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Andelen af AMS-besætninger er 
stigende, og i dag kommer ca. 26 
% af mælken herfra. Samtidig er 
det velkendt at koncentration af 
FFA (frie fedtsyrer) i mælk fra AMS, 
er højere end fra de fleste andre 
malkesystemer. En høj koncentra-
tion af FFA forårsager harsk smag i 
mejeriprodukter.

Faktorer der påvirker 
FFA niveauet i AMS 

Koncentrationen af frie fedtsyrer (FFA) i mælk, fra besætninger med malkerobotter (AMS), kan 
sænkes ved at køle mælken, før den pumpes til tanken. Mælketankens start for 
køling og omrøring skal optimeres. Undersøgelsen viser tydeligt, at malkefrekvensen 
har stor betydning for FFA niveauet og at besætninger med høje FFA værdier bør 
undgå for hyppige malkninger.

Vigtige faktorer 

I dette projekt blev koncentra-
tionen af FFA ugentlig analyseret 
i 277 besætningers mælk ved 
Milkoscan FT 6000 hos Eurofinns i 
perioden marts-september 2010. 
Den statistiske opgørelse af data 
konkluderede, at der var signifikant 
effekt på FFA niveauet af fakto-
rerne:  

  Malkningsfrekvens (mulig tid/
ko) (P=0.003) 

 Forkøling (P=0.04) 

  Tid for start af køling efter på-
begyndt fylding af mælketank 
(P= 0.03) 

  Kontakt mellem mælk og 
omrører ved start af omrører 
(P=0.01) 

Fotograf: Flemming Nielsen
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Der blev derimod ikke fundet signi-
fikant effekt af AMS-type/fabrikat, 
pumpelængde og – højde, mæl-
kepumpetype samt afhentningsin-
terval. Der blev indrapporteret ca. 
20 forskellige køletanksmodeller, 
og pga. dette høje tal i forhold til 
antal besætninger kan der ikke 
konkluderes på denne faktor. 

Niveauerne for succesfulde indbe-
retninger for de forskellige faktorer 
lå mellem 56 ud af 277 mulige og 
fuld besvarelse. Da indberetninger 
for ”malkefrekvens” ikke var fuld 
tilfredsstillende, blev denne i stedet 
baseret på oplysninger om antal ro-
botter og antal malkekøer. Dvs. det 
er ”teoretisk tilgængelig malketid 
per ko” som indgår i modellen. 
Denne faktor slår meget signifikant 
igennem. 

Hyppige malkninger øger 
FFA 

Det er velkendt, at øget malknings-
frekvens resulterer i højere FFA 
koncentrationer. Vi har i tidligere 
studier påvist, at fedtkuglerne 
ved 4x malkning er større end ved 
2x malkning og dermed mindre 
modstandsdygtige mod det enzym 
som katalyserer dannelsen af FFA. 

I AMS spiller det også ind, at for-
holdet mellem luft og mælk bliver 
større ved øget malkningsfrekvens. 
Herværende studie er det første til 
at bevise, at malkningsfrekvensen 
har reel betydning på FFA indhol-
det i mælk fra AMS-besætninger. 

Køling sænker FFA 

Ligeledes er der tidligere udført et 
kontrolleret forsøg, som har påvist, 
at køling før pumpning af mælken 
sænker FFA indholdet. Herværende 
studie påviser, at forkøling sænker 
FFA i mælk ude i AMS-besæt-
ninger. På grund af mangelfulde 
oplysninger for nogle faktorer 
og for at simplificere modellen, 
blev køling ved instantkøler og 
køling ved forkøler slået sammen 
til ”køling” og testet mod ”ingen 
køling før mælketank”. Middel-
værdien for ”kølet” var 0.96±0.11 
mod1.21±0.09 meqv FFA/L for 
mælk, som blev pumpet varm ind 
i tanken. 

Årsagen til den gunstige effekt af 
køling er 1) at mælkefedtet delvist 
krystalliserer og dermed stabiliseres 
før pumpning og 2) at når varm 
mælk, ledes ind i tanken, sker der 
fuld eller lokal opvarmning af den 

kolde mælk hvor lipase enzymet 
(katalyserer dannelse af FFA) al-
lerede er bundet til fedtkuglens 
membran og kan aktiveres af 
varmen. 

For tidlig start på røreværket resul-
terer i højere FFA, da luftindpisk-
ning forværres. Start af omrører 
straks ved indledning af mælke-
kølingen resulterer i 1.25±0.09 
meqv FFA/L mod 1.00±0.11 meqv 
FFA/ ved forsinkelse på minimum 
20 min. Det skal nævnes, at denne 
tidsfaktor er beskrevet subjektivt. 
Der blev også fundet signifikant 
lavere effekt på FFA indholdet ved 
tidlig start af kølingen i mælketan-
ken. Der er formentlig sammenfald 
mellem køle- og røreværkstart, 
men hurtig køling stabiliserer 
fedtkuglen, hvis påfrysninger kan 
undgås. 

Vejen til lavere FFA-niveau 

Det konkluderes, at FFA koncentra-
tionen i mælk fra AMS-besætnin-
ger sænkes ved at køle mælken før 
den pumpes til tanken, og at det 
modsatte bør undgås. Mælketan-
kens start for køling og omrøring 
skal også optimeres. Undersøgel-
sen viser tydeligt, at malkefrekven-
sen har stor betydning for FFA 
niveauet og besætninger med høje 
FFA værdier bør have fokus på at 
undgå alt for hyppige malkninger.
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