 

dette på er at blande gødningen med vand og siden 

(Appendiks 5 og Appendiks 6). 

BCS `

 En kos fysiske kondition skal være så konstant, som det 

er muligt. Dette kan kontrolleres ved at foretage BCS 

regelmæssigt. (Appendiks 10).

Mælkeproduktion `

 Mælkeproduktionen kan tjekkes med brug af 

produktionslisten fra T4C-softwaren. For at få flere 

detaljerede oplysninger kan man supplere listen med 

data vedrørende foderindtagelse og besøgsadfærd.

Ko-komfort `

 Ideelt set vil 70% af køerne i en stald ligge ned i 

sengebåsene. En sengebås skal være bygget således, 

at en ko kan være der med hele sin krop. Samtidigt vil 

20% af køerne være ved foderbordet, 5% i nærheden 

af robotten og 5% på vej til foderbordet, robotten 

eller foderstationerne. Af de køer, der ligger ned, 

tygger >60% drøv. Dyrene ved robotten æder på livet 

løs, og dyrene ved foderbordet æder aggressivt. De 

passer sig selv ligesom under naturlige forhold. For lidt 

drøvtygning giver flere dovne køer og i værste fald 

færre besøg til malkerobotten.  

Yversundhed `

 Yversundhed kan tjekkes med anvendelse 

af farvemålingerne i kombination med 

konduktivitetsmålingerne og malketiderne. Der kan 

indhentes yderligere hjælp ved at indsamle data for det 

somatiske celletal. Brug en liste med flere celletalsdata 

til undersøgelse af yverets sundhedstilstand. Det 

muliggør en langt mere målrettet undersøgelse af den 

enkelte ko.

Tjek af Astronaut-malkerobotten

Daglige tjek `

 The Astronaut milking robot should be checked daily 

for such things as the laser and the cords. A check 

only a few times per week is sufficient for the other 

components. Consult the user manual for the correct 

instructions and intervals. 

Malkerobottens almindelige funktioner `

 Tjek antallet af malkninger, afvisninger og mislykkede 

malkninger. Disse oplysninger giver et troværdigt 

billede af Astronaut-robottens funktionalitet. Det 

kan f. eks. ses, hvilke køer, der forårsager mislykkede 

malkninger.

Malkerobottens tekniske funktioner `

 Tjek gennemsnitsværdierne for konduktivitet, 

malketider, malkehastigheder og DMT (døde 

malketider). Disse tal giver oplysninger om robottens 

tekniske funktion. Husk, at alle de regelmæssige tjek af 

robotten er anført i Betjeningsmanualen.
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Liste over forkortelser:

ASG Animal Science Group

BC Bakteriologisk kultur

BCS Body Condition Score (Score for kropstilstand)

cm centimeter

DLM Dynamic Linear Modelling 

DM Dry Matter (Tørstof)

DMT Døde malketider (tiden mellem påsætmomg og første mælkeflow)

FFAs Free Fatty Acids (Frie, Fede Syrer)

ft foot (fod)

FW  Farm worker (Medhjælper på gården)

KPIs  Key Performance Indicators (Nøgleinformationsindikatorer)

m meter

NEB Negative Energy Balance (Negativ Energibalance)

OAD Once a day milking (Malkning 1 gang om dagen)

PC Personal Computer 

PDA Personal Digital Assistant (mobil) 

PMR Partial Mixed Ration

SCC Somatic Cell Count (Somatisk celletal)

SOP'er Standard Operating Procedures 

T4C Time for Cows (Astronaut-malkerobottens management-program)

TAD Twice a day milking (Malkning 2 gange om dagen)

TMR Total Mixed Ration

VFA'er  Volatile Fatty Acids (volatile, frie syrer - energikilde for en ko)

X-link Touch screen på robotten (robottens X-link)
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INSTRUKTIONSKORT TIL OPSTART

Appendiks 1: Instruktionskort til opstart
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INSTRUKTIONSKORT TIL 
DAGLIG RUTINE
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SCORE 1 – INGEN KRADSEN: STRUKTUREN MEGET 
LAV

Foderet føles som en svamp, den kradser ikke. PMR har lavt fi berindhold. Efter at 

være presset sammen opløser blandingen sig slet ikke igen, men forbliver kugle-

formet.

