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Forord

Automatisk malkning indeholder mange positive perspektiver. Landmænd kan sik-
res gunstige arbejdstider og dermed et bedre socialt liv samt tilbyde en udfordrende
arbejdsplads for medhjælpere. Der kan ske en kontinuerlig opdatering af informatio-
ner om besætningen, hvilket er afgørende for en tidlig identifikation af indsatsområ-
der for f. eks. produktionsstyring. Køerne har mulighed for at tilpasse deres egen
døgnrytme, og præcise informationer om enkeltdyr kan udpege inficerede dyr på det
subkliniske stadium og således give mulighed for tidlig behandling. Dermed vil det
kunne sikres, at forbrugerne leveres sund mælk fra sunde dyr.

Automatisk malkning har nu været på det danske marked i over 3 år, idet de første
anlæg kom til Danmark i februar 1998. Der er i disse år etableret forholdsvis flere
automatiske malkeanlæg i Danmark end i de øvrige europæiske lande. Det skønnes,
at en tredjedel af danske malkekvægbrug vil investere i automatisk malkning inden
for en 10-15-årig periode.

Det primære marked for automatisk malkning er lande med en høj arbejdsløn og be-
grænset arbejdskraft. Derfor er det først og fremmest de ”rige” lande i Nordeuropa,
der har præget udviklingen. De første kommercielle anlæg blev installeret i Holland i
1992, og antallet af besætninger med automatisk malkning i de enkelte lande er:
Holland >250, Tyskland >100, Danmark 100, Frankrig >70, Japan ca. 50, Sverige 20-
25, Schweitz 16, Canada 15, Belgien ca. 10, England 8, Spanien 8, Island 3, Finland 3,
Italien 3, USA 2, og desuden er der 2 anlæg i Norge. New Zealand og Australien er i
færd med at starte forskning på området. I alle landene er der stor interesse for
automatisering af malkeprocessen.

Automatisk malkning er lig med teknologisk udvikling, og dette vil også få en af-
smittende virkning på konventionel malkning. Automatiske malkesystemer (AMS)
er meget mere end bare automatisk malkning, da det kræver, at hele produktionen er
integreret i systemet. Vi har nu mere end to års erfaring med automatiske malkesy-
stemer i Danmark, og denne rapport opsummerer, hvor langt vi er nået forsknings-
og rådgivningsmæssigt. De enkelte kapitler er en redigeret udgave af indlæg holdt
på Forskningscenter Foulum i december 2000.

Forskningscenter Foulum, marts 2001
Niels Agergaard
Forskningschef
Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd
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Det teknologiske stade

Jan Brøgger Rasmussen

Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15,
Skejby, 8200 Århus N

Sammendrag

Der er pt. fire AMS firmaer repræsenteret på det danske marked, hver især med flere
modeller. Der gives en beskrivelse af disse modeller og af kommende nye modeller
(og firmaer) på det danske marked. Der er opsat en række opmærksomhedspunkter
for hver model. Det automatiske malkesystem skal køre 24 timer i døgnet, og det
daglige tilsyn og service af malkeenheden skal være en fast rutine for at undgå unø-
dige driftsstop. Brugeren skal have en grundig instruktion i brugen af teknikken
samt en instruktion i, hvad der dagligt og ugentligt skal tilses og kontrolleres. Der
skal være en letlæselig og letforståelig brugervejledning på dansk. Automatisk malk-
ning skal være understøttet af en servicekontrakt med firmaet bl.a. til afhjælpning af
driftsstop, som brugeren ikke selv kan klare. Daglig vedligehold og tilsyn (driftsle-
delse) er en absolut nødvendighed for at have et teknisk velfungerende malkesystem.

Indledning

I udlandet, specielt i Holland, har udviklingen inden for automatisk malkning været
i gang i mange år. De første forsøg blev udført tilbage i midten af 80´erne, mens de
første anlæg til kommerciel drift blev taget brug i 1992.

Oprindeligt startede det med, at man på en forsøgsstation fik konstrueret en malke-
boks med ét enkelt almindeligt malkesæt. Malkeboksen blev placeret ved en kraftfo-
derautomat inde i selve stalden. Derefter lavede man en serie forsøg, hvor man
døgnbemandede malkeboksen og malkede, når køerne besøgte kraftfoderautomaten.
Resultatet af dette forsøg viste, at højtydende køer foretrak at blive malket ca. 3 gan-
ge i døgnet, enkelte endda 4 gange. Forsøget viste også, at ydelsen blev større ved
mere end 2 malkninger i døgnet, ofte med en stigning på op til 15%.

Der er indtil flere forskellige firmaer og forsøgsstationer, som efterfølgende har prø-
vet at opbygge forskellige teknikker til automatisk malkning. Hovedparten af de for-
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søgsstationer, som har opbygget deres egen teknik til automatisk malkning, har solgt
deres rettigheder til kommercielle firmaer, som efterfølgende arbejder videre med
produktudvikling, tests og evt. markedsføring. I udlandet er det specielt i Japan, Ca-
nada og lande i Europa, hvor systemet med automatisk malkning er introduceret.

For at få et automatisk malkesystem til at fungere optimalt og samtidig få de forven-
tede gevinster, er det vigtigt, at driftsledelsen er i top. Man kan bygge en ny stald,
forsyne den med fin teknik, gode køer og kvalitetsfoder, men hvis driftsledelsen ikke
er optimal, vil man ikke få det til at fungere.
Man kan endvidere ikke løse problemer udelukkende ved at skifte til et automatisk
malkesystem og forvente, at arbejdet og ledelse overtages af teknikken.

Hvad findes der på markedet i dag?
- karakteristika for de forskellige fabrikater

Der er en del hovedelementer, som er fælles for de automatiske malkesystemer, som
er på markedet i dag. Det er bl.a.:

• Opbygget som tandemmalkestald
• Fodring med kraftfoder i malkeboks
• Mælkemåling
• Kvalitetsmåling af mælk via ledningsevne



9

Enkeltbokssystemer

Lely-Astronaut
Lelys Astronaut er en enkeltboksmodel, hvor der er en robotarm og et malkesæt. Ka-
paciteten er fra 50 til 60 malkende køer. Rengøring af yver sker med roterende bør-
ster, som skylles med desinfektionsmiddel mellem hver malkning. Der er måling af
ledningsevne pr. kirtel, og der er enkeltvis aftagning af pattekopper. Den sidste nye
teknik til Lely Astronaut er en optisk måling af mælken til bl.a. detektion af blod og
forandringer i mælken.
Lely markedsføres i Danmark af deres eget datterselskab, Lely Danmark.

Særlige opmærksomhedspunkter ved malkning med Lely Astronaut:

• Rengøringsbørster skal være rene
• Rengørinsgmiddel skal være påfyldt og dyse skal være indstillet rigtigt

Fullwood Merlin
Merlin er Fullwoods svar på et automatisk malkesystem. Det er en enkeltboksmodel
med en robotarm og et malkesæt.

En del af teknikken er identisk med udstyret på Lely´s Astronaut, da der er indgået
en licensaftale med Lely Industries NV. Laser og styringsenhed til maskinen  købes
hos Lely, mens resten er Fullwoods egne produkter. Merlin produceres hos Fullwood
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i England, mens styresystemet produceres af Fusion i Holland. Måling af mælkens
ledningsevne udføres på samlemælk.

Særlige opmærksomhedspunkter ved Fullwood Merlin:

• Rengøringsbørster skal være rene
• Rengøringsmiddel skal være påfyldt og dyse skal være indstillet rigtigt

AMS-Liberty Freedom
Freedom modellen er en enkeltboksmodel, som forhandles af Strangko AMS Liberty
i Horne. Det er et system med en robotarm med tilhørende malkesæt. Freedom er
teknisk opbygget efter samme principper som Liberty, dog er der kun en malkeboks.
Kapaciteten er på ca. 50-55 malkende køer. Der er måling af ledningsevne for hver
kirtel og samlet aftagning af malkesættet.

Særlige opmærksomhedspunkter ved AMS-Liberty Freedom:

• Rene dyser i pattekopper
• Kalibrering af pattekopper i forhold til sensorer
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DeLaval VMS
DeLaval har købt et patent på den engelske forsøgsstation Silsoe. Efterfølgende har
DeLaval produktudviklet på systemet. DeLaval kalder deres system for VMS (Vo-
luntary Milking System). VMS blev præsenteret første gang i Danmark på Agromek
2000, og de første 3 maskiner er installeret på Kvægbrugets Forsøgscenter.
VMS er en enkeltboksmodel, hvor der er en robotarm og et malkesæt. Kapaciteten er
fra 50 til 55 malkende køer. Der er enkeltvis aftagning af pattekopper, samt måling af
ledningsevne og optisk måling af mælken fra hver kirtel.

Særlige opmærksomhedspunkter ved DeLaval VMS (kendskab begrænset):

• Rene dyser i vaskekop
• Er robotarmen særlig udsat i forhold til andre typer?
• Kalibrering af robotarm/pattekopper (sker automatisk)
• Vandforbrug ved systemet (pattevask, skylning af gulv, etc.)?
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Flerbokssystemer

AMS-Liberty
AMS-Liberty  er et flerbokssystem, hvor en robotarm betjener fra 2 til 4 malkebokse.
Opbygning af malkesystemet og indplacering i stalden er i stil med en traditionel
tandemmalkestald. Der er måling af ledningsevne for hver kirtel og samlet aftagning
af malkesættet. Kapaciteten er fra 75 til 120 malkende køer. Det er Strangko AMS Li-
berty A/S i Horne, som forhandler og servicerer Liberty-maskinen.

Særlige opmærksomhedspunkter ved AMS-Liberty:

• Rene dyser i pattekopper
• Kalibrering af pattekopper i forhold til sensorer
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Westfalia Leonardo
Firmaet Düvelsdorf har siden 1986 udviklet et automatisk malkesystem. I 1996 har
Westfalia overtaget Düvelsdorf og videreført udviklingen.

Westfalias system bygger på en flerboksmodel, hvor en robotarm skal betjene fra 2 til
4 malkebokse. Til forskel fra de øvrige typer er der ved indgangen til malkesystemet
en forbehandlingsboks, hvor yveret rengøres og koen stimuleres. Der er måling af
ledningsevne for hver kirtel. Når mælkeflowet i den enkelte kirtel bliver lille, skiftes
der til “skåne-vakuum”. Når flow på alle 4 kirtler er lille, aftages hele malkesættet.
Westfalia har døbt deres automatiske malkesystem “Leonardo”. Westfalia præsente-
rede systemet første gang i Danmark på Agromek 2000.

Særlige opmærksomhedspunkter ved Westfalia Leonardo:

• Rengøringsbørste skal være ren
• Gulvrist i forseparationsboks er ikke optimal for køerne
• Arbejdssikkerhed ved robotarm (den kører stærkt)
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Andre og nye fabrikater

Gascoigne Melotte
Gascoigne Melotte har tidligere udviklet på et automatisk system af enkeltbokstypen,
hvor der er en robotarm og et malkesæt. Til forskel fra de andre enkeltbokssystemer
blev der malket mellem bagbenene, ligesom i en side-by-side malkestald.
Der har været 2 anlæg i drift på forsøgsbasis, men der er ingen meldinger på, hvor-
når dette produkt tilbydes kommercielt.
Det sidste nye fra Gascoigne Melotte er, at firmaet er blevet købt af det hollandske
selskab Traco. Traco ejer også Prolion, som fremstiller det automatiske malkesystem
Liberty.
Næsten samtidig med salget til Traco, præsenterede Gascoigne et automatisk malke-
system, som de kalder Zenith. Zenith er identisk med Prolion´s Liberty model, dvs.
et flerbokssystem med 2 til 4 malkebokse. Zenith er dog lakeret i andre farver, og det
er monteret med Gascoigne Melotte malkeanlæg. Zenith sælges også som en enkelt-
boksmodel. Zenith markedsføres ikke i Danmark.

Manus - Miros og Solos
Manus, som er et datterselskab af DeLaval, markedsfører Prolions malkesystemer i
Frankrig, Belgien og Holland dog med Manus’ eget malkeanlæg. Hos Manus har Li-
berty-modellen taget navneforandring til Miros, og Freedom-modellen hedder Solos.
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Insentec Galaxy
Markedsføring er startet i det små i Holland. Firmaet forventer at starte markedsfø-
ring i de øvrige europæiske lande i løbet af de kommende år. Systemet er et flerboks-
system, hvor en arm betjener 1-2 malkebokse (parallelt eller i serie).

Bou-Matic
Firmaet vil ikke i nærmeste fremtid markedsføre et automatisk malkesystem i Dan-
mark. Det amerikanske firma har specialiseret sig i malkeanlæg/malkestalde til store
besætninger.

Surge
Surge er et andet amerikansk firma, som producerer malkeanlæg. Der udvikles p.t.
på et automatisk malkesystem, som ifølge firmaet er specielt velegnet til store besæt-
ninger (over 2.000 malkekøer). Der er ingen forlydender om en introduktion af sy-
stemet. Surge er i øvrigt blevet købt af Westalia Landtechnik, så der sker måske æn-
dringer i udviklingen af Surge´s eget AMS system.

Ved automatisk malkning er der følgende opmærksomhedspunkter:

• Yverets form og renhed
• Køerne skal være rene (krav til renhed af gangarealer/sengebåse)
• Rengøringsmidler skal være påfyldt
• Foderautomater skal kalibreres
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• Rummet ved malkeenheden skal være frostfrit
• Laser/kamera skal holdes rent
• Der skal holdes rent omkring malkeenheden bl.a. for at undgå fluer, der kan være

meget generende under malkning
• Diverse ventiler skal kontrolleres for funktion

Drift og service

Det automatiske malkesystem skal køre 24 timer i døgnet, og et enkelt driftsstop på
f.eks. 2 timer kan ødelægge køernes rytme. Det daglige tilsyn og service af malkeen-
heden skal indføres som en fast rutine for at undgå unødige driftsstop.
Leverandøren af malkeenheden skal give brugeren en grundig instruktion i brugen
af teknikken samt en instruktion i, hvad der dagligt og ugentligt skal tilses og kon-
trolleres. Det er naturligvis et krav, at der er en letlæselig og letforståelig brugervej-
ledning på dansk.

Servicekontrakt

I forbindelse med køb af et automatisk malkesystem indgås der også en servicekon-
trakt med leverandøren. Det er vigtigt, at aftalen nøje beskriver, hvad servicekon-
trakten dækker, og hvad brugeren skal betale separat. Større service og udskiftning
af sliddele skal følge en nøje fastlagt plan fra leverandøren. Efter hvert serviceefter-
syn bør der afleveres en servicerapport til brugeren, hvori der er angivet, hvad der er
lavet eftersyn på, og hvilke dele der er udskiftet. Det er i princippet ligesom på et
autoværksted.

Tilkald af tekniker

Hvis der opstår driftsstop, som brugeren ikke selv kan afhjælpe, skal der hurtigt
kunne tilkaldes en servicemontør. Det er vigtigt, at servicemontøren hurtigt kan
komme til bedriften, og at vedkommende er trænet i afhjælpning af stop på det aktu-
elle malkeanlæg. En hurtig indsats  fra servicetekniker ved driftsstop kræver max. 2
timers ventetid.
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Fremtidige indsatsområder

Automatisk malkning er stadig et pionerområde, hvor der kan ske udvikling og for-
bedringer på mange områder, også med hensyn til teknikken, hvor bl.a. følgende
områder er særligt vigtige:

• Uddannelse af brugere, så der opnås et større kendskab til teknikken og mulig-
hederne

• Finjustering af teknik, så teknikken kører optimalt
• Forbedring af teknik, så driftssikkerheden sikres og vedligeholdelsesomkostnin-

ger reduceres
• Fortsat udvikling af nye typer sensorer og metoder til overvågning af teknik, kø-

er, og produktkvalitet
• Tekniske forbedringer mhp. forbedring af mælkekvaliteten
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Fabrikat
Detail

Lely
Astronaut

AMS
Freedom

Alfa-Laval
VMS

Firma LELY Danmark Strangko AMS Liberty DeLaval
Type Enkelt-boks Enkelt-boks Enkelt-boks

Foderanlæg Volumendosering Volumendosering Volumendosering

Robotarm Multifunktionsarm,
hvor alle dele er place-
ret.

Robotarm m. sensorer Multifunktionsarm med
kamera, laser og pat-
tespray (slangestyr).
Tager pattekopper fra
magasin.

Arbejdsprocedure • Fodring (∼25%)
• Rengøring
• Påsætning
• Formalkning
• Fodring (∼75%)
• Aftagning
• Spray?

• Fodring (∼25%)
• Påsætning
• Rengøring
• Formalkning
• Fodring (∼75%)
• Aftagning
• Spray?

• Fodring (∼25%)
• Rengøring
• Påsætning
• Formalkning
• Fodring (∼75%)
• Aftagning
• Spray?

Rengøring af patter 2 vaskebørster, sprøjtes
med desinf. ml. malk-
ninger

Skylning m. vand i pat-
tekop, blæses tør m. luft

Separat 5. pattekop til
skylning m. vand, og
formalkning

Føler i bagplade 2 ultralydssensorerPåsætning grov
fin Laser 1 roter. ultralydssensor

Videokamera
Laser

Brug af ”hist.” data Ja Ja Nej

Formalkning Ja, mængde (0,9 ml) Ja, tid Ja, tid

Manuel påsætning Nej Ja Ja

Aftagning Enkeltvis Samlet Enkeltvis

Pattespray Ja Ja Ja

Mælkemåling Samlet / enkeltvis Samlet Enkeltvis

Måling, ledningsevne Enkeltvis Enkeltvis Enkeltvis

Måling, optisk Nej/ja. Under test (eks-
tra udstyr)

Nej Ja

Skærm Kontor +
lille display på maskine

Maskine (kontor) Maskine og kontor

Indbygningsmål
meter

3,80x4,40 4,48x6,80 4,00x4,00

Kapaciteter ca. 60 malkende ca. 50-55 malkende ca. 50-55 malkende

Ekstraudstyr ”Shuttle”, aktivitetsmå-
ling, temperaturmåler

Aktivitetsmåler Aktivitetsmåler

Diverse (Temp. måler, laseraf-
tørrer, optisk måling).
Tidligere var der va-
skeruller med klude til.
rengøring.

