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Diarre komplekset 

KIMTAL 



Dagens tekst 

• Hvad siger kimtallet noget om – 
grænseværdier 

• Hvor kommer bakterierne fra? 

• Kritiske kontrolpunkter – hvor hopper kæde 
af? 

• Tal fra praksis 

• Hvad kan nedbringe kimtallet i mælken? 



Hvad siger kimtallet noget om? 
Definitionen for kimtallet er 
bakterier pr ml mælk 

• CFU/ml – colony forming 
units 

• Total Kim 

• Coliforme 

• E.coli 



Grænseværdier 
for bakterieindhold (CFU/ml) 

Prøve type Total kimtal Total coliforme Total E.coli 

Råmælk <100.000 <10.000 <1.000 

Sødmælk* <500.000 <200.000 <1.000 

Pasteuriseret 
sødmælk* 

<20.000 <1.000 <100 

Mælkeerstatning <10.000 <1.000 0 

Sheila M. McGuirk, University of Wisconsin-Madison, USA 



Hvor kommer bakterierne fra? 

• Koen selv - yverhud, pattespids, pattekanal 
eller fra selve kirtlerne 

• Malkeanlæg - smittekim fra tidligere 
malkninger, belægninger, overfladevand 

• Uren udmalkning - beskidt yver, beskidte 
hænder 

• Utilstrækkelig rengjort udstyr – malkespand, 
malkerør, mælkevogn, beholdere til råmælk, 
kalvesonde 

 



Opformering af bakterier 

 

• vækstoptimum mellem 10 og 42 grader.  

• fordobling af bakterieindholdet i mælk der 
står 20 min. ved 20 grader! 



Nedkøling af råmælk 

Malke- 
rum Køl 

Fryser 

Oversigt over temperaturudvikling, afhængig af nedkølingsmetode 

(Barrett, 2009) 



Opbevaring af råmælk  

 

Brug engangsbeholder! 

 • Fækale coliforme bakterier 
udgjorde i denne 
undersøgelse 25-75% af de 
totale coliforme bakterier 

• 5 gange så mange bakterier 
i genbrugsdunke, som i nye 
beholdere 

• Fryseposer er lettere at 
varme mælken op i 



Kritiske kontrolpunkter - råmælk 

• Ren udmalkning – yver, hænder 

• Ren malkespand 

• Engangsbeholder 

• Hurtig nedkøling 

• Korrekt opvarmning 

• God hygiejne ved udfodring – hænder, skål, 
sut, sonde 



Kritiske kontrolpunkter - 
udfodringsmælk 

• Ren udmalkning 

• Malkeanlæg 

• Rørføring 

• Ren mælkevogn 

• Nedkøling/opvarmning 

• Rene skåle 



Pasteurisering 
 

• Høj pasteurisering 72 grader i 15 min 

• Lav pasteurisering 63 grader i 30 min 
- mindst skade på næringsstoffer, vitaminer, 
mineraler og antistoffer 

• Råmælk: 60 grader i 60 min.  
- viskositet, antistoffer 



Vigtigt ved pasteurisering 

• Sikre sig at temperatur og tider overholdes 

• Pasteurisering er ikke 100 %, men tæt på 

• Effekten er relativ 

– kan ikke erstatte god hygeijne 

–  mælk med meget høje kimtal egner sig ikke til 
pasteurisering 



Tal fra praksis - totalkim 
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Tal fra praksis - coliforme 
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Ikke infektiøse risiko 

faktorer 

•Staldsystem 

•Hygiene 

•Stress 

•Råmælk 

Specifikke 

patogener 

•Virus 

•Bacterier 

•Crypto-

sporidier 

Uspecifikke faktorer 

•Staldsystem 

•Hygiejne omgivelser 

•Hygiejne fodring 

Immunitet 

Smittepres 

Gødningsprøve 

IgG Blodprøver 

Kimtalsprøve 



Konklusion 

• Højt kimtal kan forklare en del af diarre 
problemerne – og vi kan teste for det 

• Forebyggelse 

– Ren udmalkning 

– Hurtig nedkøling 

– Korrekt opbevaring 

– Pasteurisering 

• Kalvene er byggestenene for besætningens 
fremtidige økonomi 



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 


