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Træuld tørrer yveret godt
God økonomi, sundhed
og arbejdslettelse. Det
får mælkeproducent
Hans Kristian Nygaard,
Mors, ved at tørre yveret af med schweizisk
træuld inden malkning.
! Vaskemaskinen var lige
stået af. Igen. Så mælkeproducent Hans Kristian Nygaard,
Nygaard på Mors, var mere
end villig til at prøve noget
andet.
Derfor var han hurtigt
med på ideen om at prøve
det schweiziske træuld Agro
Clean, som medindehaver af
Agro Service Skandinavien
ApS, Michael Zürcher, præsenterede ham for.

Det var dog ikke nogen succes lige fra starten.
- Det var ikke lige til at finde
ud af at bruge, men nu havde
jeg jo købt en sæk og ville bruge resten, fortæller Hans Kristian Nygaard.
Han fik hurtigt taget på det
og har nu brugt træulden i
næsten ti år.
- Når det er brugt, så ryger
det bare i containeren, og
det er altid rent og frisk, siger
han, mens han demonstrerer, hvordan han bruger træulden til fem køer ad gangen.
Han starter med en lille
håndfuld på den første ko,
supplerer med en tot mere
til den næste ko og så videre,
indtil fem køer er tørt af. Alle
patter bliver dyppet i sæbe
først.
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Michael Zürcher (t.h.), Agro Service Skandinavien, har importeret Agro Clean træuld siden 2002, og mælkeproducent Hans Kristian
Nygaard har brugt produktet næsten lige så
længe. (Fotos: Anne Kjærsgaard Krogh)

Fordi vores produkter er UNIKKE!

Lav din 2-klima-sti om til 3-klima-sti
Gardin til overdækningen i smågrisestien!
Mød os på
stand 1388
på Nutrifair

Et fænomen fra Schweiz
Michael Zürcher, der selv har
brugt yverulden som ung, da
han malkede i Schweiz, kunne ikke forstå, at danskerne
ikke brugte det.
Træulden, der er et patenteret produkt, laves af 1. klasses
fyrretræ uden mange knaster.
Knaster giver nemlig splinter,
og det kan lave skade på yveret.
- Det laves med en ældgammel metode, så man får nogle
fine, lange spåner, forklarer
han, der har hentet ulden til
landet siden 2002.
I dag er han én af fire medejere i virksomheden Agro
Service Skandinavien, som
især beskæftiger sig med
mælkepulver og blodplasma.

God sundhed
1. Reducer temperatur i stalden
2. Lavere dødelighed

Tlf.: 75 80 10 99 • www.unni.dk
Forlang altid UNNI – »det rigtige sprinkleranlæg«

Majssorter 2012
Danmarks bedste majssorter til
Silomajs Kolbemajs Energimajs Kernemajs
Kernemajs til svin - sådan kommer du igang
Mød os på NUTRIFAIR stand 1530
til en snak om majssorter og majsdyrkning

Limagrain A/S tlf. 7589 2200 www.LGseeds.dk

I Schweiz brugte 75 procent
af besætningerne træuld, og
landets gennemsnitlige celletal lå på mellem 75.000 og
100.000. På samme tidspunkt
lå det danske gennemsnit på
mellem 250.000 og 300.000.
- Vi har stort set ingen problemer med yversundheden,
fortæller Hans Kristian Nygaard, hvis besætning har et
celletal på 136.000.
Han oplever også, at den
tørre aftørring uden fugt giver en bedre sundhed.
- Fugt giver sprækker i huden på yveret, og sprækker
gør, at yveret er meget mere
modtageligt for infektioner,
siger Michael Zürcher.
- Når patterne er tørre under malkning, så ødelægges
patteåbningen heller ikke, tilføjer Hans Kristian Nygaard.
- Skidtet falder også ind i
træulden, og lægger sig ikke på
overfladen, som det gør på en
klud, siger Michael Zürcher.

Ligesom en kalvetunge
En fransk undersøgelse fra

2011 viser, at malkeforberedelse med Agro Clean træulden
og formalkning nedsætter
malketiden til seks minutter
og 58 sekunder i forhold til syv
minutter og 25 sekunder med
aftørring med klude og formalkning.
- Træulden ligner en kalvetunges ruhed. Det stimulerer
yveret og giver en god opstart
på malkningen, der så går
hurtigere, fortæller Michael
Zürcher.
Det giver en besparelse på
mange timer på et år.
- Dertil skal ligges den tidsbesparelse, der er ved, at vi

bare smider ulden i containeren, når vi er færdige og ikke
skal til at sætte en vaskemaskine i gang, tilføjer Hans Kristian Nygaard.

Ikke dyrere end en
vaskemaskine
Mælkeproducenten vurderer,
at det er billigere at bruge træuld end at vaske klude.
Han har 175 årskøer og malker i en to gange ti sildebensstald. For ham koster træulden 40 kroner pr. ko pr. år.
Michael Zürcher anbefaler
dog, at der bruges en ny håndfuld træuld pr. ko pr. malk-

De bruger også Agro Clean træuld
Jan Pedersen, Aars, 240 jerseykøer,
har brugt yveruld i fire år:
! - Vi er fri for at stå med de våde klude og få våde
fingre. Det er bedre for huden, både malkerens og
køernes, der heller ikke længere udsættes for desinfektionsmidler, eksempelvis klor, som vi brugte, da
vi havde vaskemaskine. En vaskemaskine er også dyr
at holde kørende. Fnuller fra kludene satte sig på vaskemaskinens varmelegeme, som ofte måtte skiftes.
Det er i hvert fald ikke dyrere at bruge yveruld, end det
var at have vaskemaskine, siger Jan Pedersen.
Tonny Larsen, Sindal, 250 jerseykøer,
har brugt yveruld i syv år:
! - Det er nemt frem for klude og vaskemaskiner. Vi tørrer bare af og smider væk. Yverulden er lidt ru, så det
tørrer rigtig godt af og er hygiejnisk, siger Tonny Larsen, der efter at have prøvet en sæk for syv år siden,
hurtigt faldt for produktet.
Henrik Greve, Grenå, 160 Rød Dansk
Malkerace, har brugt yveruld i seks år:
! - Jeg havde bøvl med vaskemaskinerne, så jeg ville
prøve noget andet, og jeg er blevet glad for træulden,
for det er nemmere og hurtigere at få yverne rene og
derfor hurtigere at malke. Desuden er man sikker på,
at træulden er ren, så man undgår at sprede bakterier,
siger Henrik Greve.

Træulden efterligner en kalvetunge, og undersøgelser viser, at
det stimulerer yveret, så malkning kommer bedre i gang og
går hurtigere.
ning svarende til fem til seks
gram. Det kommer til at koste
60 kroner pr. ko pr. år.
Han henviser til en undersøgelse lavet for år tilbage af
Mejeriforeningen, som viste,
at det kostede mellem 75 og
100 kroner pr. ko i klude og
vaskemaskine, når alt såsom
afskrivning på maskinen,
vand, el, sæbe og klude var
indregnet.

Varme og tørre hænder
En af de allerbedste ting ved
træulden er dog, at man ikke
får våde og kolde hænder under malkning, mener Hans
Kristian Nygaard.
- Hvis man fryser hænder
eller fødder, så er der inngenting, der fungerer,r,
siger han.
- Og så går det aldrig
i stykker, smiler han.
Af Anne Kjærsgaard Krogh

