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Kvier skal malkes før 

Tillid til systemet  

Jalvingh ønskede mere greb om brunstobservation, især hos 
kvierne. Jalvingh har i øjeblikket en hel del kvier på gården. 
Jalvingh: ”Faktisk lidt for mange i kombination med antallet af 
malkekøer. Kort sagt, så længe de ikke bliver malket, koster de 
mig penge på grund af foder og andre opstartsomkostninger. Og 
hvis det er op til ministerens nuværende lovgivning, vil ungdyr 
over 2 år ikke, der endnu ikke producerer mælk, falde i en højere 
kakategori med hensyn til fosforrettighederne. Det betyder jeg kan 
holde færre malkekøer.” Ifølge Jalvingh er det ofte vanskeligt at 
observere brunst hos kvier. De er ofte stadig meget aktive og 
springende. “Normalt ser man på kviernes vægt. Hvis dette er 
tilstrækkeligt, skal man begynde at inseminere. Det gjorde jeg, 
da de var omkring 15 måneder gamle. I sidste ende endte det med 
at jeg først inseminerede imellem 15 -18 måneder. Ida viser mig 
hhvilke kvier der er i brunst noget tidligere. På baggrund af de 
oplysninger inseminerer jeg nu allerede ved 12 måneder, hvis de er 
tilstrækkelig udviklede.  Jeg inseminerer nu tre måneder tidligere 
og jeg reducerer den første gangs kælvningsalder fra 26 måneder 
til 22 – 23 måneder. Det betyder at jeg kan få kvierne til at 
producere mælk før, hvilket giver godt afkast” siger landmanden. 

Jalvinghs malker i øjeblikket 54 køer. Inklusive ungdyr er der sammenlagt 84 dyr med Ida-sensorer. ”Hvis du gør 
det, skal det gøres ordentligt og skal alle køer have en sensor.”, siger han. Jalvingh er meget aktiv i forskellige 
studiegrupper og ved hvad der foregår inden for landbruget og mejerisektoren. ”Jeg har haft ideen om at bruge 
sensorer på gården i en årrække. Jeg undersøgt ere muligheder og Ida sagde mig noget af ere grunde. For det 
første abonnementet, jeg betaler kun per ko og behøver ikke købe en hardware. Derudover er teknologien lige mig. 
I mit netværk er der ere der arbejder med Ida, f.eks Hoogland og Bles Dairies. Firmaet bag Ida nder jeg også 
ininteressant,” fortæller Jalvingh. 

Vi møder Jan-Roelof Jalvingh i stalden i nærheden af kvierne. Han er i gang på sin telefon med Ida. Siden slutningen 
af juni sidste år har alle køer på Hookwood Dairy, som drives af Jalvingh og hans kone i Ruinerwold (Holland), båret 
Ida-sensorer.  I begyndelsen af juli modtog landmanden Ida-appen, hvorefter indsigterne i brunst og sundhed blev 
synlige på telefonen. Nu kan han ikke forstille sig uden brug af Ida-appen længere. 

Succeshistorier fra Ida brugere

Navn: Jan Roelof-Jalvingh
Malkekøer: 60 
Ungdyr: 45
Jord: 28 ha, hvoraf 23 ha græs og 5 ha fodermajs 
Mål: Kvier skal malkes noget før. Bedre tag om antallet 
af ungdyr sammenlignet med malkekøer. 

Ved at opdage brunst noget før og dermed tidligere 
insemination, er der en gevinst der kan opnås ved 
kvier. Det var det, der overbeviste Jalvingh om at 
bruge Ida sensorer. ”Jeg har et stort behov for 
information og mine interesser er avl og teknologi. 
Ved brug af Ida får jeg et godt billede af hvad der sker 
hos mine køer”. 

Reducer den første gangs kælvningsalder med Ida
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Det er tydeligt, at Jalvingh er interesseret i teknologi, men 
bedriften er ikke fuld af tekniske funktioner. Han valgte 
bevidst at arbejde med Ida først. ”Jeg er ofte afsted og en 
gang i mellem på ferie. Det er dejligt, at jeg fortsat kan 
holde øje med køerne gennem Ida, ” siger Jalvingh. 
Mælkeproducenters informationsbehov er stort.  ”Enhver 
landmand ønsker en nem ko, der giver masser af mælk, en 
koko der bliver let drægtig og ikke har problemer. Der er stadig 
meget plads til forbedring og data forbliver en vigtig detalje. 
For eksempel er der stadig meget at vinde ved at optimere 
grovfoderindtagelse og få mere indsigt i, hvor meget en ko 
egentlig indtager om dagen.”
Jalvinghs favoriserer også nye teknologier i avl. Som 
standard udfører han genomics teste på alle kalve, så han 
ved, hvad dyrenes avlsværdi er. Opdræt er derfor også en 
hobby. Hvad der ellers er på ønskelisten? ”En malkende 
robot. Det er virkelig noget for mig”. 

SemSemex er Idas distributør i Danmark. For mere information 
om Ida eller en gratis demo og beregning for din besætning, 
kan du kontakte din Semex avlsrådgiver. 

En malkende robot er stadig en drøm 

”Ida viser mig hvilke kvier der er i brunst noget tidligere end jeg selv kan se dem. 
På baggrund af de oplysninger inseminerer jeg nu allerede ved 12 måneder, hvis de er 
tilstrækkelig udviklede.”

Efter kun et par måneders brug af Ida har Jalvingh 
allerede et meget bedre billede af bedriften. ”Jeg 
diskuterer også brugen af Ida med de konsulenter, der 
besøger min bedrift. Dette giver ofte en god snak om 
hvilke ting jeg kan optimere. Derudover afspejles brugen 
af nye teknikker i de studiegrupper, hvor jeg deltager. 
Jeg er meget aktiv på sociale medier og deler gerne 
minemine oplevelser. Jeg ser virkelig brugen af nye teknikker 
som et nyttigt hjælpemiddel til at styre min besætning. 
Men at arbejde med køer er selvfølgelig altid et 
menneskeligt arbejde. Ud over at Ida konstant lærer, 
lærer du som landmand også at fortolke indsigterne. Og 
det er vigtigt at give feedback om dette. Derudover kan 
jeg altid sende en besked via appen, hvis jeg har et 
spøspørgsmål. Det er en dejlig ekstra service” siger 
Jalvingh. Selvom mælkeproducenten oprindeligt 
ønskede at få et bedre greb om brunsten fra de unge 
kvier, ser han også en stor værdi i de sundhedsrapporter 
Ida giver ham. ”For at opdage sundhedsmæssige 
problemer noget før, valgte jeg at give alle dyr en sensor. 
På den måde går jeg ikke glip af noget. Jeg har allerede 
hahaft en række rapporter fra Ida og derfor været i stand 
til at behandle et par dyr tidligere, så jeg ikke har 
behøvet at kontakte dyrlægen.” 

Et godt greb om sundheden 

Succeshistorier fra Ida brugere


