
Det er et halvt år siden, der var besøg 

fra Amerika på Kærgården. Nu er 

Juan Quezada tilbage på gården i 

Daugbjerg for at give flere gode råd omkring 

oplæring af medarbejdere og tilrettelæggelse 

af flytning af køer, blandt meget andet.

Siden sidst

- Vi har snakket rigtig meget om, hvad han 

sagde sidste gang, han var her. Noget af det 

han foreslog, var svært for os at få til at funge-

re her, men vi har lavet små ændringer rundt 

omkring, fortæller Mie Brogaard Christensen.

En af anbefalingerne, der blev givet ved 

amerikanerens tidligere besøg, var, at køerne 

ikke skulle holdopdeles efter ydelse, men blive 

i de grupper de var i. Det har så betydet, at den 

tid, der blev brugt på at flytte køer mellem de 

enkelte hold, nu er frigivet til andre opgaver.

- Hvem skal medarbejderen så lytte efter? 

Spørger amerikaneren og understreger, at det 

er vigtigt, at der kun er én, der oplærer nye 

medarbejdere i en arbejdsgang.

- Gør malkeren noget, man selv synes er 

forkert, men ikke meget alvorligt, så sig ikke 

noget til malkeren, men snak med den, der 

instruerer malkeren i stedet. Det skaber langt 

mindre forvirring, siger Juan Quezada.

Jersey dominerer

Den nye stald med sand i sengene og i kælv-

ningsboksene er også stedet, hvor en del af de 

ældre køer går, fordi de får benproblemer i den 

gamle stald:

- Når de kommer herover, kan de snildt 

holde til at få en kalv eller to mere, end de ellers 

kunne, siger Søren Brogaard Christensen og Jan 

Jakobsen samstemmende.

Men når det er sagt, konstaterer de også, at 

det altid giver uro i det meste af en uge efter, at 

man har sat 2-3 køer ind i gruppen, for de bliver 

simpelthen kanøflet af de omkring 50 køer, der 

allerede er i gruppen.

Juan Quezada fortæller, at de normalt flyt-

ter 150 køer ad gangen, for så kan køerne, der 

allerede er i holdet, ikke så nemt pille enkelte 

- Ja, jeg har snart ikke noget at lave, når jeg 

ikke skal flytte køer så ofte, siger fodermester 

Jan Jakobsen med et ironisk smil.

I stedet har han brugt noget af tiden på at 

lave klare, udførlige rutiner til både nye og æl-

dre medarbejdere om opgaverne i forbindelse 

med malkning. Ligeledes er der blevet ændret 

på malkerækkefølgen, således at OBS-hol-

det, der er mindre godt gående, malkes som 

første hold, så de ikke behøver at stå længe på 

opsamlingspladsen.

Dmytro Pyvovar, der har været med 

hjælper på gården i halvandet år, supplerer 

også med at tidsbesparelsen på 1 time dagligt, 

sommetider kan være 2-3 timer, alt afhængigt 

af hvor mange køer, der skal hentes køer til 

malkning. Han forklarer også, at en effekt af de 

ændrede rutiner er, at der nu skal brunstobser-

veres i alle holdene.

individer ud, og så giver det ikke så meget 

larm.

- Jersey er altid dominerende, så flyt 10 -15 

ad gangen, når der skal flyttes køer, foreslår 

han. 

Karoline-træning

Fodermesteren og de ansatte viser endnu et 

hjælpemiddel frem, der bruges i oplæringen 

af især de nye malkere, så de kan lære hvordan 

man lukker om patten, når der strippes for. 

Gør man det ikke rigtigt, kommer der bobler 

op i yveret, når man malker for.

Det sorte gummiyver kaldes Karoline og 

vækker begejstring hos amerikaneren, der 

ikke har set sådan et før, men som straks kan 

se ideen i det.

-Jan har taget tid under malkningen som 

et led i opfølgningen på den instruktion, 

malkerne har fået. Det er vigtigt, at der går 90 

sekunder, hverken mere eller mindre, fra man 

rør koen første gang til malkesættet er sat på, 

siger Mie Brogaard Christensen omkring den 

fokus der er på instruktion og opfølgning.