(Prøveudtagning)
Under godkendelse

(Prøveudtagning)
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Fabrikat
Detail

Fullwood
Merlin

AMS
Liberty

Westfalia
Leonardo

Firma Mullerup Strangko AMS Liberty Westfalia
Type Enkelt-boks Fler-boks Fler-boks

Foderanlæg Volumendosering Volumendosering Volumendosering

Robotarm Multifunktionsarm,
hvor alle dele er place-
ret.

Robotarm m. sensorer,
kører på en bane fra
boks til boks.

Robotarm m. gribeklo
og pattefinder, kører på
en bane fra boks til boks.

Arbejdsprocedure • Fodring (∼25%)
• Rengøring
• Påsætning
• Formalkning
• Fodring (∼75%)
• Aftagning
• Spray?

• Fodring (∼25%)
• Påsætning
• Rengøring
• Formalkning
• Fodring (∼75%)
• Aftagning
• Spray?

• Rengøring (1 boks)
• Fodring (∼25%) (1

boks)
• Påsætning
• Formalkning
• Fodring (∼75%)
• Aftagning
• Spray?

Rengøring af patter 2 vaskebørster, sprøjtes
med klor ml. malkn.

Skylning m. vand i pat-
tekop, blæses tør m. luft

Forbehandlingsboks,
roterende børste

Føler i bagplade 2 ultralydssensorerPåsætning grov
fin Laser 1 roterende ultralyds-

sensor

Lasermatrix om patte-
kop + 1 ultralydssensor
til hjælp

Brug af ”hist.” data Ja Ja Ja

Formalkning Ja, mængde Ja, tid Ja, tid

Manuel påsætning Nej Ja Ja

Aftagning Enkeltvis Samlet Kirtel færdig → skåne-
vakuum - samlet aftagn.

Pattespray Ja Ja Ja

Mælkemåling Samlet / enkeltvis Samlet Total (enkeltvis)
Samlet / enkeltvis

Måling, ledningsevne Samlet
Enkelt under udvikling

Enkeltvis Enkeltvis

Måling, optisk Nej
Under udvikling

Nej Nej

Skærm Kontor +
lille display på maskine

Maskine (kontor) Kontor, display ved
hver boks

Indbygningsmål
meter

3,80x4,40 4,48x9,54
4,48x 12,51
4,48x15,48

(4,80+1,00 x 15,5 (4
boks))

Kapaciteter ca. 60 malkende ca. 75 malkende
ca. 100 malkende
ca. 120 malkende

ca. 80
80-130
130-170

Ekstraudstyr ”Shuttle”,
aktivitetsmåler

Aktivitetsmåler Aktivitetsmåler

Diverse Tidligere var der va-
skeruller med klude til
rengøring

(Prøveudtagning)
Under godkendelse

- Bruger konsekvent for-
og eftersep.
- Vil gerne dele i foder-
grupper
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Test af automatiske malkeanlæg og status for lovgivningen

Morten Dam Rasmussen1 og Vibeke Højbjerg2

1) Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, Danmarks JordbrugsForskning,
Postboks 50, 8830 Tjele

2) Afd. for Fødevarer, Fødevaredirektoratet, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg

Sammendrag

Brug af automatisk malkning i Danmark er underlagt en forsøgsordning, som indbe-
fatter, at nye modeller af automatiske malkesystemer testes for deres evne til at sorte-
re mælk afhængig af kvalitet. Efter testen udfærdiges et modelspecifikt egenkontrol-
program. Der er foreløbig testet tre modeller i Danmark, og Fødevaredirektoratet og
EU Kommissionen holdes løbende underrettet om effekten af den danske forsøgs-
ordning. Målet er at opnå en fælles lovgivning for automatisk malkning i EU.

Indledning

Fødevareminister Henrik Dam Kristensen tiltrådte i januar 1999 iværksættelsen af
forsøg med automatiske malkeanlæg efter indstilling fra Veterinær- og Fødevaredi-
rektoratet. Betingelserne er følgende:

1) Direktoratet skal kunne stå inde for kvaliteten af den leverede mælk.
2) Mejerierne skal særskilt kontrollere mælk fra malkerobotter og derfor også kunne

stå inde for kvaliteten af den leverede mælk. Ved problemer skal mejerierne
umiddelbart orientere direktoratet.

3) Forsøget skal være åbent for alle producenter og fabrikater.
4) Efter tre måneders forløb evalueres forsøget med henblik på at vurdere forsøgsre-

sultaterne.
5) Erhvervet skal bære omkostningerne ved forsøget.
6) Kommissionen skal orienteres efter 1. forsøgsperiode.

Ovenstående indebærer, at automatiske malkesystemer skal testes for at kunne defi-
nere eventuelle supplerende krav til disse anlæg (egenkontrolprogrammet). Ved vi-
suel kontrol af formælk kan landmanden ved den aktuelle malkning tage beslutning
om, hvorvidt mælken skal leveres til mejeriet eller kasseres. De automatiske malke-
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anlæg, der findes på det danske marked nu, foretager ingen handling ved den en-
kelte malkning, men landmanden skal efterfølgende reagere på en alarmudskrift, om
mælkens kvalitet er egnet til konsum. Derfor vil der i disse besætninger blive stillet
supplerende krav, som skal sikre, at køer med klinisk mastitis bliver udpeget tidligt,
og at mælkens kvalitet i øvrigt er i orden. Der er med andre ord lagt op til, at mælk af
forringet kvalitet skal kunne frasepareres ved den aktuelle malkning. Hvis fremtidi-
ge automatiske malkeanlæg kan opfylde sådanne krav, vil der formentlig ikke blive
stillet supplerende krav til management for benyttelse af disse anlæg. Der er imid-
lertid tale om en forsøgsordning, idet det nuværende EU-hygiejnedirektiv ikke tager
højde for brug af automatiske malkeanlæg.

Forslag til ændring af 89/362/EU direktivet

Danmark tog i 1998 initiativ til diskussioner af Hygiejnedirektivet, og efter et seminar
på Forskningscenter Foulum i februar 1999 blev der nedsat en ekspertgruppe. Grup-
pen skulle komme med forslag til en midlertidig ændring eller tilføjelse til Direktivet,
som ville lovliggøre automatisk malkning. Året efter var man nået til enighed i
gruppen om en relativ simpel tilføjelse, hvor automatisk malkning kunne tillades,
hvis unormal mælk blev tilbageholdt fra leverance til mejeriet. Man undlod at tage
stilling til, hvornår under malkningen mælkens udseende skulle undersøges eller
måles. Definitionen for unormal mælk var ikke fastsat men indebar som minimum,
at forandret mælk skulle frasepareres. Forslaget blev sendt til høring i de enkelte
medlemslande, men Kommissionen havde ændret på forslaget. Følgelig kunne der
ikke opnås flertal for forslaget. Kommissionen har desværre opgivet at få gennemført
en tilføjelse til Direktivet og forlader sig på en generel ændring af hele Hygiejnedi-
rektivet. Det er planen, at det skal færdigforhandles i 2002 og implementeres i dansk
lovgivning i 2004. Det er dog en uholdbar situation, at så mange malkekvægbrug i
EU reelt ikke er lovlige. Derfor er medlemslandene nu stillet to forslag i udsigt:

1 Formålet med Hygiejnedirektivet må ikke kompromitteres, og Kommissionen
skal underrettes om, hvorledes medlemslandet vil overvåge og sikre mælkens
kvalitet. Den ”Stående Veterinære Komité” bistår Kommissionen ved en faglig
vurdering af medlemslandets forslag.

2 Malkning og mælkeproduktion skal gennemføres i henhold til godt landmands-
skab (GMP = Good Manufacturing Practices) suppleret med prøveudtagning og
kontrol med kritiske punkter.
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En gruppe med dansk deltagelse er påbegyndt beskrivelsen af GMP, men det er ikke
færdigbeskrevet. Danmark har valgt at følge forslag 1 og dermed bibeholde den dan-
ske model med test af nye modeller af automatiske malkeanlæg og modelspecifik
udformning af et egenkontrolprogram. Foruden at give myndighederne en sikkerhed
for, at generelle regler overholdes, giver det også landmænd og producenter en mu-
lighed for at få testet funktionsdueligheden af systemet og følge mælkekvalitet og
dyresundhed tæt. Det danske egenkontrolprogram er kopieret i Sverige, Norge, og
Tyskland (modificeret udgave).

Test af nye AMS-modeller i Danmark

Formålet er at definere og opstille supplerende krav til overvågning af mælkekvalitet
og dyrevelfærd på gårde med automatiske malkeanlæg, hvor der ikke foretages for-
malkning og visuel inspektion heraf. Testen udføres i een besætning egnet til formå-
let. Visuel inspektion af formælk ved den enkelte malkning kan undlades ved at ef-
terkomme supplerende overvågningskriterier og kontrolforanstaltninger. Der kan
ikke gives tilladelse til undladelse af visuel inspektion for modeller af automatiske
malkesystemer, der ikke er undersøgt af myndighederne (test af nye modeller af
automatiske malkeanlæg). Endvidere kan Hygiejnedirektivets regel om visuel in-
spektion ikke fraviges for besætninger, som ikke deltager i programmet (egenkontrol
og overvågning af besætninger).

Testen omfatter følgende punkter

1. Kan den undersøgte model separere mælk af dårlig kvalitet fra mælk af god kva-
litet ved en aktuel malkning med hensyn til:
- forandret mælk
- forurenet mælk

2. Påvirker den undersøgte model mælkens:
- frysepunkt?
- syregrad?

3. Kan nykælvere, køer med kliniske yversygdomme, og medicinbehandlede køer
malkes med det automatiske malkesystem uden risiko for, at rester af denne mælk
overføres til tanken?
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4. Kan den undersøgte model udpege køer med klinisk mastitis og er kronisk infice-
rede køer/kirtler udpeget inden for de seneste 3 måneder?

5. Kan den undersøgte model sikre, at hver enkelt kirtel malkes mindst en gang dag-
ligt?

Motivering og opfyldelseskrav

Ad 1. Kvalitetskriterierne for forandret mælk er, at mindst 95% af de kirtler, der har
forandret formælk eller CMT-værdi 5, skal kunne udpeges og separeres fra mejerile-
verance ved pågældende malkning. Kravene for forurenet mælk måles indirekte
gennem mælkens indhold af totalkim, hvor mindst 95% af mælkeprøverne <30.000
kim/ml, mindst 99% af prøverne <100.000 kim/ml, og gennemsnittet er <30.000
kim/ml. Mælkeprøver udtaget af tankmælken i prøveperioden skal være <30.000
kim/ml.

Ad 2. Frysepunkt i mælk angives at være – 0,532°C ± 0,008°C og 99,7% af køerne vil
derfor naturligt have et frysepunkt under – 0,510°C. Frysepunkter i mælk over –
0,520°C har en forventet vandtilblanding på 1%. Tankmælksleverancer må ikke have
et frysepunkt over – 0,516°C. Syregraden i mælk udmalket med spandemaskine er
0,60 – 0,65 mækv/100 g fedt. Ved syregrader over 1,00 mækv/100 g fedt er der be-
gyndende afsmag i mælken, og over et niveau på 1,25 mækv/100 g fedt smager
mælken harsk. Denne smagsfejl kan ikke fjernes igen fra mælken. Kravene for celle-
tal, kim, frysepunkt, og syregrad er opsummeret i nedenstående tabel.

Tabel 1. Ved test af nye modeller af automatiske malkeanlæg stilles følgende krav
til mælkens kvalitet målt på enkeltkøer og tankmælken.

Ko-gns 90 % 95 % 99 % Tankmælk
Forandret mælk Udpeges
CMT = 5 Udpeges
Totalkim/ml <30.000 <30.000 <100.000 <30.000
Frysepunkt < - 0,520 < - 0,520 < - 0,515 < - 0,510 < - 0,515
Syregrad mækv/100 g fedt < 0,80 < 0,80 < 1,00 < 1,25 < 1,00

Ad 3. Det er ønskeligt at malke nykælvere og antibiotikabehandlede køer i det auto-
matiske malkesystem, for at systemets database hele tiden opdateres. Dette skal kun-
ne ske uden risiko for forurening af mælk til mejerileverance. Det automatiske mal-
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kesystem skal sikre dette ved mindst at gennemskylle anlægget efter malkning af
nykælvere. Mængden af mælk i kontrolskyl skal være < 1%. Ved analyse for fedt,
protein, og laktose skal hver af disse være < 0,05%.
Malkeanlægget skal vaskes efter malkning af antibiotikabehandlede køer. Indholdet
af hæmstoffer i mælken fra efterfølgende køer skal være under detektionsgrænsen.

Ad 4. Såfremt den undersøgte model ikke udfører en sortering af mælk jævnfør
punkt 1, så skal mindst 90% af kirtlerne med forandret mælk have været udpeget
(alarmliste) inden for de seneste 3 måneder. Visuel inspektion af formælk kan ikke
undlades, hvis dette krav ikke kan overholdes.

Ad 5. Påsætning af malkesættet kan være mere eller mindre vellykket, men det bør
sikres, at enhver malkende kirtel på hver ko i stalden kan blive malket mindst en
gang dagligt.

Resultater af test af automatiske malkeanlæg

Der er foreløbigt gennemført test af Prolion model 2LMI, Lely Astronaut model 20,
og Fullwood Merlin model 1999. Det har været generelt, at ingen af de testede anlæg
kunne frasortere forurenet eller forandret mælk ved en aktuel malkning. Sikkerhe-
den i udpegningssystemerne har heller ikke været af en sådan størrelsesorden, at en
separering ville kunne foretages direkte. Det er her et generelt problem, at udpeg-
ningssystemerne ikke er designet til at detektere køer med kronisk mastitis, hvori-
mod detektion af nye tilfælde af mastitis er mere sikkert. Samtidig må det erkendes,
at alarmlisterne indeholder for mange falske positive dvs. køer udpeget, som ikke
har forandret mælk eller forhøjet CMT-værdi. Dette er dog et område, hvor der ar-
bejdes på en forbedring af systemerne.

Automatisk malkning giver mulighed for afskylning af malkesættet mellem malk-
ning af hver ko for at minimere en smittespredning mellem køer. Ved testen er der
påpeget, at dræning af slanger og malkesæt mellem malkning af de enkelte køer kan
blive kritisk for at undgå en frysepunktsstigning i mælken. Tilsvarende er der hen-
ledt opmærksomhed på selve malkningsprocessen og indflydelsen heraf på mælkens
syregrad. De testede anlæg giver alle mulighed for en individuel styring af  ma-
nagementlister med henblik på at sikre daglig malkning af alle køer.
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Samarbejdet med de enkelte firmaer har været upåklageligt ved gennemførelsen af
den officielle test. Samtidig er der udvist stor velvilje til at sikre mælkens kvalitet,
hvilket anses for en vigtig fælles opgave.
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Egenkontrolprogrammet
Mælkens kvalitet for besætninger med automatisk malkning

Per Justesen1, Laust Jepsen1, Morten Dam Rasmussen2 & Martin Bjerring2

1) Mejeriforeningen, Frederiks Allé 22, 8000 Århus C
2) Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, Danmarks JordbrugsForskning,

Postboks 50, 8830 Tjele

Sammendrag

Besætninger med automatisk malkning har kunnet tilslutte sig et egenkontrolpro-
gram siden foråret 1999. Egenkontrollen omfatter introduktionsbesøg af en mælke-
kvalitetsrådgiver, hvor der specielt lægges vægt på udpegning af køer med klinisk
og kronisk mastitis. Desuden omfatter egenkontrollen fejlfinding ved svigt i tank-
mælkens kvalitet. Besætninger med egenkontrol havde et fald i tankmælkens celletal
efter introduktion af automatisk malkning, hvorimod øvrige AMS-besætninger ople-
vede en stigning i celletallet. Mælkens kimtal og frysepunkt steg efter introduktion af
automatisk malkning, og der var ikke signifikante forskelle mellem besætninger med
og uden egenkontrol.

Indledning

Kan man opnå ligeså god mælkekvalitet med automatisk malkning som med traditi-
onelle systemer? Det er et væsentligt spørgsmål både for mejerierne, som skal aftage
mælken, og for mælkeproducenten, der risikerer en lavere mælkepris, hvis mælke-
kvaliteten ikke er i top.
Den nye malketeknologi er naturligvis testet godt og grundigt igennem af de virk-
somheder, der sælger systemerne. En forudsætning for, at de kan afsætte deres pro-
dukter, er, at  udstyret kan levere mælk af god kvalitet. Men ét er de kvalitetsafprøv-
ninger og tests, som bliver udført under udviklingen af systemet. Noget andet er,
hvordan de automatiske malkesystemer virker i praksis under forskellige produkti-
onsforhold og ved længerevarende brug.
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Figur 1. Antal besætninger i Danmark med automatisk malkning (mørk kurve) og
besætninger heraf med egenkontrol (lys kurve).

