
Instruktion från DeLaval
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Spenmätning – så här gör du!



Spenmätning
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Hur många kor ska jag mäta?

• Upp till 50 kor 90 % av besättningen
• Upp till 100 kor minst 80 % av besättningen
• Upp till             300 kor minst 60 % av besättningen
• Upp till 500 kor minst 45 % av besättningen
• Upp till 1000 kor minst 30 % av besättningen
• Mer än 2000 kor 5 - 15 % (360 kor)

Viktigt: För att vara säker, ha översikt över samtliga kor under mjölkningen för att få
en uppfattning om resultatet är detsamma som genomsnittet

Presenter
Presentation Notes
The confidence interval (also called margin of error) is the plus-or-minus figure usually reported in newspaper or television opinion poll results. For example, if you use a confidence interval of 4 and 47% percent of your sample picks an answer you can be "sure" that if you had asked the question of the entire relevant population between 43% (47-4) and 51% (47+4) would have picked that answer.The confidence level tells you how sure you can be. It is expressed as a percentage and represents how often the true percentage of the population who would pick an answer lies within the confidence interval. The 95% confidence level means you can be 95% certain; the 99% confidence level means you can be 99% certain. Most researchers use the 95% confidence level.When you put the confidence level and the confidence interval together, you can say that you are 95% sure that the true percentage of the population is between 43% and 51%. The wider the confidence interval you are willing to accept, the more certain you can be that the whole population answers would be within that range.



Spenmätning
Spenmätningsverktyg
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Hur använder man verktyget?

• Bredd (mm)
Läs av på den röda markeringen
Exempel: 25 mm

• Längd (mm)
Läs av på den blåa markeringen
+ märket är till hjälp vid avläsning
Exempel : 45 mm

Verktyget för spenmätning har artikelnummer 86263780 



Spenmätning
Hur använder man mätverktyget – Exempel

• Bredd

• Längd
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24 mm

50 mm

Spenstorlek

Presenter
Presentation Notes
Can spend some time here explaining about the measurement process.



Spenmätning
Faktorer att ta hänsyn till och registrera

Registrera avvikande juverformer, spenutformning och spenkondition i
protokollet. 
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Juverformen
• Normal
• Bred 
• Smal

Spenutformningen
• Kors
• Utåt
• Neråt (normal)

Spenkonditionen
Titta efter förändringar;
t.ex. utdragna spenspetsa
eller vita ringar



Spenmätning
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Att mäta och observera

• Använd DeLavals protokoll för spenmätning
(bifogas)

• Du behöver bara mäta en främre spene och en 
bakre spene, inte alla fyra spenar

• OBS! Mät helst på stimulerade spenarna innan 
mjölkning (eftersom spenarna sväller innan 
mjölkning) 

• Spenlängden (mm)
• Spendiameter  (bredd) 
• Beakta spenens ”hälsostatus” och juverformer
• Var två personer

• En som mäter spenarna
• En som skriver i mätresultatet i protokollet
• Har du VMS? Mät i samband med klövverkningen



Spenmätning
Vilka ska jag mäta?

• Mät såväl förstakalvare
som äldre kor.

• Extrema fall av spenar ska
inte leda till fel beslut för
övriga besättningen. 

• Mät alla raser i
besättningen

• Ta genomsnittet i
besättningen.
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Spenmätning
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Protokoll

Skriv in spenens
bredd och längd

Skriv in om juvret skiljer sig 
mycket från normalt

Fyll i gårdens uppgifter



Spenmätning
Därför mäter vi som vi gör:

Spenens diameter
• Den blå linjen visar spenroten. 

Vi mäter diametern ca 1 cm 
under spenroten.  

• Strumpan ska vara 1-2 mm 
bredare än den 
genomsnittliga bredden på
spenen.

• Spenen ska fylla strumpan
under mjölkningen. 

• Det är strumpan i förhållande
till spenens diameter som
avgör hur högt upp
spengummit vandrar.

Short teats – choose small ineffective length and soft lips! 
Strumpan är den övre delen av spengummit
som är i kontakt med spenen



Spenens längd:
• Vi mäter från den punkt där

spengummit ligger an mot 
spenen

• Välj ett spengummi med rätt
längd

Spenmätning

Tex korta spenar – välj
ett spengummi med 
liten sk ineffektiv längd
och mjuk läpp! 

Därför mäter vi som vi gör:



Spenmätning
Vad händer sen?

När själva spenmätningen är klar och du fyllt i alla uppgifter i protokollet 
skickar du in resultatet med dina kontaktuppgifter till:

DeLaval Sales AB
Att:  Helena Håkansson
Box 21 
147 21 Tumba

Eller scanna/fotografera och skicka till: helena.hakansson@delaval.com

Om du har frågor eller synpunkter kontakta gärna mig!
Tel: 08-550 296 64 eller 073-153 63 77
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