En uge er nok

- Hvor lang tid tager det at oplære en malker? 

Stockmanship

I malkegraven bliver der talt om, hvordan 

man flytter køer, og hvor meget man vænner 

køerne til, at de bliver hentet i stedet for selv at 

gå ind i malkestalden. Der bliver også sat fokus 

på, hvor meget man siger til køerne, mens 

man flytter dem:

- I siger alle sammen nogle forskellige 

ord eller lyde, og I gør det ikke ens, og det 

forvirrer køerne. Derfor har de større tendens 

til at stoppe op i stedet for at fortsætte ind i 

malkestalden, konstaterer Juan Quezada og 

fortsætter:

-Hos Milk Source malker vi 120 køer ad 

gangen i en dobbelt 60’er, og der henter vi 

ingen køer.

Rådet fra ham er, at man i stedet slet ikke 

laver lyde, men bevæger sig stille og roligt 

rundt, når man henter eller flytter køer. Og så 

går samme vej rundt i stalden, når man henter 

køer.

I malkegraven sættes der også fokus på, at 

det også kan skabe forvirring blandt medar-

bejderne, hvis for eksempel fodermesteren 

har givet en instruks om, hvordan en ting skal 

gøres, og så bedriftens ejer fortæller medar-

bejderen, at han eller hun skal gøre det på en 

anden måde.

Spørger Juan Quezada Søren Brogaard Chri-

stensen.

Han svarer, at det tager nok omkring en må-

neds tid, før en ny ansat er klar til at malke selv. 

Ifølge Juan Quezada får man ikke så lang til hos 

Milk Source, her foregår oplæringen hurtigere:

- Hos os skal man være klar til at malke efter 

en uge. Det er oppe i hovedet, man skal ind-

stille sig på, at man skal have det lært og være 

klar efter en uge. Har man en måned, er det dét, 

man indstiller sig på. Man skal også erkende, at 

det ikke er alle, der kan arbejde med malkekøer.

Han forklarer også, at det er arbejdsop-

gavens sværhedsgrad, der er afgørende for 

længden af oplæringen, men at alle uanset 

forudgående erfaring bliver oplært i måden, 

det skal gøres på hos Milk Source, netop for at 

sikre at opgaven udføres ens, uanset hvem der 

gør det. 

- De første syv dag skal de nye medarbej-

dere ind i rutinerne, de næste syv dage skal 

de lære at gå alene, og så er der en, der flytter 

køer for dem. Efter 14 dage skal de også lære at 

flytte bomme, så de kan gøre det hele selv. Det 

bliver måske nemmere for dem at overskue, 

fortæller Søren Brogaard Christensen om de 

tanker, amerikanerens forslag har sat igang. 

Tingene skal gøres ens
- uanset hvem der gør det

Små ændringer i rutiner på Kærgård har i løbet af et halvt år 

betydet, at der er sparet en times arbejdstid dagligt i stalden, 

og fodermesteren har fået mere luft i planlægningen

Af Lone Vestergaard, LDM

Alle tog del i beretningen om, hvad der var ændret 

siden sidst, og hvor meget tid der var sparet dagligt 

som følge af ændringer i nogle af rutinerne.

Ko nummer 3703 er centrum for et væddemål om kælvningstidspunkt. 

Fodermesterens argument er, at hun kan kælve for tidligt, om en uge, og 

amerikanerens argument er, at hun først kælver om to til tre uger. Debat-

tens omdrejningspunkt er, at køerne ikke skal gå så længe i kælvnings- 

boksene. Der blev sat en Big Mac menu på højkant, men væddemålet blev 

dog ikke vundet af nogen, da der gik ni dage efter besøget, før hun kælvede.

Karoline er et godt sted at lære, hvordan man gør det 

rigtigt, når der skal malkes for. Gør man det forkert, 

kan man se luftboblerne, der kommer op i yveret.

Der bliver drøftet, hvordan ens håndtering af køerne, uanset hvem 

man er, letter arbejdsgangen. Men også hvordan man følger op på 

om rutinerne følges. -Hvis man henter køerne hver gang, vænner 

man dem til, at de SKAL hentes, siger Juan Quezada. 

mælkeproducenten   05/18 mælkeproducenten   05/1822 23