Der er nu ca. 100 besætninger med AMS i Danmark, hvilket giver mulighed for at
tegne et generelt billede af erfaringerne med den daglige drift i praktisk landbrug.
Mejeriforeningens mælkekvalitetsrådgivere har af flere grunde nøje fulgt udviklin-
gen i mælkens kvalitet fra alle bedrifter med AMS. Formålet har været dels at samle
erfaring om AMS  under normaldrift af besætninger som grundlag for den fremtidi-
ge rådgivning, men også som en del af det egenkontrolprogram bedrifterne skal
deltage i for at få dispensation til at anvende AMS.
Ifølge et EU-direktiv om mælkekvalitet skal mælken fra den enkelte ko vurderes med
hensyn til forandret mælk inden malkning (gælder også for malkning med andre
malkesystemer). Det ville i praksis kræve 24 timers overvågning af malkeprocessen i
besætninger med AMS, hvilket jo ikke er praktisk muligt. Derfor er der lovgivnings-
mæssigt givet mulighed for dispensation fra denne regel under forudsætning af, at
besætningerne deltager i et specielt egenkontrolprogram (EK) udarbejdet af Fødeva-
redirektoratet.
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Egenkontrolprogrammet

Forudsætningen, for at nedenstående undersøgelse kan gennemføres, er, at den ak-
tuelle model til automatisk malkning er testet af Danmarks JordbrugsForskning,
Foulum, og fundet egnet af Fødevaredirektoratet.

Undersøgelsens omfang

1. Introduktion til supplerende kriterier, egenkontrol, logbog, og indberetning af
behandlede dyr.

2. Besøg i de første 3 måneder af en mælkekvalitetsrådgiver.
3. Status over mælkekvalitet og sygdomsfrekvens efter 3 måneder.
4. Opfølgning og forskning i årsager til svigt i mælkens kvalitet.
5. Evaluering efter 12 måneder (klinisk syge dyr, dyrevelfærd).

Krav til besætningen

Besætningen skal være tilknyttet den danske ydelseskontrol, således at der kan fore-
tages beregninger over nyinficerede og kronisk inficerede køer ud fra kocelletal. Alle
indberetninger af sygdomstilfælde sker til kvægdatabasen enten via besætningens
dyrlæge eller fra ejeren selv. Alle væsentlige lister (alarmlister) fra det automatiske
malkesystem skal kunne overføres elektronisk. Besætningsejeren forpligter sig til at
deltage i et opfølgningsprogram på svigt i mælkens kvalitet med henblik på at klar-
lægge årsagen hertil.

Udførelse

Ad. 1. En mælkekvalitetsrådgiver fra Mejeriforeningen giver en introduktion til sup-
plerende kriterier og egenkontrol, som skal foretages i henhold til notat fra Fødeva-
redirektoratet. Introduktionen er specifik for hver enkelt type af automatisk malke-
anlæg, og der lægges vægt på vejledning omkring håndtering af ”alarmkøer”. Der
introduceres en logbog og brug af denne. Indberetningsprocedure for behandlede
dyr diskuteres.
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Ad 2 og 3. Hver enkelt besætning besøges en og tre måneder efter introduktionsbe-
søget. Følgende gennemgås:
• Notater i logbog gennemgås og sammenholdes med alarmlisterne.
• Mælkekvalitetsresultater gennemgås.
• Der foretages visuel bedømmelse og CMT-test af formælk fra alle malkende køer i

besætningen, og resultaterne sammenholdes med alarmlisterne og notater i log-
bog.

• Hvis der ved besøget 3 måneder efter introduktionen er væsentlige uoverens-
stemmelser mellem testresultater og notater i logbog, klarlægges årsagerne hertil,
og der aftales et nyt besøg 2 måneder herefter. Det nye besøg betales af landman-
den, og hvis der igen er væsentlige uoverensstemmelser, henvises besætningen til
visuel inspektion af formælk. Veterinær- og Fødevaredirektoratet underrettes her-
om.

Ad 4. Ved svigt i mælkens kvalitet (se Tabel 1) kontakter Mejeriforeningens mælke-
kvalitetsrådgiver besætningsejeren inden for en uge, og der aftales et program for
”fejlfinding”. Fejlfinding efter forhøjet kimtal eller frysepunkt vil typisk omfatte
udtagning af 30-40 prøver under mælkens vej fra ko til køletank. Analyse af disse
mælkeprøver samt gennemgang af malkeanlæg og hygiejne i stalden forventes at
kunne give et entydigt svar på problemets oprindelse. Ved forhøjelse af celletal i
tankmælk sammenholdes udskrifter fra ydelseskontrollen med listen over køer, som
har leveret mælk til mejeriet. Ved utilstrækkelig forklaring gennemgås samtlige køer
med visuel inspektion og CMT-test af formælk. Der gives vejledning i forebyggelse
af forhøjet celletal og eventuelle supplerende undersøgelser aftales. Mælkekvalitets-
rådgiveren kontakter straks (inden for 3 dage) besætningsejeren ved fund af hæm-

stoffer i mælken, og årsagen klarlægges.

Tabel 1. Grænser for hvornår en mælkekvalitetsrådgiver tager kontakt til besæt-
ningsejeren ved svigt i mælkens kvalitet.

Ordinære
pr. 12 uger

antal

Supplerende
pr. 12 uger

antal

Tilkald ved 2
efterfølgende

prøver

Tilkald ved
en prøve

Totalkim pr. ml 12 0 > 30.000 > 100.000
Celletal pr. ml 12 0 > 300.000 > 400.000
Hæmstoffer 3 0 Positiv
Frysepunkt 1 2 > -0,520 > -0,516
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Ad 5. Ved den årlige evaluering foretages følgende:
Gennemgang af resultater fra egenkontrol og supplerende kriterier.
• Sammenhold af registrerede klinisk syge dyr i kvægdatabasen med alarmudskrif-

ter og notater i logbog.
• Sammenhold af alarmlister og celletalsudskrifter for udpegning af nyinficerede

køer og kirtler med mastitis.
• Sammenstilling og analyse af mælkekvalitet over året. Gennemsnit for øvrige be-

sætninger med samme type automatisk malkeanlæg anvendes til sammenligning.
Årsrapporten udfærdiges af Mejeriforeningen og Danmarks JordbrugsForskning og
den tilstiles Fødevaredirektoratet.

Mælkekvalitet efter overgang  til AMS

Egenkontrolprogrammet (EK) blev obligatorisk den 29. januar 1999. En del besæt-
ninger havde allerede fået AMS inden denne dato og har derfor iværksat malkning
med AMS uden EK. Det betyder, at vi i dag har erfaringer og data fra besætninger,
som gik fra almindelige malkesystemer til AMS henholdsvis med og uden EK. Det
har gjort det muligt at sammenligne den leverede mælkekvalitet før og efter intro-
duktion af AMS og udviklingen i mælkekvalitet i besætninger med og uden EK.

Tankcelletal

Tankcelletallet steg som gennemsnit af alle besætninger ved overgang til automatisk
malking (Figur 2). Udviklingen i tankcelletallet i de første måneder med automatisk
malkning afhang dog af, om besætningen deltog i egenkontrolprogrammet.
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Figur 2. Tankcelletallet var højere i gennemsnit for besætninger med automatisk
malkning (AMS) i sammenligning med tiden før AMS og med konventionel
malkning.

Figur 3. Tankcelletal i året med konventionel malkning og året med automatisk
malkning med og uden egenkontrolprogram (EK) (lys kurve = med egenkontrol;
mørk kurve = uden egenkontrol).

Tankcelletallet steg mærkbart ved overgangen til AMS i de besætninger, som ikke
deltog i egenkontrolprogrammet, mens det faldt i besætninger, som deltog i pro-
grammet (Figur 3) .

En væsentlig årsag kunne være, at mælken fra køer med kroniske infektioner (defi-
neret som forandret mælk og/eller CMT-værdi 5) ikke blev  malket med i mælketan-
ken i besætninger med EK. En simpel foranstaltning, der er påkrævet  af deltagerne i
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egenkontrolprogrammet, men som åbenbart ikke blev praktiseret i besætninger uden
for egenkontrolprogrammet.  Erfaringerne med egenkontrolprogrammet viser, at der
skal gøres en stor indsats for at finde frem til køer med kroniske og kliniske infektio-
ner inden overgangen til automatisk malkning. Efterfølgende skal der gøres systema-
tisk brug af det automatiske malkesystems alarmliste over køer med nye infektioner.
I de enkelte situationer bør der foretages en regelret undersøgelse af den enkelte ko
og en vurdering af, om mælken kan malkes med i mælketanken.
Tankcelletallet for besætninger med AMS var højt og fluktuerende i 1998 (Figur 4).
Introduktion af EK i 1999 medførte, at disse besætninger herefter fulgte gennemsnit-
tet for landets øvrige besætninger. Besætninger, som endnu ikke var kommet med i
EK, havde højere tankcelletal i 2000 end øvrige besætninger.

Figur 4. Geometriske tankcelletal for alle besætninger (mørk kurve), AMS-
besætninger uden egenkontrol (grå kurve), og AMS-besætninger med egenkontrol
(lys kurve).

Kimtal

Kimtallet steg signifikant efter overgangen til malkning med AMS (Figur 5). Efter 3
måneder var kimtallet dog faldet noget, men ikke til samme niveau som før intro-
duktionen af AMS. Der var ingen betydende forskel i gennemsnitligt kimtal mellem
besætningerne med eller uden EK. Det tyder dog på, at besætninger med EK havde
færre meget høje værdier af kimtal (Figur 6).
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Den generelle stigning i kimtallet i alle besætninger kan skyldes systemtekniske fak-
torer, varierende renhedsgrad af yver og patter, utilstrækkelig aftørring uden mulig-
hed for individuel tilpasning, ændret nedkølingsprocedure på grund af malkning
hele døgnet, samt kompliceret vask af anlægget på grund af flere dyse- og luk-
keanordninger. Den manglende mulighed for individuel tilpasning af rengøring af
beskidte køer må derfor også forstærke behovet for opstaldning under renlige og
hygiejniske forhold - en opgave, der påhviler driftslederen.

Figur 5. Kimtal i tankmælk før og efter opstart af automatisk malkning i sammen-
ligning med konventionel malkning.
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Figur 6. Geometriske tankkimtal for alle landets besætninger (mørk kurve), AMS-
besætninger uden egenkontrol (grå kurve), og AMS-besætninger med egenkontrol
(lys kurve).

Mælkens frysepunkt

Der er også blevet registreret en permanent signifikant stigning i mælkens fryse-
punktsværdi efter overgangen til AMS (Figur 7).  Der var ingen forskel på besætnin-
ger med og uden EK. Også på dette område må årsagen findes på det tekniske om-
råde. Malkesættene afskylles efter hver malkning, og  på grund af manglende dræ-
ning af vandslanger m.m. kan der forekomme en uhensigtsmæssig vandtilblanding
af mælken. Der blev observeret en del høje frysepunkter i tankmælk fra besætninger
uden EK i 2000 (Figur 8). Kurven i år 2000 skal dog tages med et vist forbehold, idet
den er gennemsnit af relativt få besætninger uden EK.
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Figur 7. Tankmælkens frysepunkt før og efter opstart af automatisk malkning i
sammenligning med konventionel malkning.

Figur 8. Tankmælkens frysepunkt for alle landets besætninger (mørk kurve),
AMS-besætninger uden egenkontrol (grå kurve), og AMS-besætninger med egen-
kontrol (lys kurve).
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Mælkens syregrad

Ved den første undersøgelse af syregraden i tankmælk fra 23 besætninger med
automatisk malkning var syregraden 1,13 mækv/100 g fedt, og syregraden i tank-
mælk fra 20 konventionelle besætninger blev i gennemsnit målt til 0,86 mækv/100 g
fedt. I den seneste undersøgelse, hvor syregraden i tankmælk fra 29 besætninger med
AMS blev sammenlignet med mælken fra 34 konventionelle besætninger (Figur 9),
blev det konstateret, at AMS besætningerne havde en højere syregrad. Når syregra-
den er 1,00 mækv/100 g fedt, øges risikoen for harsk smag, og ved  syregrader over
1,25 er den harske smag meget karakteristisk. Resultaterne er ikke tilfredsstillende,
og fabrikanterne arbejder på at løse problemerne.

Figur 9. Syregraden i tankmælk (geometrisk gennemsnit) fra 15 besætninger med
malkestald, 19 besætninger med malkning i båsestald og fra 20 besætninger med
automatisk malkning (AMS).

Konklusion

Malkning med automatiserede malkesystemer må ud fra de nuværende erfaringer i
Danmark  konkluderes at medføre en forringet mælkekvalitet med hensyn til celle-
indhold, kimtal og frysepunktsværdi. Forringelsen er dog ikke af en sådan grad, at
gældende kvalitetsnormer ikke kan opfyldes.
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Egenkontrolprogrammet ved overgang til AMS har en positiv effekt på celletalsud-
viklingen. Resultaterne viser, at driftslederen med den rette rådgivning, hjælpemid-
ler og systematiske kontrolprocedurer kan opnå en bedre mælkekvalitet.

Stigning i mælkens frysepunkt og syregrad skyldes i vid udstrækning systemtek-
niske forhold uden for driftslederens direkte indflydelse. Der er behov for tekniske
justeringer og forbedringer af de nuværende automatiske malkesystemer: en forplig-
tigelse, der må påhvile leverandørerne af systemerne. Stigning i mælkens kimtal kan
skyldes systemtekniske såvel som driftsmæssige beslutninger og løses gennem et
samarbejde mellem driftsleder og leverandørerne af systemerne.
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Sammendrag

Besætninger med automatisk malkning tilknyttes det danske egenkontrolprogram og
deltager i ydelseskontrollen. Der blev foretaget statistiske analyser af kocelletal fra
året før introduktion af automatisk malkning op til et år efter for i alt 69 besætninger,
og det blev konstateret, at introduktion af automatisk malkning var associeret med
en stigning i frekvensen af akut forhøjede celletal. Stigningen kunne konstateres i 66
ud af de 69 besætninger, men frekvensen af kronisk forhøjede celletal var ikke for-
skellig året før og efter opstart af automatisk malkning. Vi konkluderer derfor, at be-
sætninger med automatisk malkning havde en øget nyinfektionsfrekvens i det første
år med automatisk malkning. Dataanalysen giver ikke noget entydigt svar på årsa-
gerne hertil.

Indledning

Det første automatiske malkesystem (AMS) i Danmark blev installeret i februar 1998,
og i løbet af et år havde yderligere 50 besætninger AMS. Markederne for AMS er
primært lande med høj timeløn, høj mælkepris, og familieejede landbrug. Fordelene
for landmændene ligger i en reduceret og fleksibel arbejdstid samt dermed mulighe-
derne for et bedre socialt liv. Den største fordel for køerne synes umiddelbart at være
valgfrihed i døgnrytme. Automatisk malkning giver muligheden for flere daglige og
frivillige malkninger styret af koens behov og driftsbeslutninger. Den hyppigere
malkning kan have positive så vel som negative indvirkninger på yversundheden
(Lind et al., 2000). Hyppig malkning skyller pattekanalerne oftere under udmalknin-
gen og giver bakterier kortere tid til  opformering mellem malkningerne. Men tids-
intervallerne mellem malkningerne er ikke nødvendigvis fordelt ligeligt, hvilket re-
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sulterer i fluktuerende og meget korte (5 timer) såvel som meget lange intervaller (>
18 timer). Korte intervaller medfører kortere tid for vævet i patten til at regenerere
efter malkningen, hvorimod lange intervaller medfører længere tid for bakterier til at
multiplicere. Malketeknikken, som anvendes ved AMS, skulle være til fordel for
yversundhed og pattekondition, fordi den er baseret på individuel malkning af de
enkelte kirtler. Der er imidlertid mange faktorer, som spiller ind i balancen mellem
vært og bakterier, og indflydelsen af automatisk malkning på yversundheden beror
indtil videre på spekulationer.

Resultater fra både Holland (Klungel et al., 1998; Vorst & Hogeveen, 2000) og Dan-
mark (Justesen & Rasmussen, 2000) viser, at tankcelletallet stiger ved opstarten af
automatisk malkning. Den væsentligste årsag hertil synes at være manglende sorte-
ring af mælken i udmalkningsøjeblikket, hvorved mælk fra køer med klinisk mastitis
malkes med i tanken (Justesen & Rasmussen, 2000). Yversundheden evalueres ofte
ud fra analyser af tankcelletallet. Tankcelletallet er en blanding af mælk fra raske,
subkliniske, eller klinisk inficerede køer, og er ikke nødvendigvis et godt udtryk for
besætningens sande sundhedsstatus, idet iblanding af mælk fra enkelte inficerede
kirtler kan fordoble tankcelletallet. De månedlige kocelletal ved ydelseskontrollen
kan anvendes til at beregne et forventet tankcelletal, som således inkluderer alle mal-
kede køer. Forskellen mellem det beregnede og målte tankcelletal afspejler manage-
mentbeslutninger over hvilke køer, der skal levere mælk til konsum. Statistiske ana-
lyser af kocelletal kan give yderligere information om de enkelte køers sundheds-
status, fordi uinficerede køer har lave celletal, nyinficerede køer har pludselige stig-
ninger i celletallet, og kronisk inficerede køer har høje og fluktuerende celletal.
Formålet med denne undersøgelse var at evaluere yversundheden før og efter opstart
med automatisk malkning ved anvendelse af kocelletal som indikator.