SCORE 2 – EN LET PRIKKENDE FORNEMMELSE

PMR kradser en lille smule eller prikker. Blandingen har et rimeligt fi berindhold. Efter 

at være presset sammen forbliver blandingen kugleformet.

SCORE 3 – KRADSER VED BERØRING

PMR kradser ved berøring. Stræk og krads er langt tydeligere. Efter at være blevet 

presset sammen falder blandingen fra hinanden, når man slipper.

SCORE 4 – RIGTIGT KRADS: FIBERHOLDIG RATION

Der føles en klar kradsen på hånden. Blandingen er rig på fi bre. Efter at være presset 

sammen falder den let fra hinanden.

SCORE 5 – NÅLEAGTIG FORNEMMELSE: SÆRDELES 
HØJ I STRUKTURINDHOLD

Der føles en stærk prikkende fornemmelse på hånden (som med nåle). PMR har et 

ekstremt højt fi berindhold. Blandingen kan næsten ikke presses sammen, og når man 

slipper, opløses den i længere dele.

SCOREKORT FOR STRÆK OG KRADS

Kilde: Lely Industries N.V. 57

Appendiks 3: Scorekort for prikke og stikke
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Mavesyredannelse i maven er en følge af overproduktion af mælkesyre, som forårsager et fald i mavens pH-værdi.

INDIKATIONER PÅ MAVESYREDANNELSE:

Aftagende besøgsadfærd i robotterne. `

Reduceret, variabel foderindtagelse og  `

mælkeproduktion.

Mindre drøvtygning (<400 minutter). `

Svage mavekontraktioner. `

Blødt maveindhold. `

Forskellige køer med diarré. `

Fedtdepression (fedt/protein-forholdet falder til < 1,0). `

Klovproblemer (blødninger i fodsålen). `

Faldende BCS. `

MULIGE ÅRSAGER TIL MAVESYREDANNELSE:
Fodringstilrettelæggelsen.

Forkerte beregninger af rationen. `

Grovfoder/kraftfoder-forholdet i rationen er forkert. Der 

er for lidt grovfoder sammenlignet med kraftfoderet. 

Hvis der gives ekstra kraftfoderportioner, fungerer 

maven ikke.

Utilstrækkeligt med effektive fi bre. `

Der er tilstrækkeligt grovfoder i rationen, men den har 

for lidt effektiv struktur (partiklerne måler 3-4 cm).

Pludselig ændring i foderbestanddelene. `

Vommen er utilstrækkeligt udviklet til pludselige 

rationsændringer før og under laktationen. Papillerne 

skal bruge tid til at tilpasse sig den nye ration. 

Ændringer bør altid indføres gradvist. 

Selektion `

Het is van belang dat selectie door de koeien wordt 

geminimaliseerd. Bij de toewijzing van het rantsoen 

dient u dit goed te beseffen.

Lang blandingsperiode i blandingsvognen  `

Dette vil male grovfoderet itu og dermed ødelægge 

strukturen.

Uregelmæssig fodring `

Der skal altid være foder til stede ved foderbordet. 

Du bør gøre det til en rutine at tildele foder.

Opstaldning `

Utilstrækkelig plads ved foderbordet (antal pladser 

og/eller størrelsen). Dette vil medføre skarp konkur-

rence ved foderbordet og ’grovæderi’ (køerne indtag-

er en hel del foder på én gang og skal først ’komme 

sig’ i sengebåsene, inden de begynder at tygge drøv). 

FORHINDRING AF MAVESYREDANNELSE

Giv køerne en velafbalanceret ration med en passende mængde effektive fi bre. En ko med en sund vom vil forblive 

rask, producere mere mælk og vil besøge robotten frivilligt.

MAVESYREDANNELSE
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SCOREKORT FOR 
GØDNING/FORDØJELSE

SCORE 1: IDEELT FOR MALKE- OG GOLDKØER

Gødningen føles som en cremet substans og er homogen og ganske blød. Gødnin-

gen indeholder ingen ufordøjede foderpartikler.

