Juverhälsan en nyckelfaktor för lönsamhet
Forskningen talar sitt klarspråk.
Vår egen erfarenhet tillsammans med generell forskning om kor och juverhälsa leder oss att dra följande
slutsatser om vad som är en optimal miljö för kor och deras juver.

BAKTERIER I STRÖ
Strömedlets TS, pH,
stallets temperatur
och luftfuktighet
påverkar bakterietillväxt. Om en större
mängd strö lagras i
båsets framkant hinner en större mängd
bakterier växa till
innan ströet når
båsets bakkant

STRÖ
För att undvika
bakteriell tillväxt i
strömedel bör ströning ske två gånger
per dag, visar bakterieodlingar av halm,
torv och spån.
(Nilsson, 2009)

KOSTNADEN PER KO OCH ÅR
FÖR MANUELL RENGÖRING;

1

En rengöring + ströning per dag

2

Två rengöringar + ströning per dag

12

Tolv rengöringar + ströning per dag

1,4 kr/ko/dag x 365 = 511

kr

2,8 kr/ko/dag x 365 = 1022

kr

16,8 kr/ko/dag x 365 = 6132

kr

Beräknat på att manuell rengöring av ett liggbås tar i snitt totalt 0,22
min per gång. Att manuellt fylla strö i ett bås tar totalt 0,18 min per
gång. Arbetskostnad inklusive avgifter beräknas till 200 kr per timme.

BAKTERIETILLVÄXT
Det sker en väsentlig
bakterietillväxt i gödsel. En liggyta som
skrapas av efter 12
timmar har 200 gånger mer bakterier än
en yta som skrapas av
efter 1 timme. Gödsel
lämnat på liggyta i 24
timmar har ett så högt
antal bakterier att det
är svårt att räkna. Det
är med andra ord viktigt ur hygiensynpunkt
att avlägsna gödseln
så tidigt som möjligt.
Källa: Moving Floors tester hos
SVA, 2013

(Dalgaard, 2004)

MASTIT AV STRÖ
Miljöbetingade
mastiter ökar när
bakteriehalten i
strömaterialet är hög

MINSKAT ARBETE
Självrengörande liggbås
sparar tid. Dessutom gör
de ett jobb en människa
aldrig skulle hinna med.

HYGIENISKT STRÖ
Automatisk tillförsel av
nytt strö kan ske upp till
tre gånger per dygn

(Törner, SLU, 2013)

MASTIT
Mastit är den mest förlustbringande sjukdomen bland
Sveriges mjölkkor och utgör
utslagsorsak hos ca 1/4 av
korna. Under ett år drabbas
drygt 60 procent av korna av
mastit i någon form. Cirka två
tredjedelar av dessa inflammationer utgörs av subkliniska mastiter. Sjukdomen är
av komplex natur med många
faktorer inblandade. Vid de
flesta mastiter föreligger en
bakteriell infektion.
(SVA, 2013)

MINSKAD BAKTERIETILLVÄXT
OCH SMITTSPRIDNING
Kontinuerlig rengöring mellan
varje ko minskar drastiskt bakterietillväxt och minskar smittryck.

FÖREBYGGA MASTIT
Genom att säkerställa
att ingen ko lägger sig
i någon annan kos
gödsel eller mjölk bryter
vi smittspridning. Ytan
skrapas ren och hinner
torka (bakterierna dör)
innan ytan roterat ett
varv och når kon. PVCmattan har inga porer
där bakterier kan leta sig
ner.

KOKOMFORT
Moving Floors madrass är 50 mm.
Liggbåset kan göras större än ett
konventionellt liggbås och ändå hållas
torrt och rent.

BÅSETS MJUKHET
Mattan ska kunna sjunka in minst 30
mm för att klara och fördela tyngden
från en ko
(Dalgaard, 2004)

VÄTA
När kor får välja föredrar de torra liggytor framför blöta och liggtiden ökar
från 8,8 h/dygn på blöta liggsängar till
13,8 h/dygn på torra liggsängar.
(Fregonesi, et al, 2007)
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BAKTERIER
Bakterietillväxt sker
exponentiellt över
tid. Ny halm ovanpå
gammal djupströbädd ger bara ett
renligt intryck. En
djupströbädd kan
innehålla 10 miljarder bakterier***.

HUR MÅNGA KOR
DELAR BÅS?
Hur många gånger
per dag bör ett
liggbås göras rent?
Statistik från Sveriges
Lantbruksuniversitet
säger att ett liggbås
besöks i snitt 12
gånger per dag av
8 olika kor. Här är
risken för smittspridning mellan djur
väsentlig.
(Pettersson, SLU, 2011)
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Stor skillnad mellan systemen
Att åstadkomma optimal miljö

Visste du?
... att det handlar om det som ögat inte kan se

Konventionellt liggbås

- Ofta synligt rent men de facto bakteriefylld och fuktig miljö
- Risk för smittspridning mellan kor
- Arbetskrävande system
- Begränsat utrymme för kon för att hålla liggbåset ”rent”

AUREUS
Staphylococcus aureus, orsakar cirka 25
till 40% av alla mastiter och dessa är också
de mest förlustbringande och svårbehandlade.
(Intervacc, 2012)

SPORER
Simuleringar visar att
försämrad stallhygien,
och därmed kornas
nedsmutsningsgrad
vid mjölkningstillfället,
kan leda till en 3-5
gånger högre sporhalt
i tankmjölken jämfört
med bra stallhygien.

BAKTERIER
Bakterier består av
90% vatten och kan
inte föröka sig i 3040% luftfuktighet.
Under 30% luftfuktighet dör bakterier.
Bakterier letar sig ofta
ner i porer och porösa
material.

(SVA, 2012)

(Weintraub, KI , 2012)

Moving Floor
+ Ren och torr miljö
+ Reduktion av bakterier och förbättrad juverhälsa
+ Väsentlig arbetstidsbesparing
+ Utökat utrymme för kon utan på bekostnad av hygien

Te st : bakt e rie t illväxt
Gödsel lades i Moving Floor Liggbås och på två konventionella liggbåsmattor. Moving Floor rengjordes efter en timme, det ena konventionella liggbåset efter 12 timmar och det tredje och sista
liggbåset rengjordes inte alls. 24 timmar efter testets start mättes bakterietillväxten på samtliga
ytor. Resultatet ses nedan. Testet visar vikten av att gödsel snabbt skrapas bort, om inte kommer
bakterier att växa exponentiellt.
Moving Floor Liggbås,
görs rent i snitt 1 gång per
timme

0

gånger bakterietillväxt
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Konventionellt liggbås som
rengörs 2 gånger per dygn

200

gånger bakterietillväxt

Konventionellt liggbås som
rengörs 1 gång per dygn

xxx

för hög bakterietillväxt
för att kunna mätas

Streptococcus
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