Materiale og metoder

Danske besætninger med AMS deltager i egenkontrolprogrammet med henblik på
overvågning af mælkekvaliteten og rettelser af fejl ved kvalitetssvigt (Justesen &
Rasmussen, 2000). Samtidig er disse besætninger tilsluttet ydelseskontrollen. Ydel-
sesdata blev trukket hjem fra kvægdatabasen for 78 besætninger fra januar 1996 til
juli 2000. Ni besætninger havde ikke tilstrækkeligt med data til analysering på grund
af manglende data før opstarten af automatisk malkning (ikke obligatorisk), efter in-
stallering (sen start), eller begge dele. Ud af de resterende 69 besætninger havde 8
både konventionel og automatisk malkning. Lely Astronaut var repræsenteret i 55
besætninger, Fullwood Merlin i 4, og Strangko AMS Liberty i 10 besætninger.
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Det blev besluttet at analysere kocelletal fra året før installering af AMS med kocel-
letal i opstartsåret. De 69 besætninger havde mellem 9 og 11 kontrolleringer i det før-
ste år og fra 2 til 12 kontrolleringer efter opstarten. Besætningsstørrelsen varierede fra
28 til 316 køer med et gennemsnit på 90 køer. Statistiske analyser af  kocelletal blev
foretaget som ved beregning af ”Hitlisten”, hvor pludselige store stigninger fra et
lavt niveau (celletalsværdi 1 eller 2) tæller som NyCT (et udtryk for nyinfektion), og
høje fluktuerende celletal, GammelCT, tælles som kroniske infektioner. Endvidere
blev det beregnet, hvor mange af de udsatte køer, der havde kronisk forhøjet celletal.
Frekvenserne af NyCT blev beregnet i procent af alle køer og i procent af køer, som
kunne nyinficeres, dvs. køer med lave celletal og som ikke tidligere havde haft for-
højet celletal. De statistiske analyser blev foretaget med programmet PROC MIXED
(SAS, 1996) efter følgende model:

Y = AMS + LAKT + AMS*LAKT + Periode(AMS) + MÅNED-ÅR(AMS)

som inkluderer systematiske effekter af malkesystem (AMS), laktationsnummer
(LAKT), deres vekselvirkning, periode (måned efter opstart af AMS), og måned x år.
Besætningen blev inddraget som tilfældig effekt. Laktationsnummer og dato inden
for besætning blev regnet som gentagelser. Data blev vægtet i forhold til antal obser-
vationer.

Gennemsnitligt celletal og mælkeydelse

Det gennemsnitlige geometriske celletal var højere efter introduktion af AMS end i
året før (P<0,05) (Tabel 1). Celletallet steg i løbet af de første måneder med AMS og
faldt derefter (Figur 1). Stigningen i celletallet i de første måneder følger samme
mønster som ved celletallet i tankmælksprøver (Justesen & Rasmussen, 2000). Værdi-
erne i Figur 1 er en blanding af celletal fra inficerede og raske køer og kan være do-
mineret mere af managementbeslutninger end af nyinfektionsrater. Mælkeydelsen
steg i gennemsnit med 0,5 kg (P<0,10) fra året før til efter opstarten med automatisk
malkning. Imidlertid dækker dette over et let fald i mælkeydelsen i de første måne-
der, hvorefter ydelsen steg med ca. 2 kg mælk i den resterende del af året (P<0,01)
(Figur 2). Dette afspejler formentlig et fald i malkefrekvensen og store variationer i
malkeintervallerne i de første måneder, men når systemet er kørt ind, kommer der en
ydelsesstigning.
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Figur 1. Geometrisk kocelletal i året før og efter introduktion af automatisk malk-
ning i 69 danske besætninger.

Figur 2. Mælkeydelsen i året før og efter introduktion af automatisk malkning i 69
danske besætninger.
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Tabel 1. Gennemsnitligt kocelletal og mælkeydelse året før og efter opstart af
automatisk malkning i 69 danske besætninger. Kocelletal er anvendt til beregning
af frekvensen af nye og kroniske infektioner (hitlisten).

Variabel Før AMS Efter AMS

Log Celletal 5,15 5,20 *

Mælkeydelse, kg 23,9 24,4 +

Ny CT (akut forhøjet), % 4,2 6,9 ***

Ny CT (i % af ikke inficerede), % 7,9  15,4 ***

Gammel CT (kronisk høje), % 13,2 13,2
Udsætter CT (i % af kroniske), % 23,2 19,9

+: P < 0,10; *: P < o,05; ***: P < 0,001.

Akut forhøjet celletal – nyinfektioner

Køer med akut forhøjet celletal (NyCT) steg fra 4,2 til 6,9% (P<0.001) i procent af alle
køer og fra 7,9 til 15,4% (P<0,001) i procent af køer med lave celletal (Tabel 1). Fre-
kvensen af NyCT blev fordoblet inden for de første måneder med automatisk malk-
ning, hvorefter frekvensen faldt (Figur 3). NyCT i procent af køer med lave celletal
var stadig forhøjet efter et år med automatisk malkning. Stigningen i NyCT var ikke
ventet, men der var ingen forskel mellem de forskellige modeller af AMS, og kun i 3
ud af 69 besætninger faldt nyinfektionsfrekvensen (Figur 4). Besætninger med både
konventionel og automatisk malkning steg også i NyCT (stiplede søjler i Figur 4),
men i mindre omfang end de øvrige besætninger.
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Figur 3. Akut forhøjede kocelletal i procent af alle køer og af køer med lave celletal
i året før og efter introduktion af automatisk malkning i 69 danske besætninger.

Figur 4. Frekvensen af akut forhøjede celletal i gennemsnit for året før (mørke søj-
ler) og efter (åbne søjler) introduktion af automatisk malkning i 69 danske besæt-
ninger. De 8 besætninger, som havde både konventionel og automatisk malkning,
er skraverede.
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matisk malkning. Skift i stald- og malkesystem kan påvirke yversundheden i både
positiv og negativ retning, og derfor måtte det forventes, at nogle besætninger ville
falde i nyinfektionsfrekvens ved ibrugtagningen af de nye stalde. Dette var åbenbart
ikke tilfældet ved skift fra konventionel til automatisk malkning.
Alarmsystemerne baseret på måling af mælkens ledningsevne er designet til at de-
tektere nyinfektioner på et tidligt stadie. Dermed kunne køerne være blevet behand-
let tidligt og celletallet falde til ro inden næste ydelseskontrol, hvorved de ikke var
blevet talt som NyCT. Resultaterne tyder dog på, at dette tidlige varslingssystem ikke
er blevet anvendt eller ikke er pålideligt. Ved konventionel malkning er der tilsva-
rende en mulighed for at finde kliniske tilfælde tidligt ved omhyggelig vurdering af
formælkens udseende, behandle dem tidligt, og holde celletallet lavt. Brug af egen-
kontrolprogrammet reducerede frekvensen af køer med unormal eller forhøjet CMT-
værdi målt på formælken (Justesen & Rasmussen, 2000). Egenkontrolprogrammet
havde imidlertid ingen indflydelse på procent NyCT, hvilket indikerer, at den højere
nyinfektionsfrekvens ved automatisk malkning formentlig ikke skyldes overførsel af
ko-afhængige patogener under malkningen. Knappstein et al. (1998) fandt en stig-
ning i infektioner med miljøafhængige bakterier ved automatisk malkning, hvilket
tyder på, at der skal fokuseres mere på hygiejnen i stalden og på afvaskningen af
patterne før malkningen.
Automatisk malkning giver muligheden for hyppigere malkning, hvorved bakterier-
ne får mindre tid til opformering i yveret. Samtidig vil pattekanalerne også stå åbne i
længere tid. Vi har endnu ikke nok tekniske målinger af den automatiske malknings
gennemførelse, men rapporter fra mælkekvalitetsrådgiverne tyder på, at der bliver
malket ved et forholdsvis højt malkevakuum, og at overmalkning hyppigt finder
sted. Det høje vakuum er valgt for at afkorte maskinmalketiden, og den sene aftag-
ning er valgt for at få køerne malket helt rene. Disse forhold kan have negativ indfly-
delse på yversundheden, men dette er indtil videre spekulationer.
Malkefrekvensen varierer formentlig meget inden for det første år med AMS, hvor
den er lav i starten i køernes oplæringsperiode og derefter stiger i lighed med mæl-
keydelsen (Figur 2). Ydermere kan der have været tekniske problemer i opstartfasen,
som i kombination med mange nye driftsbeslutninger har medført en lavere malke-
frekvens. Dette kan muligvis også være en forklaring på stigningen i celletallet i de
første måneder, hvis køerne ikke malkes to gange dagligt.

Kronisk høje celletal og udsættere

Der var ikke forskel i procent køer med kronisk forhøjede celletal før og efter opstart
af AMS (Tabel 1). Tilsvarende blev der også udsat procentvis lige mange køer med
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forhøjet celletal. Frekvensen af kronisk forhøjede celletal varierede meget mellem de
forskellige besætninger (Figur 5), hvilket indikerer at managementbeslutninger har
stor indflydelse herpå. Frekvensen af køer med forhøjet celletal faldt med 1,4%
(P<0,01), når besætninger blev tilknyttet egenkontrolprogrammet, som netop sigter
på at reducere denne frekvens.

Figur 5. Frekvensen af køer med kronisk forhøjede celletal i gennemsnit for året
før (mørke søjler) og efter (åbne søjler) introduktion af automatisk malkning i 69
danske besætninger. De 8 besætninger, som havde både konventionel og automa-
tisk malkning, er skraverede.

Vurdering af prøveudtagningens betydning

Ydelseskontrol ved konventionel malkning sker ved prøveudtagning ved hver malk-
ning inden for et døgn. Ved automatisk malkning bliver den sidste uges gennemsnit-
lige mælkeydelse koblet til en mælkeprøve udtaget tilfældigt i kontroldøgnet. Der
forekommer dog variationer i prøvemetoden, men selvom mælkeydelsen er bedre
bestemt, må det forventes, at mælkens sammensætning kan variere mere end ved
konventionel malkning. Undersøgelser har vist, at celletallet og protein har de mind-
ste variationer, hvorimod fedtprocenten bliver usikkert bestemt (Friggens & Rasmus-
sen, 2000). Variationer i celletal kan få indflydelse på beregningerne af NyCT, men
selvom køer med store variationer i proteinprocenterne blev udelukket fra de statisti-
ske analyser, var frekvensen af NyCT stadig højest ved AMS. Denne udelukkelse
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skulle også sortere de prøver fra, hvor der kunne være sket ombytninger af prøverne.
Beregning af NyCT er ikke et direkte mål for nyinfektioner, hvor celletallet på den
inficerede kirtel skal være > 500,000 celler/ml, og der skal være bakterier tilstede.
Nogle køer vil også være inficeret selv ved et kocelletal < 100,000 celler/ml, men
dette må da betragtes som milde infektioner. Den anvendte metode til beregning af
nyinfektioner som NyCT må derfor forventes at underestimere den reelle nyinfekti-
onsfrekvens. Beregningsmetoderne kan have haft indflydelse på resultatet, men vil
næppe kunne ændre det faktum at NyCT steg umiddelbart efter opstarten af auto-
matisk malkning.

Konklusion

Automatisk malkning har haft en negativ indflydelse på yversundheden i danske be-
sætninger målt ved en stigning i frekvensen af akut forhøjede kocelletal. Stigningen
kom pludseligt og var synkroniseret med overgangen fra konventionel til automatisk
malkning. Frekvensen af akut forhøjede kocelletal faldt langsomt efter de første 3
måneder med automatisk malkning, men var stadig forhøjet et år efter introduktion
af den automatiske malkning. Vi har ikke konkrete forklaringer på stigningen men
foreslår, at opmærksomheden skærpes omkring introduktionen af automatisk malk-
ning i de enkelte besætninger.
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Sygdomsregistreringer ved opstart af automatisk malkning

Lars Arne Hjort Nielsen og Jens Yde Blom

Landskontoret for Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15, Skejby,
8200 Århus N

Sammendrag

Registrerede sygdomsbehandlinger i Kvægdatabasen for 53 besætninger er sammen-
holdt fra perioden 180-0 dage før installering af AMS med perioden 0-180 dage efter.
Registrerede behandlingsrater for alle køer var 0,16 før og 0,18 efter AMS og hen-
holdsvis 0,11 og 0,09 for førstekalvskøer. Stigningen i frekvensen af akut forhøjede
kocelletal resulterede ikke i en tilsvarende stigning i registrerede yverbehandlinger
efter opstart af AMS. Der var en lav forekomst af andre registrerede sygdomstilfælde
og ikke umiddelbart nogen forskel mellem før og efter AMS.

Indledning

Opstart af automatisk malkning medfører betydelige ændringer i den måde, hvorpå
driftslederen overvåger køernes sundhedstilstand og tager beslutning om dyrlæge-
tilkald. Ved traditionel malkning sker overvågningen af yversundheden visuelt for-
ud for malkningen, mens overvågningen af øvrige sygdomme foregår her og ved
regelmæssigt tilsyn med dyrene i stalden. Ved overgang til AMS er situationen en
anden. Den visuelle kontrol er ikke umiddelbart mulig, og i stedet skal driftslederen
støtte sig til in-line måling af for eksempel mælkens ledningsevne.

Ved overgang til AMS er kotrafikken i visse tilfælde ændret, således at der ikke er fri
adgang til foderbordet. Dette og den ændrede fodring, hvor en del af kraftfoderet
skal hentes i malkeautomaten, kan også tænkes at medføre ændringer i sundheden.

Derfor har vi i det følgende foretaget en beskrivelse og analyse af sygdomsregistre-
ringer i en række besætninger med AMS for at studere virkningen af overgang til
AMS på sygdomsregistreringerne.
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Materiale og metoder

Der er udtrukket sygdomsregistreringer fra Kvægdatabasen for perioden 1. januar
1996 til 2. november  2000 for 95 besætninger med AMS. Sygdomsforekomsten målt
ved registrerede sygdomsbehandlinger er undersøgt fra 180 dage før til 180 dage ef-
ter opstart af AMS i besætningerne. 24 besætninger blev udeladt, fordi de automati-
ske malkeanlæg endnu ikke havde været i brug længe nok til at følge besætningerne
180 dage efter start af AMS, og yderligere 18 besætninger blev udeladt på grund af få
eller manglende sygdomsregistreringer. 53 besætninger kunne opfylde inklusionskri-
terierne, som var mere end 0,3 sygdomsregistrering pr. ko, samtidig med at der har
været foretaget registreringer i mere end 5 af periodens 12 måneder. Fem af de in-
kluderede besætninger anvender en kombination af AMS og almindelig malkning.

De undersøgte sygdomme blev grupperet i 4:

Mastitis
Kode 11, 14, 15 og 95 (yverbetændelse, yverbetændelse efter læsion, akut yverbe-
tændelse og subklinisk yverbetændelse)

Fordøjelsessygdom
Kode 23, 24, 26, 27, 28, 51, 96, 97 og 98

Ketose
Kode 21

Klov- og lemmelidelser
Kode 31, 32, 33, 35 og 37.

Celletalsoplysninger er baseret på data fra Ydelseskontrollen, hvor 51 af de 53 besæt-
ninger deltog både før og efter opstart af AMS. Nogle besætninger holdt en lille pau-
se med ydelseskontrol umiddelbart efter opstarten, og derfor eksisterer der ikke en-
keltko-celletal fra 5 besætninger for de 2 første måneder efter opstart.

Behandlinger og genbehandlinger af mastitis er defineret på følgende måde:

Behandling betegner førstegangsbehandling

Behandlingsrate = (antal førstegangsbehandlinger / antal risikoperioder)
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Risikoperioderne er for hver enkelt besætning dannet ved at beregne antal foder-
dage inden for perioden og dividere med periodens længde (180 henholdsvis 50
dage).

Genbehandling angiver behandling for den samme sygdom inden for 14 dage efter
den første behandling.

Genbehandlingsrate = (antal genbehandlinger / total antal førstegangsbehandlin-
ger).

Til at beskrive sundheden er beregnet følgende incidensrater:

Den rå incidensrate
Antal køer med mastitis i perioden / samtlige køer.

Korrigeret incidensrate
Samme som ovenfor, men her indgår kun de køer, som ikke forud for den under-
søgte periode har været behandlet for mastitis (alle yverlidelser er medtaget).

Incidensraten hos førstegangskælvere (“Kvieincidensrate”)
Antal førstegangskælvere med mastitis 0-50 dage efter kælvning i forhold til alle
førstegangskælvere i samme periode. Køerne er opdelt i kælvninger 360-230 dage
og 180-50 dage før opstart og kælvninger 0-130 dage og 180-310 dage efter opstart.

Incidensraten for ikke-inficerede køer (“Celletalsraske”)
Her er kun medtaget køer som ikke har været nyinficerede eller kronisk inficerede
forud for perioden i risikogruppen.

Resultater og diskussion

Som vist i Tabel 1 er der registreret en svag stigning i registrerede mastitisbehandlin-
ger og behandlinger pr. ko efter opstart af AMS. Forskellen er ikke signifikant (P >
0,2).



52

Tabel 1. Det totale antal registrerede mastitisbehandlinger før og efter opstart af
AMS.

180-0 dage før 0-180 dage efter
Total antal mastitisbehandlinger 1.531 1.790

Total antal køer 6.781 7.192

Antal behandlede køer 924 (13,6%) 1.030 (14,3%)

Behandlinger pr. ko 1,66 1,74

I Tabel 2 er vist de fire beregnede incidensrater, og der ses en lille stigning i antallet
af behandlede dyr ud fra den rå rate, men til gengæld et fald i genbehandling hos de
behandlede dyr. Der er store standardafvigelser på begge tal, hvilket udtrykker den
store variation, der eksisterer mellem besætningerne. For de 3 andre rater er der til
gengæld ikke nogen stigning.

Tabel 2. Besætningsgennemsnit med tilhørende standardafvigelser for registrere-
de mastitisbehandlinger i perioden 180-0 dage før opstart i forhold til 0-180 dage
efter opstart.

Risiko-
perioder

Behandlings-
rate (S.D.)

Genbehandling
(S.D.)