SCORE 2: ACCEPTABELT FOR MALKE- OG GOLDKØER

Gødningen føles som en cremet emulsion og er homogen. Gødningen indeholder 

nogle ufordøjede foderpartikler.

SCORE 3: ACCEPTABELT FOR DRÆGTIGE KVIER OG 
GOLDKØER

Gødningen føles ikke homogen. Der vil kunne fi ndes ufordøjede foderpartikler. 

Efter at have presset gødningen sammen med hånden og åbnet den igen, vil fl ere 

ufordøjede fi berdele sidde fast på fi ngrene.

SCORE 4: UACCEPTABELT – JUSTER RATIONEN

Man kan føle store foderpartikler i gødningen. Ufordøjede dele er klart synlige. Efter 

at have presset gødningen sammen med hånden og åbnet den igen, vil der forblive 

en kugle af fi bre i hånden.  

SCORE 5: UACCEPTABELT – JUSTER RATIONEN

Man kan føle store foderpartikler i gødningen. Ufordøjede dele fra rationen er let 

genkendelige.

Kilde: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M. 59
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SCOREKORT FOR 
GØDNINGSKONSISTENS

SCORE 1: UACCEPTABELT – GØDNING FRA SYGE KØER

Gødningen er tynd som vand og ikke genkendelig som gødning.

Beskrivelse: Ærtesuppe

SCORE 2: ACCEPTABELT FOR KØER PÅ GRÆS

Gødningen er tynd som yoghurt, men genkendelig som gødning. Gødningen splatter 

vidt rundt omkring, når den falder hårdt.

Beskrivelse: Meget tynd

SCORE 3: IDEEL KONSISTENS

Gødningen ligner tyk, mere eller mindre fast yoghurt. Når den falder, kan det svagt 

høres. Støvletest: profi len af støvlens sål efterlader ikke noget aftryk i gødningen. 

Gødningen hænger ikke ved støvlen, når denne løftes.

Beskrivelse: Danner ringe

SCORE 4: ACCEPTABELT FOR DRÆGTIGE KVIER OG 
GOLDKØER

Gødningen er tyk. Det høres tydeligt, når den falder. Kokassen er tydeligt cirkelformet 

og lægger sig ovenpå i højden, når nye klatter falder. Støvletest: profi len af støvlens sål 

efterlader aftryk i gødningen, og gødningen hænger ved støvlen, når denne løftes. 

Beskrivelse: Tyk masse

SCORE 5: UACCEPTABELT – JUSTER RATIONEN

Gødningen afl everes i faste gødningekugler (ligner mere hestegødning). Gødningen læg-

ger sig i store, tørre stakke. Støvletest: profi len af støvlens bliver siddende i gødningen.

Beskrivelse: Tårer i øjnene

Kilde: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M.60
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SCORE 1 – BEVÆGELSE

Klinisk beskrivelse: Normal

Beskrivelse: Står og går normalt. Alle fødder placeres bevidst.

Rygpositionen stående: Flad

Rygpositionen gående: Flad

SCORE 2 – BEVÆGELSE

Klinisk beskrivelse: Let halt

Beskrivelse: Står med fl ad ryg, men krummer ryggen, når den går. Gan-

gen er let unormal.

Rygpositionen stående: Flad

Rygpositionen gående: Krum

SCORE 3 – BEVÆGELSE

Klinisk beskrivelse: Moderat halt

Beskrivelse: Står og går med krum ryg. Korte skridt med et eller 

fl ere ben.

Rygpositionen stående: Krum

Rygpositionen gående: Krum

SCORE 4 – BEVÆGELSE  

Klinisk beskrivelse: Halt

Beskrivelse: Står og går med krum ryg. Et eller fl ere af lemmerne fore-

trækkes, men er i det mindste delvist vægtbærende.

Rygpositionen stående: Krum

Rygpositionen gående: Krum

SCORE 5 – BEVÆGELSE

Klinisk beskrivelse: Meget halt.

Beskrivelse: Krum ryg, kan ikke bære vægten på et af benene. Kan 

ikke rejse sig eller har meget svært ved at fl ytte sig fra liggende stilling.