Rå incidensrate Før 105,7 0,16 ± 0,09 0,32 ± 0,30

Efter 108,2 0,18 ± 0,11 0,27 ± 0,30

Korrigeret incidensrate Før 72,4 0,15 ± 0,08 0,32 ± 0,32

Efter 73,6 0,15 ± 0,10 0,28 ± 0,33

Kvieincidensrate Før 15,8 0,11 ± 0,12 0,18 ± 0,35

Efter 21,4 0,09 ± 0,09 0,16 ± 0,31

Celletalsraske* Før 61,9 0,16 ± 0,09 0,29 ± 0,32

Efter 60,9 0,15 ± 0,10 0,29 ± 0,34

* Her indgår kun de 51 besætninger, som deltager i ydelseskontrol.

Kvieincidensraten var 0,02 lavere efter opstart. Alle 53 besætninger havde kvier, som
kælvede før og efter opstarten med AMS. Kun i 34 af besætningerne er der registreret
mastitis hos de nykælvede kvier i perioden før opstart og kun i 32 besætninger i pe-
rioden efter opstart. Behandlingsraten pr. kvie er lavere efter opstart med AMS.
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For genbehandlingerne er der også meget store variationer fra besætning til besæt-
ning. En del af denne variation skyldes to ting:

1. Forskelle i udlevering af antibiotika til genbehandling.
2. Ikke alle registrerer en genbehandling, når der er udleveret medicin til genbe-

handling.

Yversundhed - akut og kronisk forhøjede celletal og reinfektion

Et dyr kan i princippet kun få en nyinfektion een gang, svarende til at “akut>1" for
første gang (definition, se Kjeldsen & Andersen 1996). Ved reinfektion forstås, at koen
har haft et lavt celletal ved mindst de 4 seneste ydelseskontrolleringer efter sidste
infektion. Nyinfektioner og reinfektion er beregnet som antal inficerede i forhold til
antal køer i risikogruppen.

Kronisk forhøjede celletal (“Kroniske”) er antallet af køer, som har en “kronisk vær-
di >1" i forhold til alle lakterende køer på kontroldagen. “Akutte køer” svarer til an-
tallet af køer, som har en akut værdi >1 i forhold til alle lakterende køer på kontrol-
dagen. Tabel 3 viser gennemsnit for alle besætningers ydelseskontrolleringer i de på-
gældende perioder.

Tabel 3. Akut og kronisk forhøjede celletal, nyinfektioner og reinfektioner bereg-
net ud fra målinger på mælken ved ydelseskontrol. Til sammenligning er der ne-
derst angivet den korrigerede incidensrate.

Dage før Dage efter

120-180 60-120 0-60 0-60* 60-120 120-180

Akut 0,12 0,12 0,11 0,17 0,17 0,15

Kronisk 0,14 0,15 0,15 0,12 0,12 0,12

Nyinfektion 0,086 0,082 0,087 0,17 0,16 0,13

Reinfektion 0,10 0,12 0,096 0,16 0,14 0,16

Korrigeret incidensrate** 0,047 0,052 0,053 0,051 0,050 0,052

Genbehandlingsrate 0,34 0,31 0,29 0,26 0,28 0,24

* Kun 46 af 51 besætninger har ydelseskontrol inden for 60 dage fra opstart.
** For alle 53 besætninger.
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Selv om der ses en stigning i “akutte” køer og flere “nyinfektioner” og reinfektioner
efter opstart, er der ikke umiddelbart nogen forskel at se på den korrigerede inci-
densrate af yverbehandlinger. Tilsyneladende har flere celletalsstigninger ikke resul-
teret i flere behandlinger. Dette kan skyldes, at mildt forløbende yverbetændelser
ikke opdages efter overgang til AMS. Resultatet er i god overensstemmelse med de
lave korrelationer mellem celletal og yverbehandlinger (rp=0,15), som blandt andet er
fundet i en større undersøgelse hos danske køer af Nielsen (2000).

Figur 1. Den korrigerede incidensrate for yverbehandlinger i perioden 180-0 dage
(lyse søjler) før opstart i forhold til 0-180 dage (mørke søjler) efter opstart i 53 be-
sætninger. Besætningerne er rangeret efter behandlingsrate før opstart.

Den korrigerede incidensrate før og efter opstart er meget besætningsafhængig,
hvilket tydeligt ses i Figur 1. Besætningsgennemsnittene for incidensraten fordeler
sig fra 0-0,34 i de sidste 180 dage før opstart og fra 0-0,48 de første 180 dage efter op-
start. Der kan ud fra disse besætningsgennemsnit ikke konstateres nogen sammen-
hæng mellem yverbehandlinger før og efter opstart. Således er der ingen signifikant
korrelation for behandlingsraten før/efter opstart ud fra Spearmans korrelationen
med r=0,25 (p>0,07). Det ser ud til, at mange af de besætninger, som havde højest
behandlingshyppighed før opstart, behandler betydeligt mindre efter opstart med
AMS.
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Fordøjelsessygdomme, ketose samt klov- og lemmelidelser

Der er beregnet korrigerede incidensrater for alle førstegangsbehandlinger for for-
døjelsessygdomme, ketose samt klov- og lemmelidelser (Tabel 4). Dermed indgår
kun køer, som ikke tidligere har været behandlet for den konkrete sygdom. Igen blev
der foretaget en sammenligning mellem perioderne 180-0 dage før og 0-180 dage ef-
ter opstart af AMS.

Tabel 4. Korrigerede incidensrater for førstegangsbehandlinger af fordøjelsessyg-
domme, ketose samt klov- og lemmelidelser.

180-0 dage før 0-180 dage efter
Fordøjelsessygdom 0,014 0,014

Ketose 0,003 0,006

Klov- og lemmelidelser 0,025 0,026

32 besætninger havde behandlinger af fordøjelseslidelser før opstart med AMS og 30
besætninger efter opstart. Behandlinger af ketose forekom i 12 besætninger før op-
start med AMS og i 16 besætninger efter. Lemmelidelser forekommer i 29 besætnin-
ger før opstart med AMS og i 35 besætninger efter. Tallene angiver en meget lav
forekomst og viser ikke umiddelbart betydende forskelle.

Sygdomsforhold hos førstegangskælvere

Førstegangskælverne er en gruppe af køer, som er beskrivende for hovedparten af de
dyr, som skal indgå/opstartes i AMS-besætningerne i fremtiden. Det er derfor væ-
sentligt at vide, hvordan kvierne reagerer på automatiske malkesystemer, og om an-
vendelse af AMS medfører en forringet yversundhed sammenlignet med perioden
forud for opstart af AMS.

Kvierne er desuden en meget homogen gruppe, idet vi antager, at de alle indgår med
nogenlunde de samme forudsætninger med hensyn til yversundhed og alder. Ved
kun at se på en risikoperiode på 0-50 dage fra kælvning er der ikke overlap mellem
perioderne, som er defineret i Tabel 5.
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Tabel 5. Gennemsnit af behandlings- og genbehandlingsraten for yverbehandlin-
ger inden for 50 dage efter kælvning med tilhørende standardafvigelse for første-
laktationskøer.

Kælvningstidspunkt i for-
hold til opstart af AMS

360-230
dage før

180-50
dage før

0-130
dage efter

180-310
dage efter *

Behandlingsrate 0,07 ± 0,08 0,11 ± 0,12 0,09 ± 0,09 0,13 ± 0,12

Genbehandlingsrate 0,16 ± 0,31 0,18 ± 0,35 0,16 ± 0,31 0,22 ± 0,38

* Dette kun for 42 besætninger.

Tabel 5 viser, at der tilsyneladende ikke sker voldsomme ændringer ved opstart med
AMS, hvor der det første halve år efter opstart med AMS ikke er flere førstegangsbe-
handlinger (0,09) hos kvier, end der var det forudgående halve år før opstart med
AMS (0,11), men lidt flere end det forudgående år (0,07). Der er stor forskel mellem
besætningerne, hvilket afspejles i den meget høje standardafvigelse.

Figur 2. Første yverbehandling i forhold til afstand fra kælvning i de 4 forskellige
perioder for førstelaktationskøer med yverbehandling inden for de første 50 dage
fra kælvning.

Langt de fleste behandlinger af yverbetændelser ligger stadig meget nær ved kælv-
ning - også efter opstart med AMS (Figur 2). Sammenlignes det første halve år efter
opstart med samme periode det forudgående år (360-180 dage før), fordeler yverbe-
handlingerne sig senere efter kælvning efter opstart med AMS. Omkring 44% af før-
stebehandlingerne ligger stadig inden for de første 4 dage efter kælvning i forhold til
godt 50% forud for opstart. Dette svarer til, at behandlingsraten hos nykælvere de
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første 4 dage fra kælvning er henholdsvis 0,037 og 0,038 de to år, hvilket ikke tyder
på nogen forskel i hyppigheden lige efter kælvning.

Det er tilsyneladende efter de første 4 dage, at der opdages flest mastitistilfælde, som
fører til behandling. Dette kan indikere, at udskrifter fra AMS’en er med til at detek-
tere køer, som efterfølgende får en behandling. Sygdomsfordelingen 0-180 dage efter
opstart ligger noget under 180-360 dage fra opstarten (Figur 2), hvilket kan hænge
sammen med, at man ikke er så god til at finde yverbetændelserne lige efter opstart,
som når AMS’en har fungeret i et halvt år. Der kunne ikke påvises forskelle i genbe-
handlingsfrekvensen før og efter indførelse af AMS.

Det blev ligeledes undersøgt, om gennemførelse af egenkontrol i besætningerne
havde indflydelse på antallet af mastitisbehandlinger hos førstekalvskøer. Resulta-
terne fra den statistiske analyse viste, at der ikke kunne påvises en signifikant forskel
på antallet af mastitisbehandlinger hos førstekalvskøer i besætninger med egenkon-
trol, i forhold til besætninger hvor AMS var indført uden egenkontrol.

Konklusion

Undersøgelsen er primært baseret på beregninger af incidensrater for registrerede
mastitisbehandlinger i AMS-besætninger. Der er store forskelle mellem besætninger,
men som et gennemsnit af alle besætninger ses kun små forskelle i incidensrater for
mastitis i perioden 180 dage før i forhold til 180 dage efter opstart med AMS.

Selv om målingerne fra Ydelseskontrollen viser en markant stigning i “akutte” køer
og flere “nyinfektioner” efter opstart, bevirker det ikke nogen synlig stigning i inci-
densraten for mastitisbehandlinger.

Opgørelserne viser en meget lav forekomst af fordøjelses-, ketose- og lemmelidelser,
og der ses ikke betydende stigninger efter opstart.

Hos førstekalvskøer forekommer mastitisbehandlinger i perioden 0-180 dage efter
opstart senere efter kælvning end i tidligere perioder. Der er en tendens til, at besæt-
ninger, som før opstart af AMS havde få yverbehandlinger, har flere behandlinger
efter opstart, og besætninger, som tidligere havde mange, har færre behandlinger
efter opstart.
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Staldindretning og styring af kotrafik

Jan Brøgger Rasmussen

Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15,
Skejby, 8200 Århus N

Sammendrag

En stald med automatisk malkning skal være indrettet, så køerne på en let og
uhindret måde kan passere hinanden på alle gangveje, og sådan at ko-trafikken
naturligt er fra hvileareal → malkning → æde-plads → hvileareal. Stalden bør
indrettes fleksibelt, så der kan skiftes mellem fri og styret kotrafik. Foran malkeen-
heden kan der etableres en opsamlingsplads, eventuelt udstyret med en forseparati-
onsenhed, og ved udgang fra malkeenheden installeres en separationslåge. Køerne i
separationsboksen skal have adgang til vand, foder og hvile. Køernes hvileareal kan
bestå af sengebåse eller dybstrøelse, og der skal være tørt og velstrøet. Gangarealer
skal være tørre af hensyn til hygiejne i hvilearealet og klovsundhed. Malkeenheden
stiller krav til indbygning for at kunne fungere optimalt, og for at personalet let kan
tilse og servicere den/dem. Rummet skal være frostsikret og med mulighed for
opvarmning og ventilation, samt med god belysning. Der skal være rengøringsvenli-
ge overflader og skridsikkert gulv og en spuleslange til rengøring samt støvlevask
ved indgang til rummet.

Indledning

Stalde med automatisk malkning bygger grundlæggende på, at køerne selv styrer
deres døgnrytme og frivilligt kommer til malkning, fodring og hvileareal. Derfor skal
en stald med automatisk malkning være indrettet, så køerne på en let og uhindret
måde kan passere hinanden på alle gangveje. Der må ikke være krydsende kotrafik i
stalden, da det vil forstyrre køernes rytme og give forholdsvis meget arbejde med at
hente køer manuelt til malkning. Vandkar og foderautomater skal placeres, så de
dyr, som står og drikker eller æder, ikke forstyrrer kotrafikken.
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Forskellige former for kotrafik

Selve den automatiske malkeenhed skal placeres, så dyrene naturligt kommer forbi
den, og så kotrafikken er fra hvileareal → malkning → ædeplads → hvileareal.
Kotrafikken kan principielt enten være styret eller fri. Som udgangspunkt bør
stalden indrettes fleksibelt, så der kan skiftes mellem fri og styret kotrafik.
Styret kotrafik vil sige, at køerne kun kan bevæge sig i én retning mellem hvileareal,
malkning og ædeplads, hvilket sikres ved at opstille envejslåger i gangarealerne. I en
stald med fri kotrafik kan køerne frit bevæge sig mellem de forskellige staldområder.

En opdeling kun i fri og i styret kotrafik er ikke helt dækkende. Der findes andre
løsninger på kotrafikken, som enten i større eller mindre grad er versioner af den frie
og styrede kotrafik. De forskellige former for kotrafik er vist i figur 1, 2, 3, 4 og 5
(Lind et al., 2000).

Figur 1. Fri kotrafik i en stald med separat hvileafdeling og ædeplads.

Figur 2. Styret kotrafik i en stald med separat hvileafdeling og ædeplads.
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Figur 3. Kombination af fri og styret kotrafik i en stald med separat hvileafdeling,
afdeling med foderautomater og ædeplads.

Figur 4. Styret kotrafik og forseparation i en stald med separat hvileafdeling og
ædeplads.

Figur 5. Styret kotrafik og separation til to forskellige fodergrupper efter malk-
ning.
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Permanent eller midlertidig opsamlingsplads?

Der kan etableres en opsamlingsplads før malkeenheden, som enten kan være en
decideret opsamlingsplads med en klar adskillelse mellem opsamlingspladsen og de
andre områder i stalden, eller det kan være med låger, som midlertidigt kan danne
en opsamlingsplads. Der kan feks. laves en ekstra opsamlingsplads, hvor køerne
samles før malkning, hvilket vil spare tid. Ved indgang til den egentlige opsamlings-
plads monteres en en-vejslåge.

Minimum 10% af de malkende køer skal kunne opholde sig på opsamlingspladsen
samtidig. Udnyttelsesgraden af pladsen er dårligere end i en traditionel løsdrifts-
stald, og man bør derfor regne med et arealkrav på 2 m2 pr. ko. Indgangen til
opsamlingspladsen bør være i det modsatte hjørne af indgangen til malkeenheden,
for at pladsen udnyttes optimalt.

Forseparation

Ved indgangen til opsamlingspladsen kan man placere en forseparationsenhed med
det formål at optimere antallet af malkninger. I forseparationsenheden bliver koen
identificeret, og hvis koen skal malkes, lukkes den til opsamlingspladsen, mens en
ko, der ikke skal malkes, lukkes til ædeplads eller tilbage til hvilearealet. Forsepara-
tion giver specielt en kapacitetsforøgelse i systemer med flere malkebokse.

Separationsboks

Ved udgang fra malkeenheden installeres en låge, så man automatisk kan lukke dyr
fra og til en separationsboks. Det kan være køer til inseminering, goldning eller
anden behandling. Køerne i separationsboksen skal have samme forhold som resten
af køerne i stalden dvs. adgang til vand, foder og hvile. Af hensyn til sikkerheden for
personale, dyrlæger, inseminører etc. skal der være mulighed for at fiksere dyrene i
separationsboksen, når de f.eks. skal behandles. Boksen skal endvidere indrettes
således, at dyrene let kan flyttes fra den, og personer let kan komme ind og ud.
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Eksempel på placering af automatisk malkeenhed i 2-rækket sengebåsestald.

Køernes hvile- og gangarealer

Ved automatisk malkning er der ingen fodermester, som forbereder køerne indivi-
duelt før malkning. Alle patter vil gennemgå samme rengøringsprocedure, hvilket
betyder, at en beskidt patte kun gennemgår samme rengøring som en ren patte. Det
er derfor vigtigt, at køerne er rene, når de kommer til malkning, da en ko med
beskidt yver ikke vil blive rengjort tilstrækkeligt. Det er ikke afgørende, om køernes
hvileareal består af sengebåse eller dybstrøelse. Det er vigtigere, at det er et velstrøet
og tørt leje, således at mindst mulig halm, gødningsrester eller lignende sidder på
yveret.

For at opretholde en god hygiejne i hvilearealet og en god klovsundhed er det vigtigt
med rene og tørre gangarealer. Beskidte gangarealer vil bevirke, at køerne tager
gødningsrester med i hvilearealet, og dermed bliver køerne generelt mere beskidte.
En forudsætning for et godt staldmiljø er naturligvis en god ventilation og dermed et
godt staldklima.

Indbygning af malkeenheden

Af hensyn til personalet og hygiejnen bør der være let adgang for tilsyn og service-
ring ved malkeenheden, helst ved direkte adgang til serviceområdet foran mal-
keboksene. Adgang via spalter kræver som minimum, at der er støvlevask ved
indgang til rummet, hvor malkeenheden er placeret. Endvidere bør der være støv-
levask ved adgang fra spaltegulv til andre arealer, når man går retur fra rummet
med malkeenheden.
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Krav til rummet, hvor malkeenheden er opstillet:

• frostsikret
• mulighed for opvarmning og ventilation
• rengøringsvenlige overflader
• skridsikkert gulv
• spuleslange til rengøring
• god belysning for at kunne udføre tilsyn og service

De minimums indbygningsmål, som leverandørerne foreskriver, skal følges, men
indret gerne rummet, så der ekstra plads på servicesiden. Et mandehul foran
malkeenheden vil lette adgang mellem dyrenes arealer og servicesiden ved malke-
enheden. Husk dog altid støvlevask!

Eksempel på staldindretninger

Fælles for de fire første eksempler er, at det enten er tre- eller seks-rækkede sengebå-
sestalde. Dette medfører et fælles problem i forbindelse med styret kotrafik. Der kan
ikke praktiseres en komplet styret kotrafik, da der er en række sengebåse som
vender mod ædepladsen.

Eksempel 1: Et hold malkende køer og et enkeltboksystem
Karakteristik:
• God placering af malkeenhed
• Gode adgangsforhold til service og opsyn ved malkeenhed
• Separationsboks godt placeret for personale og eksterne personer
• Separationsboks med adgang til hvile, foder og vand
• Kotrafik naturligt fra hvileareal og til ædeplads, ikke velegnet til styret

kotrafik
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Eksempel 2: To hold malkende køer og to enkeltboksystemer
Karakteristik:
• God placering af malkeenheder
• Gode adgangsforhold til service og opsyn ved malkeenheder
• Separationsbokse godt placeret for personale og eksterne personer
• Separationsbokse med adgang til hvile, foder og vand
• Kotrafik naturligt fra hvileareal og til ædeplads, ikke velegnet til styret

kotrafik
• Mulighed for gruppeskifte
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Eksempel 3: Tre hold malkende køer og tre enkeltboksystemer
Karakteristik:
• God placering af malkeenheder
• Gode adgangsforhold til service og opsyn ved malkeenheder
• Separationsbokse godt placeret for personale og eksterne personer
• Separationsbokse med adgang til hvile, foder og vand
• Kotrafik naturligt fra hvileareal og til ædeplads, ikke velegnet til styret

kotrafik
• Mulighed for gruppeskift

Eksempel 4: Fire hold malkende køer og fire enkeltboksystemer
Karakteristik:
• God placering af malkeenheder
• Gode adgangsforhold til service og opsyn ved malkeenheder
• Separationsbokse godt placeret for personale og eksterne personer
• Separationsbokse med adgang til hvile, foder og vand
• Kotrafik naturligt fra hvileareal og til ædeplads, ikke velegnet til styret

kotrafik
• Mulighed for gruppeskift
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Eksempel 5: Et hold malkende køer og et flerbokssystem med 3 malkebokse
Karakteristik:
• God placering af malkeenhed
• Gode adgangsforhold til service og opsyn ved malkeenheder
• Separationsbokse godt placeret for personale og eksterne personer
• Separationsbokse med adgang til hvile, foder og vand
• Forseparation før opsamlingsplads
• Mulighed for fri og styret kotrafik
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Adfærd i stalde med automatisk malkning

C.C. Krohn og Lene Munksgaard

Afd. for Husdyrsundhed og Velfærd, Danmarks JordbrugsForskning, Postboks 50, 8830 Tjele

Sammendrag

Malkekoens naturlige flok- og døgnrytme omtales i relation til anvendelsen af auto-
matisk malkning. En række udenlandske forsøg med forskellig styring af kotrafikken
diskuteres. Endelig omtales tre adfærdsundersøgelser i danske besætninger, hvor der
primært er fokuseret på koens totale opholdstid på opsamlingspladsen og dens ind-
flydelse på koens æde- og liggetid. Flere køer brugte meget lang tid på opsamlings-
pladsen, ligesom der var mange køer, der manuelt skulle hentes til malkning.

Indledning

De væsentligste begrundelser for at etablere AMS i malkekvægbesætninger er mu-
ligheden for at slippe for det fysisk monotone arbejde ved malkning og for at være
bundet af faste arbejdstider i forbindelse med malkning. Desuden ønsker mange at
øge malkefrekvensen og opnå de fordele, der er ved at malke højtydende køer mere
end 2 gange dagligt (Winter et al., 1992). AMS er en dyr investering, hvilket medfø-
rer, at kvægbrugeren normalt vil forsøge at lade hver enkelt automatiske malkeen-
hed (AME) betjene så mange køer som muligt. Maksimal kapacitet opnås, hvis der
konstant døgnet rundt malkes en ko i automaten, også på tidspunkter, hvor køerne
normalt vil foretrække at udføre andre adfærdsaktiviteter.

Malkekoens adfærd, flok- og døgnrytme

Fra naturens side besidder kvæg en udpræget døgnrytme, hvor hovedaktiviteterne
hvile, æde og drøvtygning veksler i et fastlagt mønster. Samtidig er kvæg flokdyr,
dvs. de foretrækker at udføre de enkelte adfærdsaktiviteter samtidig. Med andre ord:
en gruppe af malkekøer vil foretrække at æde, hvile og drøvtygge på samme tids-
punkt i døgnet. Flere undersøgelser viser, at selv under domesticerede forhold vil
køer forsøge at opretholde deres naturlige flok- og døgnrytme (O’ Connell, 1989;
Miller & Wood-Gush, 1991). En høj udnyttelse af et automatisk malkesystem forud-
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sætter imidlertid, at køerne kommer til malkning mere eller mindre enkeltvis over
hele døgnet og for den enkelte ko helst med 8-10 timers interval. Koens egentlige
motivation for at blive malket antages at være begrænset. Under naturlige forhold vil
koen kun opsøge kalven i de første 1-2 uger efter kælvningen, herefter er det altid
kalven, der kommer til koen for at patte.

Fri  kontra styret kotrafik

AMS med fri kotrafik betyder, at stalden er indrettet således, at køerne kan bevæge
sig frit rundt i stalden. Køerne skal selv henvende sig til automaten, når de vil mal-
kes. Erfaringer fra forsøg med fri kotrafik viser, at nogle køer henvender sig oftere
end de ønskelige 3-4 gange dagligt, og at nogle køer slet ikke kommer til automaten
(Ipema, 1988; Ketelaar-de Lauwere et al., 1998b). Køer, der ikke henvender sig tit nok
til automaten, skal dermed hentes manuelt til malkning.

Styring af kotrafikken er et forsøg på at afhjælpe dette problem, ved at køerne af
”sult” trækkes gennem automaten flere gange dagligt. Fungerer styret kotrafik efter
hensigten, vil næsten alle køer bevæge sig fra hvilearealet til foderarealet og dermed
passere automaten 3 eller flere gange dagligt (Ketelaar-de Lauwere et al., 1998b;
Winter & Hillerton, 1995).

Udenlandske forsøg med AMS og adfærdsregulering

I løbet af 1990’erne er der lavet en del forsøg med AMS eller AMS-simulerende sy-
stemer, hvor køernes adfærdsaktiviteter er blevet nærmere undersøgt. Forsøgene er
imidlertid gennemført med et for praksis urealistisk lavt antal køer (20-30) pr. AME,
hvorfor resultaterne må tages med et vist forbehold. Undersøgelser har vist, at køer-
ne bevæger sig fra hvilearealet til foderarealet færre gange i døgnet, når der skiftes
fra fri til styret kotrafik i stalden (Winter et al., 1992; Metz-Stefanowska et al., 1993;
Ketelaar-de Lauwere et al., 1998b; Ketelaar-de Lauwere et al., 1998a). Køernes samle-
de ædetid var kortest med styret kotrafik (Ketelaar-de Lauwere et al., 1998a; Kete-
laar-de Lauwere et al., 1998b; Prescott et al., 1996). Ketelaar-de Lauwere et al. (1998a)
fandt dog, at ædehastigheden blev højere med styret kotrafik, således at der ikke
kunne ses nogen forskel i foderoptagelsen mellem fri og styret kotrafik, men samti-
dig brugte køerne mere tid på blot at stå i foderarealet, når der var styret kotrafik i
stalden.
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En naturlig konsekvens af køernes ændrede ædeadfærd er en tilsvarende ændring i
hvileadfærden. Både Ketelaar-de Lauwere et al. (1998a) og Winter et al. (1992) fandt,
at køerne havde færre og længere ophold i hvilearealet, når der var styret kotrafik.
Derimod var der ingen forskel på den totale liggetid imellem fri og styret kotrafik,
men 1. kalvs køer havde kortere liggetid end øvrige køer. Winter et al. (1992) kon-
staterede desuden, at køerne brugte mindre tid på at stå op i dybstrøelsesarealet, når
der var styret kotrafik.

Med styret kotrafik bliver koen i de fleste tilfælde tvunget til at vente i kortere eller
længere tid på opsamlingspladsen inden malkning. Ketelaar-de Lauwere at al.
(1998a) fandt, at 1. kalvskøer brugte mere tid på opsamlingsarealet end øvrige køer,
hvilket indikerer, at rangsvage 1. kalvskøer muligvis har et socialt problem i en ofte
tætpakket opsamlingsplads.

Ketelaar-de Lauwere et al. (1998c) har også undersøgt hierarkiets indflydelse på antal
besøg i automaten og køernes tidsbudget. Hierarkiet havde ingen indvirkning på
liggetid og ædetid, hvorimod lavt rangerende køer brugte signifikant mere tid på
ventepladsen foran automaten end mellem og højt rangerende køer. Desuden var
fordelingen af adfærden hen over døgnet påvirket af hierarkiet. Højt rangerende kø-
er havde signifikant flere besøg i automaten i dagtimerne (12.00-18.00) end lavt ran-
gerende køer. Og lavt rangerende køer havde flere besøg om natten (0.00-6.00) end
højt rangerende køer. Samme billede var gældende for ophold i foderarealet, hvor
højt rangerende køer brugte signifikant mindre tid i foderarealet om natten end lavt
og mellem rangerende køer.

Foreløbige danske undersøgelser.

Under projektet ”Implementering af malkerobotter i dansk kvægbrug” er der blevet
gennemført 2 adfærdsundersøgelser i 2 danske besætninger med automatisk malk-
ning.
Besætning A havde 112 malkekøer i en gruppe med delvis styret kotrafik (25 senge-
båse ved foderbordet).
Besætning B havde 168 malkekøer fordelt på 2 grupper, en med overvejende yngre
køer og en med ældre køer. Observationerne blev foretaget i den yngre gruppe, hvor
der var 100% styret kotrafik.
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Tabel 1. Hoveddata fra observationsdøgnet i de to besætninger.

Besætning A Besætning B

Antal køer pr. observationsgruppe
Kotrafik
Antal malkeenheder
Antal køer pr. malkeenhed

Observerede køer
Mælkeydelse/ko/24 timer, kg

Liggeperioder, antal
Liggetid, min. (min. - max.)
Ædeperioder, antal
Ædetid, min. (min. - max.)

Malkeperioder, antal
Tid på opsamlingspladsen + malketid, min.
(min. - max.)
Varighed pr. malkeperiode, min.
Antal køer hentes til malkning

112
delvis styret

3
37

18
25,0

6,2
688 (395-995)

6,9
224 (145-350)

2,6

110 (30-230)
41
34

80
styret

2
40

20
33,6

7,8
783 (534-955)

5,7
261 (135-390)

2,8

134 (50-205)
52
20

I Tabel 1 er vist nogle af de registrerede adfærdsdata fra de 2 døgnobservationer. De
observerede køers gennemsnitlige ligge- og ædeadfærd i de to besætninger er meget
normale, dog syntes variationen mellem de enkelte køer at være relativ stor.

Figur 1. De observerede køers totale tid på opsamlingspladsen + malketid.
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I observationsdøgnet opnåede køerne henholdsvis 2,6 og 2,8 malkninger pr. døgn,
hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Derimod var den samlede malketid, fra
køerne gik ind på opsamlingspladsen, og til de kom ud fra malkeautomaten, for-
holdsvis lang og med en meget stor individuel variation. I besætning A blev 30% af
køerne hentet til malkning i observationsdøgnet  mod 25% i besætning B. Andelen af
køer, der blev hentet til malkning i besætning B, er høj i betragtning af, at der var
100% styret kotrafik.
I Figur 1 er vist de enkelte køers totale tid på opsamlingspladsen + tid i AME. Køerne
er rangeret efter stigende malketid inden for henholdsvis 1. kalvs køer og ældre køer.

Figur 2. Sammenhæng mellem total malketid og æde- og liggetid.

I begge besætninger var der en negativ korrelation mellem den totale tid i AME og
hviletid (Figur 2), samt en negativ korrelation mellem ædetid og malketid + tid i op-
samling. Dog var sammenhængen kun signifikant i besætning A. Resultaterne tyder
på, at en lang total tid i AME kan reducere både ædetiden og hviletiden.
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Konklusion

De foreløbige adfærdsundersøgelser tyder således på, at ¾ af køerne går til malkning
uden væsentlige problemer, hvilket også er i overensstemmelse med flere udenland-
ske resultater. Den resterende del af besætningen har problemer med at frekventere
malkeenheden tilstrækkeligt ofte, og lange totale opholdstider på opsamlingsarealet
kan påvirke koens andre adfærdsaktiviteter. Årsagerne til den manglende frekvente-
ring af malkeenheden kan være flere: manglende eller forkert træning, frygt for den
automatiske malkeenhed, socialt pres på opsamlingspladsen eller blot manglende
indlæringsevne.
Nye projekter ved Danmarks JordbrugsForskning vil i de kommende år undersøge
disse forsøgsspørgsmål nærmere samt fastlægge, hvordan de forskellige arbejdsruti-
ner ved AMS bedre kan tilpasses køernes naturlige adfærdsaktiviteter.
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Køers aktivitet i stalde med automatisk malkning

Søren Pedersen

Afd. for Jordbrugsteknik, Danmarks JordbrugsForskning, Postboks 536, 8700 Horsens

Sammendrag

Der blev foretaget målinger af dyrenes aktivitet i AMS-besætninger ved hjælp af be-
vægelsessensorer. Måleresultaterne foreligger som et spændingssignal i volt og om-
sættes til aktivitet, hvor spændingssignalet uden aktivitet i observationsområdet er
sat til 0% og hvor 100% aktivitet er defineret som det højeste gennemsnitssignal in-
den for en defineret periode. Der er gennemført i alt seks målinger, hver af en uges
varighed. Målingerne er gennemført i fire besætninger, idet der i to af dem er gen-
nemført målinger såvel sommer som vinter. De undersøgte aktivitetsområder var:
foderborde, kraftfoderautomater, drikkekar, hvilearealer, opsamlingsarealer foran
AMS og udgang til græsningsareal. Undersøgelsen viser, at der i stalde med AMS
var en typisk døgnrytme i dyrenes aktivitet. Gennemsnitsmålinger over en uge viste,
at aktiviteten i de undersøgte aktivitetsområder var mere end dobbelt så stor om da-
gen som om natten.

Indledning

Kotrafikken i stalde med AMS (automatisk malkesystem) afviger meget fra kotrafik-
ken i en traditionel løsdriftsstald. Med AMS er det køerne, der vælger, hvor de vil
være, og hvad de vil foretage sig på et givet tidspunkt, dog inden for visse grænser,
hvorimod det er fodermesteren, der har kommandoen i en traditionel løsdriftsstald.
 AMS er stadig en ny foreteelse i malkekvægbesætninger i Danmark, og der ligger
mange spørgsmål forude, som skal besvares i de kommende år. F.eks.: Hvad er det
optimale antal køer pr. malkeboks? Skal køerne tildeles kraftfoder i malkeboksen for
at motivere dem til at gå ind i malkeboksen? Og kan AMS kombineres med afgræs-
ning? Denne artikel viser niveauerne af de døgnvariationer, der forekommer i stal-
danlæg, hvor AMS er taget i anvendelse.
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Metode og resultater

En af metoderne til at belyse dyrenes aktivitet i staldsystemer er at foretage adfærds-
studier på stedet eller at anvende videoobservationer med efterfølgende analyse. En
alternativ metode er at anvende et princip baseret på bevægelsessensorer "Infrared
Movement Sensors" (Pedersen & Pedersen, 1995), som er et tidsbesparende princip,
der er velegnet ved kontinuerlige målinger over flere dage eller uger. Det er denne
metode, der er valgt i det foreliggende tilfælde. Måleresultaterne, der foreligger som
et spændingssignal i volt, omsættes til aktivitet, f.eks. sådan at spændingssignalet
uden dyr i observationsområdet er sat til 0%, og hvor 100% aktivitet er defineret som
det højeste timegennemsnit f.eks. over en time inden for en defineret periode. Ulem-
pen ved metoden er, at resultaterne forekommer som relative værdier. Metoden eg-
ner sig derfor bedst til at belyse forskelle, f.eks. forskelle fra dag til nat, dag til dag
osv. Hvis der ønskes absolutte værdier, er det nødvendigt at gennemføre en kalibre-
ring, hvor manuelle observationer sammenholdes med det målte. Det skal også næv-
nes, at bevægelsessensorerne kun registrerer aktive dyr, dvs. at køer, der hviler i
sengebåse, ikke registreres.

Der er i alt foretaget seks målinger af en uges varighed i fire forskellige stalde, idet
der i to af staldene er gennemført en måling såvel sommer som vinter. Tabel 1 viser
antal køer pr. enhed og antal køer pr. malkebås for de pågældende stalde.

Tabel 1. Resultater af seks målinger i stalde med  AMS.

Måling
Nr.

Gård Total antal køer Køer pr. malkebås Adgang til græsning

1 1 76 38 Nej
2 2 85 21 Nej
3 3            100 33 Nej
4 4 85 28   Ja
5 1 76 38   Ja
6 1 76 38 Nej

Ved hver af ugemålingerne er dyrenes aktivitet belyst på 8 udvalgte steder i stald-
anlægget.
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Ser man på en enkelt 24-timers måling, så er døgnvariationen meget stor. Dette er
vist med eksemplet i Figur 1 for opsamlingsarealet ved måling 6, dag 4. Det ses, at
aktiviteten er lav om natten og i visse perioder også om dagen.