Rygpositionen stående: Krum

Rygpositionen gående: Krum

SCOREKORT FOR BEVÆGELSE

Kilde: Zinpro / Sprecher, D.J., Hostetler, D.E., Kaneene, J.B. 61
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SCOREKORT FOR KLOVE 
(En sund besætning har mere end 70% af køerne i denne gruppe)

Indeholder de køer, der har klovene parallelt med kroppens længdeakse, og 

som maksimalt drejer 17 grader i forhold til kroppen. Disse dyr er ikke, eller kun 

lidt, påvirkede.

GRUPPE 2
(En sund besætning har mindre end 30% af køerne i denne 
gruppe)

Indeholder de køer, der har en drejning i forhold til kroppens længdeakse på 

mindre end 24 grader, men mere end 17 grader. Disse dyr er klart påvirkede.

GRUPPE 3 
(En sund besætning har ingen, eller næsten ingen køer i denne 
gruppe)

Indeholder de køer, der har en drejning på bagklovene i forhold til kroppens 

længdeakse på mere end 24 grader. Disse dyr er alvorligt påvirkede og halter. 

Disse dyr skulle allerede have været behandlet.

FAKTORER, DER PÅVIRKER KLOVSUNDHEDEN:

• Korrekt og rettidig klovbeskæring 

• Rene gangpassager 

• Komfort i sengebåsene (tilstrækkelig tid brugt på at ligge ned)

Kilde: Vetvice / ASG-WUR / Amerongen, van, J.

SCOREKORT FOR KLOVE
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CELLETAL I TANKEN

Der skal bruges en prøveudtagning fra tanken til 

bestemmelse af celletallet i tanken. Dette skulle gerne 

være under 150.000. En rask ko har et celletal på under 

100.000. Dette skulle også gerne være tallet for tankens 

vedkommende. Som det kan ses af grafen, vokser antallet af 

infi cerede kirtler proportionalt med et højere celletal. Rent 

økonomisk er et lavt celletal bedre for bedriften, da det er 

udtryk for færre yversundhedsproblemer. Et højt celletal 

koster penge (udgifter til behandling og lavere produktion).

Et for højt celletal i tanken betyder at:
Kvaliteten af mælken anses for at være dårligere. 

Mælkeproduktionen falder på grund af de infi cerede  

kirtler (kliniske og sub-kliniske).

Køernes fedtprocent går ned. 

Figur: forholdet mellem celletallet i tanken og infi cerede kirtler.  
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1.  KØER MED ET CELLETAL PÅ 
>250.000 I PROCENT

Et celletal på over 250.000 betyder, at der er noget galt med 

yversundheden for den pågældende ko. Det drejer sig om at 

fi nde ud af, om celletalsproblemet er et ko-relateret eller et 

bedriftsrelateret problem.

2.  NYE KØER MED ET CELLETAL PÅ 
>250.000 I PROCENT

For at være i stand til at analysere køerne med et højt 

celletal er det vigtigt at vide, hvilke køer på listen der er nye 

køer. Nye køer er dem, der normalt havde et celletal under 

250.000. Procentdelen af nye køer skal være under 10%.

Lav en rækkefølge af celletallene for køer med et 

celletal på over 250.000 over en periode på minimalt 5 

kontrollerede malkninger for at se, om der viser sig et 

mønster. Måske blev alle disse dyr goldet samtidigt.

VEJEN TIL ET SUNDT YVER
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3.  GENTAGNE TILFÆLDE AF CELLETAL 
OVER 250.000 I PROCENT

Gentagne tilfælde er hos køer, der allerede har nået et tal 

over 250.000 celler, og som derefter har vist en lavere værdi 

for endnu en gang at være over målværdien. Gentagne 

tilfælde kan forårsages af kroniske infektioner, der enten 

er korrekt behandlet, men ikke fuldstændigt helbredt eller 

muligvis ukorrekt behandlet eller ignoreret.

Udtag prøver fra kirtlerne, på de køer, der viser gentagne, 

høje celletal og send dem til bakteriologisk analyse. Udar-

bejd en behandlingsplan i samråd med din dyrlæge, baseret 

på testresultaterne. Læg særlig vægt på præventive tiltag 

(et rent, tørt, friskt miljø og tilsvarende robotter). Kronisk 

infi cerede køer kan forårsage infektioner i gruppen.