Figur  1. Eksempel på aktivitet på opsamlingsarealet over en 24-timers periode
(måling 6, dag 4).

Beregnes aktiviteten på ugebasis som vist i Figur 2, måling 6, så ser man, at der sker
en udglatning, idet døgnrytmen ikke er helt ens fra dag til dag. Dette er også grun-
den til, at den gennemsnitlige minimumsaktivitet døgnet igennem er forskellig fra
nul hele.
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Figur 2. Eksempel på gennemsnitlig aktivitet over en uge ved måling 6.
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Eksemplet viser, at aktiviteten i forskellige områder af en stald med AMS er mere
end dobbelt så stor i dagtimerne som om natten og tidlig morgen. Den stiger stærkt i
morgentimerne og når sit maksimum om eftermiddagen eller om aftenen.

Mens aktiviteten i en traditionel stald vil være relativt ens fra dag til dag på grund af
fodermesterens faste arbejdsrutiner, så vil aktivitetsmønstret i en stald med AMS va-
riere mere fra dag til dag, dels på grund af arbejdsrutiner, og dels fordi "teknikken"
kan medføre visse forskydninger.

De gennemførte undersøgelser, der omfatter målinger over en uge i 6 stalde, omfat-
ter således i alt 42 måledøgn. Da der i hver stald er målt aktivitet 8 steder i stalden,
bliver det samlede antal døgnmålinger 336. Analyseres hele materialet under et, kan
den gennemsnitlige aktivitet beregnes for de forskellige aktivitetsområder, som vist i
Figur 3 til 8.

Ved vurderingen af Figur 7 må det erindres, at den målte aktivitet udtrykker dyrenes
bevægelser. Den lave aktivitet i lejearealet om natten er derfor ikke et udtryk for an-
tallet af køer, der befinder sig her, men for antallet af aktive dyr. Et andet forhold der
bør nævnes er, at det ved vurdering af resultaterne må  tages i betragtning, at mange
af de køer, der indgår i undersøgelserne, har en fortid på flere år i traditionelle bin-
destalde.

Figur 3. Gennemsnitlig, maksimal og minimal aktivitet på opsamlingsarealet foran
AMS’en, baseret på i alt 10 målinger, hver af en uges varighed.
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Figur 4. Gennemsnitlig, maksimal og minimal aktivitet ved kraftfoderautomater,
baseret på i alt 4 målinger, hver af en uges varighed.

Figur 5. Gennemsnitlig, maksimal og minimal aktivitet ved foderbordet, baseret
på i alt 4 målinger, hver af en uges varighed.
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Figur 6. Gennemsnitlig, maksimal og minimal aktivitet ved drikkekopper, baseret
på i alt 9 målinger, hver af en uges varighed.

Figur 7. Gennemsnitlig, maksimal og minimal aktivitet på hvilearealet, baseret på
i alt 8 målinger, hver af en uges varighed.
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Figur 8. Gennemsnitlig aktivitet ved adgang til græsningsarealer, baseret på i alt 2
målinger, hver af en uges varighed.

På grund af det lille antal gentagelser over adgang til græsningsarealer, nemlig 2, er
der ikke medtaget minimum og maksimum i Figur 8.

Vurderes Figur 3 til 8 under et, så viser det sig, at der er en påfaldende god korrelati-
on imellem den mindste og den største aktivitet, der er målt inden for samme tids-
rum (timebasis).

Tabel 2 viser i sammendrag resultaterne fra de seks målinger med hensyn til mini-
mum og maksimum aktivitet, samt tidspunkterne, hvornår minimum og maksimum
omtrentlig indtræder. Det skønnes, at tabellen med god tilnærmelse udtrykker,
hvordan forholdene vil være i nordeuropæiske stalde, hvor der anvendes automatisk
malkning.
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Tabel 2. Minimum og maksimum aktivitet.

Aktivitet Minimum aktivitet Maksimum aktivitet
Tidspunkt Aktivitet

%
Tidspunkt Aktivitet

%
Opsamlingsareal for-
an AMS

2:00-5:00 45 10:00-24:00 80

Kraftfoderautomater 1:00-4:00 50 10:00-13:00 80

Foderborde 3:00-6:00 50 10:00-19:00 85

Drikkekar 3:00-6:00 40 10:00-20:00 75

Hvileareal *) 4:00-5:00 35 17:00-18:00 80

Adgang til græsning 2:00-5:00 35 12:00-18:00 90

 *) Der ligger ofte mange køer i hvilearealet, især om natten, men de har en lav aktivitet.

Konklusion

Køernes aktivitet varierer meget over døgnet i stalde, hvor der anvendes AMS. Akti-
viteten er specielt lav om natten og tidlig morgen og høj i løbet af dagen og ofte også
om aftenen. Dette viser, at køer har en typisk døgnrytme, når de har mulighed for at
bevæge sig frit omkring. Med kunstigt lys om natten og de klimaforhold, der er her i
landet, kan man forvente, at aktiviteten vil være  35-50% om natten og tidlig om
morgenen og omkring 75-90% om dagen og om aftenen.

Referencer

Pedersen, S. & Pedersen, C.B., 1995.  Animal Activity Measured by Infrared De-
tectors. J. Agric. Eng. Res. 61, 239-246.
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Fodring og afgræsning

Ole Aaes

Landskontoret for Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter, Udkærsvej 15, Skejby,
8200 Århus N

Sammendrag

Erfaringerne med fodring under stald- og afgræsningsperioderne er begrænsede.
Staldfodring skal tilrettelægges efter, at både kraftfoder tildelt under malkning og
grundblandingen tildelt på foderbordet er velsmagende og lokker køerne til hyppige
besøg. Hyppige malkninger øger foderoptagelsen. Afgræsning og automatisk malk-
ning kan kombineres, men græsoptagelsen, malkefrekvens og mælkeydelse afhæn-
ger af adgangsforhold til og fra græsarealer, vejret, græsudbud, og flokrytme. Tilbud
af grovfoder i stalden under afgræsning er en nødvendighed for at sikre en tilstræk-
kelig foderoptagelse.

Indledning

Ved installering af AMS påvirkes ikke kun malkningen, men også fodringen. Det
skyldes, at der skal ske en styring af køernes adfærd for at opnå en tilfredsstillende
malkningsfrekvens samtidig med, at foderoptagelsen er optimal. En af mulighederne
for at påvirke køernes malkningsadfærd er gennem en styring af fodertildelingen og
gennem en styring af kotrafikken mellem hvileareal, foderbord, evt. kraftfoderauto-
mater og malkeenheden.

Afgræsning giver et andet aspekt i fodringen, idet hvileareal og “foderbord” er det
samme. Samtidig er afstanden til “foderbordet” større, og en række faktorer som
f.eks. vejret, græskvalitet/-mængde og vand kommer til at spille en rolle. Der fore-
ligger ikke meget forskning på området endnu, men nogle problemstillinger kan rid-
ses op.
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Fodring på stald

Tildeling af kraftfoder

Det vigtigste for at AMS bliver en succes er, at så mange køer som muligt selvstæn-
digt kommer til malkning. Tildeling af kraftfoder i malkeenheden virker som lokke-
mad og er derfor nødvendigt. Fordelen ved at tildele kraftfoder i malkeenheden er,
udover at køerne motiveres til selvstændigt at komme til malkning, at der kan tilde-
les forskellige mængder til forskellige dyr. Derved kan der med samme grundration
fodres forskelligt afhængig af ydelseskapacitet eller laktationsstadie. Det er imidler-
tid et spørgsmål, om malkeenheden skal være eneste sted for kraftfodertildeling, hvis
der fodres med separat ensilage (grundblanding) og kraftfoder.

Et svensk forsøg (Olofsson et al., 2000) viste, at køerne havde en større lyst til at ind-
tage både kraftfoder og en grundblanding end grundblanding alene. Et andet resul-
tat viste, at køer, der blev malket ved passage af AMS-enheden, havde større foder-
optagelse efter malkning end køer, der bare passerede, uden at blive malket. For-
skellen var på 1,2 kg tørstof, selv om tidsrummet siden sidste malkning var ens. Det
betyder, at antallet af malkninger kan have betydning for mælkeydelsen både på
grund af flere malkninger, men også på grund af større foderoptagelse. Det er derfor
af betydning for foderoptagelsen at kunne opnå et højt antal malkninger af de højt-
ydende køer.

Ketelaar-de Lauwere & Ipema (2000) undersøgte køernes malke- og ædeadfærd un-
der forskellige styringsprincipper. Forsøgene viste, at ved den styrede kotrafik be-
søgte køerne malkeenheden ca. 30% hyppigere end ved fri kotrafik. Sammenlignet
med fri kotrafik brugte køerne i den styrede kotrafik imidlertid mindre tid ved fo-
derbordet, og de åd hurtigere. Den hurtigere ædehastighed indikerer negativ indfly-
delse på ædeadfærden hos køer under styret kotrafik. De mulige negative virkninger
af styret kotrafik skal imidlertid ses i relation til kravene om bedre udnyttelse af
malkeenheden og større malkefrekvens end ved fri kotrafik. Desuden skal antallet af
køer, som skal hentes til malkning, være så lavt som muligt.

For at undersøge om de negative virkninger af styret kotrafik på køernes adfærd
omkring foderoptagelse kan afhjælpes, gennemførte Ketelaar-de Lauwere & Ipema
(2000) et forsøg med fri adgang til grundfoderet men med kraftfoderautomater, hvor
der kun var adgang gennem malkeenheden. Forsøgsholdet blev sammenlignet med
et hold med fri adgang til kraftfoderautomater. Ved adgang til kraftfoderautomater-
ne gennem malkeenheden var antallet af besøg i malkeenheden større end ved fri
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adgang til kraftfoderautomaterne (7,5 gange mod 6,5 gange). Derimod var der færre
besøg ved adgang gennem kraftfoderautomaterne til malkeenheden. Til gengæld var
ventetiden ved kraftfoderautomaterne reduceret, hvilket gav mindre aggression
mellem køerne. Forsøgene viste, at for at sikre høj malkefrekvens og bedre udnyttel-
se af malkeenheden kan kraftfoderautomater, hvor der kun er adgang gennem mal-
keenheden, være en fornuftig løsning.

Grundfoder eller fuldfoder

Ved fri kotrafik er der ikke de store forskelle i kravet til foder på foderbordet, og der
vil heller ikke være særlige krav til foderet i forhold til traditionel malkning. Såfremt
der fodres med ensilage efter ædelyst, skal ensilagen have god kvalitet. Dette er især
vigtigt i et AMS, hvor kraftfoderet tildeles i malkeenheden. Her falder den tildelte
kraftfodermængde, hvis malkefrekvensen mindskes. Derved reduceres den daglige
kraftfoderoptagelse, uden at ydelsen samtidig ændres væsentligt. Køerne skal derfor
have mulighed for at kompensere for den reducerede kraftfoderoptagelse gennem
øget grovfoderoptagelse. En grundblanding med en høj energikoncentration vil der-
for være at foretrække i et AMS. Grundblandinger kan ikke betegnes fuldfoder, da
fuldfoder er defineret ved, at alt foder er blandet i en ration. Kraftfoder bruges som
lokkemad til malkeenheden og indgår dermed ikke i foderblandingen.

Konklusion

Der er ikke lavet megen forskning omkring fodring i et AMS. Det, der er lavet, af-
dækker ikke de sammenhænge, der er vigtige for landmanden, nemlig hvordan der
på en gang opnås en optimal udnyttelse af den meget dyre malkeenhed (mange køer
pr. enhed) og et højt antal malkninger pr. ko. Desuden er foderoptagelsesadfærden
vigtig, da den skal bidrage til den øgede ydelse, en AMS skal give anledning til, sam-
tidig med at der ikke bliver velfærdsmæssige problemer omkring foderoptagelsen.
Problemet er, at der ikke er lavet sammenlignende forsøg, hvor alle elementer er
inddraget. Oftest er antal dyr pr. malkeenhed begrænset til et antal, der ikke vil være
relevant i praksis. I en større undersøgelse fra praksis fandt van’t Land et al. (2000)
f.eks., at der i 12 besætninger med fri kotrafik var 5 køer færre pr. malkeenhed end i
12 besætninger med styret kotrafik. Også danske besætninger er inkluderet i denne
undersøgelse. Med færre køer pr. malkeenhed vil ventetider forskellige steder i sy-
stemet blive reduceret i forhold til fuld belægning. Ventetider hindrer på en gang
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foderoptagelsen og malkehyppigheden, men det øger også muligheden for aggressi-
oner og dermed mindsket velfærd.

Generelt er problemerne omkring fodring i et AMS-system mindst, når køerne er på
stald hele døgnet i forhold til inddragelse af afgræsning. Der kan være de nævnte
problemer med at optimere både belægning, antal malkninger og ydelse og foderop-
tagelse, men de store konsekvenser for ydelse og foderoptagelse vil forskellige sy-
stemer næppe have. I en situation med krav om afgræsning kan det derimod blive
væsentligt  vanskeligere at få optimeret systemet.

Afgræsning

I forbindelse med en kombination af AMS og afgræsning er der en række ekstra fak-
torer, der påvirker græsoptagelse og malkefrekvens. Af ekstra faktorer kan nævnes:

• afstanden til afgræsningsarealet
• vejret (idet både varmt og vådt vejr kan påvirke køerne)
• drivgangenes udformning og underlag
• virkningen af at møde eller gå sammen med andre køer
• køernes oplæring til systemet
• græssets udbud og kvalitet
• det faktum, at hvileareal og ædeplads er det samme

Desuden har køer normalt en synkroniseret adfærd, hvilket er uønsket i AMS. Syn-
kroniseret adfærd resulterer i kødannelse ved malkeenheden (Salomonsson,1999).

Et system med afgræsning er derfor meget mere påvirkelig af forhold, der påvirker
den enkelte ko eller køerne som grupper. Et eksempel på, hvad der kan påvirke sy-
stemet, når køerne selv kan vælge, er:

• Varm og solrigt ude og svalt i stalden - køerne går ind
• Regn ude -  køerne går ind
• Varmt inde - køerne går ud
• Godt og rigeligt græs og lille tilskudsfoder inde - køerne æder meget græs
• Meget tilskudsfoder inde - køerne æder mindre græs
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Malkningsfrekvens under afgræsning

Malkningsfrekvensen under afgræsning er i høj grad påvirket af, hvor ofte køerne
hentes hjem og tvinges gennem malkeenheden, og hvorvidt der er restriktiv eller
ubegrænset afgræsning.

Ketelaar-de Lauwere et al. (1999) udførte et forsøg med henholdsvis køer på stald,
max. 12 timers afgræsning (begrænset) og ubegrænset afgræsning. Ved ubegrænset
afgræsning blev alle køer dog hentet hjem kl. 17.30 for at undgå malkeintervaller
over 24 timer. Ved ubegrænset afgræsning var malkefrekvensen 2,3, mens malkefre-
kvensen var 2,5 til 2,7 i de øvrige behandlinger. Desuden var fordelingen over døg-
net påvirket som vist i Figur 1.

Lignende fald i malkefrekvensen ved afgræsning er fundet af Spörndly (2000) og
Raun (2000). Sidstnævnte havde mellem 57 og 62 køer pr. malkeenhed i undersøgel-
sen, og der blev hver dag hentet mellem 8 og 18 køer to gange dagligt. I begyndelsen
af afgræsningsperioden, hvor græskvaliteten var bedst, var det nødvendigt at hente
flere køer end senere i afgræsningsperioden, hvor græskvaliteten faldt. I Figur 2 er
vist, hvordan antal malkninger i malkeenheden falder, og variationen fra dag til dag
øges under afgræsning. I Figur 3 er den opnåede malkefrekvens på en bedrift med
afgræsning vist. Salomonsson (1999) anfører, at køer ikke har præference for at blive
malket, men i stedet foretrækker foder, hvis der er et valg, og dette er begrundelsen
for at have lokkemad i AMS.

Figur 1. Fordelingen af besøg over døgnet i den automatiske malkeenhed (Keta-
laar-de Lauwere et al., 1999).
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Figur 2. Antal vellykkede (min. 80% ydelse af forventet) og mislykkede malknin-
ger i en besætning med døgnafgræsning i perioden maj til september (Raun, 2000).

Figur 3. Malkefrekvens i stald- og afgræsningsperioden for en besætning med
døgnafgræsning i perioden maj til september (Raun, 2000).

Det betyder, at i en afgræsningssituation, hvor græsset har en smag og foderkvalitet,
så køerne foretrækker græs frem for kraftfoder, falder malkningsfrekvensen. Det er
også vist af Ketelaar-de Lauwere et al. (2000), at total antal besøg i AMS steg, når
græshøjden (græstilbuddet) faldt. Det skyldes, at køerne opholdt sig i stalden en
større del af tiden ved lav græshøjde. Samme forfattere fandt i et andet forsøg, at af-
standen til marken ikke havde nogen betydning for malkefrekvensen. I forsøget var
afstanden mindre end 400 meter.
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Ved en græsmark med højt græsudbud og -kvalitet kan der blive et væsentlig forøget
behov for at hente køerne hjem til malkning, hvis der praktiseres fri afgræsning.
Denne procedure vil imidlertid samtidig danne kø ved malkeenheden, såfremt køer-
ne hentes samtidigt, hvilket nedsætter kapaciteten i malkeenheden.

Mælkeydelse under afgræsning

Der er desværre ikke mange studier, der viser, hvordan ydelsen påvirkes af afgræs-
ning og AMS. I et svensk forsøg med afgræsning og adgang til et grundfoder på et
hold og ingen grundfoder på et andet hold faldt ydelsen væsentligt mere på holdet,
der ikke fik grundblanding. Begge hold fik kraftfoder i stalden. Ydelseskurverne er
vist i Figur 4. Ydelsesresultaterne er imidlertid påvirket af, at der ikke var optimale
vækstbetingelser for græsset (Spörndly 2000), og i et efterfølgende forsøg i 2000 ser
det ud til, at ydelsesforskellene ikke bliver signifikante (Spörndly 2000, personlig
medd.). I forsøg af Ketelaar et al. (1999) er der desværre ikke vist virkningen af for-
søgsbehandlingerne på mælkeydelsen.

Figur 4. Mælkeydelsen på stald i overgangsperioden og på græs ved fodring med
grundblanding på stald (høj) eller uden grundblanding (lav) (Spörndly, 2000).
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I en undersøgelse af Raun (2000) har en besætning med døgnafgræsning nået en fo-
deroptagelse på  8 til 9 FE græs pr. dag. Græsoptagelsen er bestemt ved endagsfo-
derkontrol. Næsten samme niveau er nået ved dagafgræsning senere i sæsonen. Un-
dersøgelserne er udført i forbindelse med et specialearbejde, som vil blive offentlig-
gjort senere. Køerne er i systemet styret således, at de holdes på stald i perioder, før
de resterende køer fra marken hentes hjem. Derved har køerne ikke adgang til
græsmarken i op til 6 timer dagligt. Arbejdsbehovet til håndtering af køerne blev ved
stikprøver i forskellige perioder målt til mellem 20 og 45 min. dagligt.

Den gennemsnitlige korrigerede (lsmeans) mælkeydelse faldt signifikant (P < 0,05) i
juli måned i forhold til juni (Figur 5). Dog steg ydelsen igen de efterfølgende måne-
der. Den forventede ydelse i afgræsningsperioden (udført med laktationskurvepro-
grammet fra Landskontoret for Kvæg) var lig med den observerede mælkeydelse.
Imidlertid viser en beregning af den forventede ydelse i relation til den opnåede, at
der efter græsningsperioden er en væsentlig stigning i mælkeydelsen i forhold til
forventningerne. Det kan derfor ikke udelukkes, at der reelt har været en ydelsesde-
pression ved AMS i afgræsningsperioden. Det lave niveau før udbinding i forhold til
det forventede skyldes formentlig indkøringen af AMS, som blev installeret sidst i
1999. Indkøringsproblemerne kan have skjult ydelsesdepressionen ved afgræsning.

Figur 5. Mælkeydelse før, under og efter afgræsningsperioden. Resultaterne er
korrigeret for paritet og laktationsstadie (Raun, 2000).
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Fuld afgræsning eller grovfoder i stalden

Uanset afgræsningssystem vil det grundet management være nødvendigt at holde
køerne på stald på udvalgte tidspunkter af døgnet. Dermed er det nødvendigt at til-
byde et grovfoder af høj kvalitet eller en energirig grundblanding på stald, hvis
mælkeydelsen skal opretholdes på maksimalt niveau. Sammenlignet med et traditio-
nelt system reduceres køernes afgræsningstid og dermed græsoptagelse. Det betyder
samtidig, at der skal konserveres mere foder med AMS end med traditionel malk-
ning. Døgnafgræsning med græs som eneste grovfoder er næppe muligt uden en
væsentlig ydelsesnedgang til følge, hvis køerne i perioder ikke kan have adgang til
græsmarken. Brug af skiftefolde kan dog kun i en vis udstrækning kompensere for
dette.  Dette kan dog give problemer med kotrafikken, hvis stalden ikke er designet
til automatisk sortering af køer mellem stald og forskellige græsmarker. Derfor må
det konkluderes, at tilbud af grovfoder i stalden under afgræsning er en nødvendig-
hed for at sikre en tilstrækkelig foderoptagelse.

I de undersøgelser, der er refereret, er vand kun tilbudt i stalden. Det vil muligvis
være medvirkende til, at nogle køer kommer hjem og bliver ledt til malkning. Imid-
lertid kan det ikke udelukkes, at mangel på vand i marken kan reducere ydelsen hos
de køer, der ikke går så ofte hjem. Klov- og bensundheden vil i den forbindelse også
spille en stor rolle.

Konklusion

Erfaringer viser, at AMS og afgræsning udmærket kan kombineres, men malkefre-
kvensen falder. Systemet påvirkes dog af mange faktorer, hvilket bevirker, at det er
svært at drage generelle konklusioner. Det er indtil videre ikke vist, hvordan antal
malkninger pr. ko pr. dag, malkeenhedens kapacitet, græsoptagelsen og ydelsen
maksimeres på en gang uden en stor arbejdsindsats. Det er sandsynligvis ikke muligt
at nå et optimalt niveau af alle faktorerne. Derfor skal kvægbrugere, der ønsker en
AMS og samtidig en stor græsoptagelse, være opmærksomme på, at det kan koste i
ydelse eller i arbejdsforbrug. Det kan ikke udelukkes, at enkelte kan håndtere AMS
og store græsmængder tilfredsstillende, men der kan i dag ikke gives anvisninger på,
hvordan dette opnås med en rimelig sikkerhed.
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Ændringer ved laktationskurvens form og mælkens sammensætning
efter overgang til automatisk malkesystem

Peter Løvendahl og Per Madsen
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Sammendrag

Laktationskurvernes form for mælkeydelse og mælkens sammensætnign er analyse-
ret ud fra ydelseskontroldata fra 38 besætninger. Laktationskurverne blev beregnet
for før og efter opstart af automatisk malkning. Mælkeydelsen steg længere tid, hav-
de en højere topydelse og fladere laktationskurve efter opstart af AMS. Mælkens
fedt- og proteinprocent samt celletal/ml faldt, men total produktion blev øget. Ydel-
sesstigningen efter opstart af AMS beregnet for 305 dage var 481 kg mælk (7%), 10 kg
fedt og 12 kg protein.

Indledning
Overgang til malkning med AMS sker oftest samtidig med ombygning og andre
driftsmæssige ændringer i besætningerne. Det kan være et nyt staldsystem og an-
vendelse af fuldfoder eller afgræsning. Men den automatiske malkning må også for-
ventes i sig selv at påvirke køerne, ved at de skifter fra faste malketider og antal
malkninger til frit at kunne vælge tider, intervaller og antal gange, de lader sig malke
pr. døgn.

Laktationskurvens form sættes ofte i forbindelse med den belastning, koens stofskifte
og yver er udsat for og dermed de problemer, der især forekommer tidligt i laktatio-
nen. Der er derfor udtrykt interesse for fladere laktationskurver. Samtidig med at
ydelsen i kilo (liter) mælk følger en kurve, ses en modsat rettet udvikling i mælkens
indhold af fedt og protein. Ændringer i laktationskurvens form må derfor betragtes
samtidigt for mængde og indhold.

Laktationskurver kan beskrives matematisk med ret simple funktioner (Wood, 1967;
Wilmink, 1987). Funktionerne indeholder tre eller fire parametre, som beskriver stig-
ning, toppunkt og fald, efter at toppunktet er nået. Der findes såvel systematisk som
genetisk variation i kurveformen (f.eks. Jacobsen, 2000).
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Denne undersøgelse vedrører den systematiske effekt på laktationskurvens parame-
tre af at anvende AMS i forhold til konventionel malkning for mælkemængde og
mælkens sammensætning. Undersøgelsen er baseret på kontrolforeningsdata fra
danske AMS besætninger før og efter overgang til AMS.

Materiale og metode

Datamateriale

Datamaterialet er et uddrag af det materiale som også er anvendt af Rasmussen et al.
(se side 39-48). Det oprindelige materiale omfatter enkeltkontrolleringer (dags-
ydelser) af køer i 69 besætninger, der er gået over til AMS. Nogle af besætningerne
havde kun få kontrolleringer, efter at skiftet var gennemført, og data herfra var der-
for udeladt fra denne opgørelse. Kun besætninger med mere end 500 enkeltkontrol-
leringer efter gennemført skift til AMS er medtaget. Der regnes med en skifteperiode
på 90 dage, som ikke medtages i resultaterne. Data er opsamlet fra januar 1996 til juli
2000. I Tabel 1 er vist en oversigt over de anvendte data.

Tabel 1. Datamaterialets fordeling på besætninger, kontroldage og køer.

Antal enkeltkontrolleringer 130742
Besætninger 38
Kontroldatoer * besætninger 1891
Ko-laktationer 19909

Ved alle kontrolleringer blev målt dagsydelse i kg mælk, fedtprocent, proteinprocent
og celletal. Der er beregnet ydelse som gram fedt og gram protein. Celletal er trans-
formeret til logaritmisk skala (ln).

Statistiske modeller for laktationskurver

Der er anvendt såkaldte Wilmink funktioner til beskrivelse af laktationskurvens
form, for såvel mængde som indholdsstoffer i mælken, efter formlen (Wilmink,
1987):
[1] Y(t) = b0 + b1e-0.05t + b2t   
hvor t er dagen i laktationen i tidsrummet 5 til 305 dage. Kurvens højde angives ved
b0. Kurvens stigning indtil toppunktet angives ved koefficienten b1 , mens koeffi-
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cienten b2 bestemmer kurvens aftagende del. Den fulde statistiske model omfattede
foruden funktionen for laktationskurven også de systematiske og tilfældige faktorer,
der tidligere er fundet at påvirke ydelsesvariable:

[2] Y = MS (systematisk)
Besætning (systematisk)
MS * Besætning (systematisk)
Paritet (systematisk)
MS * b1e-0.05t (t = laktationsdag)
MS * b2t (t = laktationsdag)
Kontroldag * besætning (tilfældig)
KO * Laktationsnummer (tilfældig)
residual. (tilfældig)

Malkesystem (MS) er hovedfaktoren, der angiver besætningens status i tre niveauer
(Før-AMS, Skift og AMS). Besætninger (38 niveauer) indgår både som hovedeffekt
og, mere interessant, som vekselvirkning med malkesystem for at undersøge, i hvil-
ken grad overgang til AMS havde samme effekt i alle besætninger.

Parameteren b0 fra Wilmink funktionen beregnes ikke særskilt men indgår i de øvri-
ge systematiske og tilfældige effekter. Ændringer i laktationskurvens form blev un-
dersøgt ved Wilmink regressioner (b1 og b2) på laktationsstadie i dage inden for mal-
kesystem (Før-AMS, Skift, AMS). Køer inden for laktation (KO * Laktation) blev an-
vendt som blokningsfaktor til at binde perioden før, under og efter skift til AMS
sammen. Sæsonvariation blev fanget med den tilfældige effekt af kontroldag inden
for besætning. Beregninger, der vedrører overgangsperioden (Skift), er kun medtaget
i analyserne for at kunne etablere statistiske forbindelser mellem perioderne, og ud-
trykkes derfor ikke som egentlige resultater.

Beregningerne blev udført med programpakken DMU (Madsen & Jensen, 2000), der
er specielt udviklet til modeller med både systematiske og tilfældige effekter samt
regressioner. Den tilfældige variation mellem køer blev også anvendt til beregning af
gentagelseskoefficienter i form af intraklassekorrelationer. Tilsvarende blev den del
af variationen, der kan henføres til kontroldag, udtrykt som spredningskomponen-
ten.
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Resultater og Diskussion

Kurveparametrene b1 og b2 før og efter overgang til AMS er vist i Tabel 2. Ud fra pa-
rametrene er fremstillet modelkurver, der viser forløbet (Figurer 1-6) gennem laktati-
onen. Dagsydelsen i kg mælk steg i længere tid efter kælvning ved AMS og sluttede
dermed højere end ’Før-AMS’. Faldet, efter at toppen var nået, afveg ikke væsentligt,
som det også ses på Figur 1. Fedtprocenten var hele tiden lavere hos AMS malkede
køer, hvilket blev mere udtalt, som laktationen skred frem (Tabel 2 og Figur 2). Mæl-
kens indhold af protein var i starten ret ens, men steg gennem laktationen mest for
traditionelt malkede køer (Figur 3). Kurverne for ydelse af værdistoffer havde ven-
depunkt lidt senere ved brug af AMS, og den totale forskel blev opretholdt til lakta-
tionens afslutning (Figur 4 og 5).

Celletalskurverne for de to systemer fulgtes ad indtil ca. 50 dage efter kælvning,
hvorefter AMS malkede køer havde den svageste stigning i resten af laktationen (Fi-
gur 6). Effekten af AMS er også vist som sammenligninger af dagsydelser midt i lak-
tationen, ved 155 dage, og som beregnede 305 dages laktationsydelser (Tabel 3).

Tabel 2. Beregnede parameter estimater og middelfejl (se) for laktationskurvens
form før og efter overgang til AMS.

Før Efter AMS
Variabel Parameter estimat se estimat se

Kg mælk b1e-0.05t -9,640 0,114 -13,896 0,177
100 * b2t -5,152 0,022 -5,088 0,036

Fedt % b1e-0.05t 1,806 0,017 1,750 0,027
100 * b2t 0,3173 0,0031 0,2862 0,0049

Protein % b1e-0.05t 0,9493 0,0069 0,9204 0,0106
100 * b2t 0,2870 0,0013 0,2392 0,0020

G_fedt b1e-0.05t 39,83 6,15 -116,17 9,48
100 * b2t -144,36 1,11 -140,24 1,76

G_protein b1e-0.05t -113,16 3,92 -240,87 6,07
100 * b2t -111,20 0,73 -114,89 1,18

Celler ln b1e-0.05t 0,9725 0,0248 1,1351 0,0383
100 * b2t 0,2676 0,0044 0,2295 0,0070
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Tabel 3. Beregnede dagsydelser ved 155 dage efter kælvning, og som beregnede
305 dages ydelse.

Dagsydelser

Variabel Før – AMS Efter - AMS Ændring
Mælk, kg 24,15 25,97 1,82
Fedt, % 4,17 4,01 -0,16
Protein, % 3,42 3,35 -0,07
Fedt, g 987 1028 41
Protein, g 812 859 47
Celler, (ln enheder) 4,97 4,92 -0,05
Celler, (1000) 144 136 -8

305 dages ydelse

Mælk, kg 7198 7679 481
Fedt, kg 302 312 10
Protein, kg 246 258 12

Den øgede ydelse var forventet, da køerne formodentlig bliver malket oftere. Imid-
lertid fandtes der ikke oplysninger om, hvor ofte malkningerne foregik. En del af den
øgede literydelse opvejes af den tyndere mælk, men der er stadig 41 g fedt og 47 g
protein til fordel for AMS midt i laktationen. Mest bemærkelsesværdigt er nok æn-
dringen i kurven for celletal, der betyder, at køerne sidst i laktationen har 10–12%
færre celler/ml i AMS end ved traditionel malkning. Omregnes celletallet til cel-
leproduktion, har AMS malkede køer dog en større daglig udskillelse af celler. Det
lavere celletal hos AMS malkede køer er derfor ikke nødvendigvis et udtryk for en
bedre yversundhed.

Ydelsesvariablene er i ret høj grad gentagelige fra kontroldag til kontroldag gennem
laktationen (Tabel 4). Dette kendes også fra andre undersøgelser af ydelsesdata og
betyder blot, at køerne var effektive til at skabe de statistiske forbindelser fra før til
efter AMS i dette forsøg. Effekten af kontroldag er betydelig, hvilket ses af spred-
ningskomponenten (Tabel 4), der svarede til, at op til 15% af variansen kan henføres
til denne effekt, som samtidig beskriver tilfældige udsving i miljøet inden for besæt-
ning.
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Figurer 1-6. Laktationskurver, beregnet ud fra løsninger i model [2] for dagsydelse
i kg mælk (1); Fedt % (2), Protein % (3), gram fedt (4), gram protein (5), celletal (6).
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Tabel 4. Beregnede spredningskomponenter for besætningskontroldage og resi-
dual- samt intraklassekorrelationer (IK) for køer inden for laktation for ydelsesva-
riable målt ved enkeltkontrolleringer.

Variabel Spredning
(Besætning-kontroldag)

Spredning
(residual) IK-dyr

Mælk, kg 1,61 3,74 0,62
Fedt % 0,22 0,57 0,39
Protein % 0,11 0,23 0,48
Fedt, g 68 203 0,46
Protein, g 54 129 0,55
Celler, ln-enheder 0,21 0,82 0,44

Der var stor forskel mellem besætninger på, hvordan AMS påvirkede ydelsesvaria-
blene og mælkens sammensætning. Som det kunne forventes ud fra de generelle
kurver, blev mælkens indhold af fedt og protein tyndere hos de fleste besætninger,
men ikke hos alle. Tilsvarende steg ydelsen målt som gram fedt og protein undtagen
i nogle få besætninger, der oplevede et fald i ydelsen. Effekten på celletallet tegnede
ikke noget klart billede, da den var positiv i stort set lige så mange besætninger som
der, hvor den var negativ (Figurer 7, 8 og 9).
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Figurer 7, 8 og 9. Effekt af skift fra traditionel malkning til AMS i 38 danske be-
sætninger på dagsydelse af fedt og protein i gram (7), mælkens indhold af fedt og
protein (%), og på mælkens celltal, i ln-enheder (9).
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Konklusion

Ved at anvende modeller for laktationskurvens form til at undersøge effekten af at
anvende AMS i forhold til standard malkning er det påvist, at:

• Laktationskurvens form ændres i retning af at blive fladere, med et senere vende-
punkt.

• Ydelsen i kg mælk øges, men indholdet af fedt og protein falder.
• Ydelsen regnet som gram fedt og protein pr. dag øges.
• Mælkens indhold af celler ændres mod slutningen af laktationen, hvor AMS mal-

kede køer opnår de laveste celletal pr. ml mælk.
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