4.  KLINISK YVERINFEKTION 
UDTRYKT I PROCENT

En klinisk yverinfektion kan ses med øjet: afvigende yver eller 

afvigende mælk. Der kan diagnosticeres klinisk yverinfektion 

hos køer med synligt afvigende mælk. Under en enkelt 

laktation kan en ko vise klinisk mastitis ved fl ere lejligheder. 

Sådanne tilfælde er gentagen klinisk mastitis.

Defi nitioner:
Ved gentaget tilfælde forstås gentagelse af mastitis i  

samme kirtel inden for 14 dage.

Et nyt tilfælde vil være et gentaget tilfælde af mastitis i  

samme kirtel, hvis det kommer med et interval på mere 

end 14 dage.

Det vil være et nyt tilfælde af mastitistilfælde, hvis det  

sker i en anden kitel end i det tidligere tilfælde, selv om 

det indtræffer inden for 14 dage.

Procentsatsen for klinisk mastitis skal være lavere end 15%.

5.  GENTAGNE TILFÆLDE AF KLINISK 
MASTITIS UDTRYKT SOM EN 
PROCENTDEL

Gentagne tilfælde af klinisk mastitis kan tyde på kroniske 

tilstande hos koen. Typen af infektionen bestemmer 

kontrollen med og behandlingen af mastitis. Den anvendte 

behandlingsform spiller ofte en vigtig rolle ved gentagne 

tilfælde. Derfor er det vigtigt at fastholde bedriftens 

behandlingsplan, som den er udarbejdet. Bedriftens 

behandlingsplan bør nævne den behandlingsform, der er 

bedst egnet første gang til de observerede mastitismønstre, 

celletal og bakteriologiske tests.

Ukorrekt behandling kan skyldes: 

Brug af forkerte antibiotika. 

Forkert brug af antibiotika. 

RAPPORTEN ‘UDDER HEALTH’

I rapporten ‘Milking – Udder health’ vises en oversigt 

over alle køerne med advarsler. Denne liste kombinerer 

mælkesensorinformationer (ydelse, konduktivitet, farve og 

mulighed for SCC) fra de køer, der måske har yverproblemer 

og viser også de køer, hvis mælk er separeret. Listen er 

sorteret default baseret på afvigelse i mælkeydelse.

Farver anvendt på listen til at angive 
advarselsniveauer:

Rød: ny advarsel (de forrige 5 malkninger havde ingen  

advarsel).

Purpur: sidste malkning mislykkedes, forrige malkning  

havde advarsel.

Grøn: malkningen på listen havde en advarsel, men den  

følgende malkning havde ingen advarsel.

Hvid/grå: adskillige advarsler i de seneste par  

malkninger.

Advarslerne vises pr. kirtel med anvendelse af følgende 

kriterier og indikatorer:

VEJEN TIL ET SUNDT YVER
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CDT = Konduktivitetsadvarsel, som kommer, 
hvis den absolutte og gennemsnitlige 
konduktivitet for en kirtel er højere end for 
den kirtel, der har den laveste konduktivitet 
(default 20%).
sCC = det somatiske celletal viser celletallet i 5 forskel-

lige kategorier: 

I: 0 – 200 

II: 200 – 400 

III: 400 – 800 

IV: 800 – 2000 

V: > 2000

Farveadvarsler:
Advarsler, målt af farvesensoren, antyder 2 forskellige 

niveauer:

Vigtighed / mælkeseparationsstatus (vist som [X] bogstav  

i parentes):

 [ ] Intet bogstav i parentes: mælk under mistanke, men 

mælkeseparation er måske ikke nødvendig,

 [S]  Separation tilrådes: alvorlig advarsel, der anbefaler 

mælkeseparation,

 [A]  Automatisk separation: alvorlig advarsel: robotten 

er automatisk indstillet til at separere mælken,

 [M]   Manual Separation: mælkeseparationen er sat i 

gang og indstillet manuelt i T4C.

Farven. Målt af sensoren (vist som tekst bag parentes): 

 Blod: rød mælk, der angiver blod i mælken,

 Mastitis: blå mælk, der angiver mastitis,

 Råmælk: gul/blå mælk, der angiver råmælk,

 Unormal:  vandet mælk: ikke hvid og ikke en af 

ovennævnte kategorier.

Tips: følgende 
tommelfi ngerregel kan 
bruges til læsning af listen:

•  Konduktivitet højere end 100 (70 = normal) og 

farveadvarsel [S]: sandsynligvis klinisk mastitis,

•  Konduktivitet mellem 90 – 100 og højt celletal: 

sandsynligvis sub-klinisk mastitis,

•  E. coli opdages normalt i det unormale 

farveområde og med konduktivitet på normalt 

niveau.

VEJEN TIL ET SUNDT YVER
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% køer med celletal >250,000

Mindre end 15%

Ko-problemer

Bakteriologisk 
kultur (BC)

• Hvilken bakterie? 
• Følsomhed for antibiotika 
• Celletal pr. kirtel

Konduktivitet
(Gentaget højt?)

Behandling
• Behandling i laktationen 
• Behandling i goldperioden

Nødslagtning 
Hvis koen ikke nødslagtes 
(celletal og/eller konduktivitet 
stadigt høj).

% nye køer med 
celletal > 250.000

Mere end 15%

Kroniske infektioner
•  Behandlingsplan for dyr med 

kronisk lidelse

BC
• Hvilken bakterie? 
• Følsomhed for antibiotika 
• Problemgruppe

Behandling
• Behandling i laktationen 
• Behandling i goldperioden

Nødslagtning 
Hvis koen ikke nødslagtes 
(celletal og/eller konduktivitet 
stadigt høj)

Mange nye infektioner
•  fortag præventivt tiltag med 

det samme

BC
•  Hvilken bakterie og hvilket 

mønster? 
• Celletal pr. kirtel 
• Følsomhed for antibiotika

Behandling
• Behandling i laktationen 
• Behandling i goldperioden

Nødslagtning 
Hvis koen ikke nødslagtes 
(celletal og/eller konduktivitet 
stadigt høj)

Mindre end 10% Mere end 10%

Bedriftsrelateret 
problem
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% køer med celletal >250,000

Mindre end 15%

Ko-problemer

Bakteriologisk 
kultur (BC)

• Hvilken bakterie? 
• Følsomhed for antibiotika 
• Celletal pr. kirtel

Konduktivitet
(Gentaget højt?)

Behandling
• Behandling i laktationen 
• Behandling i goldperioden

Nødslagtning 
Hvis koen ikke nødslagtes 
(celletal og/eller konduktivitet 
stadigt høj).

% nye køer med 
celletal > 250.000

Mere end 15%

Kroniske infektioner
•  Behandlingsplan for dyr med 

kronisk lidelse

BC
• Hvilken bakterie? 
• Følsomhed for antibiotika 
• Problemgruppe

Behandling
• Behandling i laktationen 
• Behandling i goldperioden

Nødslagtning 
Hvis koen ikke nødslagtes 
(celletal og/eller konduktivitet 
stadigt høj)

Mange nye infektioner
•  fortag præventivt tiltag med 

det samme

BC
•  Hvilken bakterie og hvilket 

mønster? 
• Celletal pr. kirtel 
• Følsomhed for antibiotika

Behandling
• Behandling i laktationen 
• Behandling i goldperioden

Nødslagtning 
Hvis koen ikke nødslagtes 
(celletal og/eller konduktivitet 
stadigt høj)

Mindre end 10% Mere end 10%

Bedriftsrelateret 
problem

VEJEN TIL ET SUNDT YVER
innovators in agriculture

Kilde: Vetvice.

SCOREKORT FOR YVERHYGIEJNE

HYGIEJNE – YVER
Hvor rene er yverne og 

patterne, når koen kommer 

ind i robotten?

Faktorer, der påvirker 
yverhygiejnen:
•  Renlighed i sengebåsen 

(hygiejne vedr. lårene)

• Mængde/type af strøelse 

•  Renlighed på gangarealer 

(hygiejne vedr. klove) 

• Klipning/svidning af yverne 

• Komfort i sengebåsene 

• Gødningens konsistens

Norm: <10% score 3 og 4

HYGIEJNE VEDR. 
LÅR
Hvor rene er sengebåsene?

Faktorer, der påvirker 
lårhygiejne:

•  Omhyggeligheden med 

sengebåse og strøelse 

• Komfort i sengebåsene  

• Gødningens konsistens  

•  Besætningens 

sundhedstilstand

Norm: <10% score 3 og 4

HYGIEJNE VEDR. 
UNDERBEN/KLOVE
Hvor rene er gangarealer og 

passager?

Faktorer, der påvirker 
klovhygiejnen:

•  Rengøring af gangene med 

skrabeanlæg 

•  Rengøring af krydspositioner 

•  Rengøring af venteområder 

mv.

Norm: <20% score 3 og 4

1 1 1 1

2 2 2 2

3 3 3 3

4 4 4 4
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SCORE 1 – RINGE

Halerod – dybt hulrum uden fedtvæv under 

huden. Huden ret smidig, men hårlaget ofte groft.

Lænd – rygsøjlen kan ses og horisontale processer 

tydelige.

SCORE 3 – GOD

Halerod – hele området dækket af fedt, og huden 

er glat, men bækkenet kan føles.

Lænd – enden af horisontale processer kan kun 

føles, hvis man trykker. Kun ringe indfald i lænden.

SCORE 5 – MEGET FED

Halerod – begravet i fedtvæv, bækkenet kan ikke 

føles selv ved et fast tryk.

Lænd – kan ikke føle processer, og koen har et 

fuldstændig afrundet udseende.

SCORE 2 – MODERAT

Halerod – lavt hulrum med tydelige sædeben. 

Noget fedt under huden. Huden smidig.

Lænd – horisontale processer kan skelnes enkeltvis 

med afrundede ender.

SCORE 4 – FED

Halerod – helt udfyldt og folder og plamager 

med fedt er tydelige.

Lænd – kan ikke føle processer og koen har et 

fuldstændig afrundet udseende.

Kilde: DEFRA

SCOREKORT FOR KROPSKONDITION

SCORERMÅL
Malkekøer Køer Kvier

Inden kælvning 2.5 – 3 2.5 – 3

Inden servicering 2 – 3 2 – 2.5

Goldning 2 .5 – 3
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SCORE 1 – UACCEPTABELT. KOEN HAR ÆDT FOR LIDT 
ELLER INGENTING

Venstre side dybt indfaldet. Huden ovenpå krydspunkter ved lændehvirvlerne er indfal-

det. Hudfolden går tydeligt lodret ned fra hoftebenet. Mavegruben bag ribbensbuen er 

bredere end en hånd. Set fra siden, har man et rektangulært billede af fl anken.

SCORE 2 – UACCEPTABELT FOR KØER KORT EFTER 
KÆLVNING

Huden over krydspunkter ved lændehvirvlerne er indfaldet. Hudfolden fra hofte-

benets hudfold går skråt fremefter mod ribbensbuen. Mavegruben bag ribbensbuen 

har samme bredde som en hånd. Set fra siden, har man et trekantet billede.

SCORE 3 - IDEEL SCORE FOR MALKEKØER

Huden over krydspunkter ved lændehvirvlerne går lodret ned det første stykke og 

bøjer så af til siden. Hudfolden fra hoftebenet kan ikke ses, men mavegruben bag rib-

bensbuen kan ses.

SCORE 4 - KORREKT SCORE FOR SENT LAKTERENDE 
KØER OG GOLDKØER

Huden over krydspunkter ved lændehvirvlerne buer direkte udad. Bag ribbensbuen 

kan der ikke ses nogen mavegrube.

SCORE 5 - KORREKT SCORE FOR GOLDKØER

Krydspunktet ved lændehvirvlerne kan ikke ses på grund af en velfyldt mave. Maves-

kindet er godt udstrukket. Der kan ikke ses nogen overgang fra siden til ribbenene. 

SCOREKORT FOR FYLDT MAVE

Kilde: Zaaijer, D., Kremer, W.D.J., Noordhuizen, J.P.T.M. 6969

Appendiks 12: Scorekort for vomfylde
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