Kwaliteitszorg Onderhoud
Melkinstallaties

Advieskaart

Onderdeel van Qlip B.V.
Locatie

Bacteriegroeiremmende stoffen

Zweedsestraat1a
7202 CKZutphen
Postadres
Postbus 119

Behandelde koeien
1.

Zijn er koeien behandeld?

2.

Heeft de dierenarts koeien behandeld?

3.

Welke middelen zijn er gebruikt?

4.

Hebt u een combinatiebehandeling van meerdere middelen toegepast?

5.

Hebt u de wachttermijnen aangehouden?

6.

Hebt u de behandelingen conform voorschrift gedaan?

7.

Zijn de behandelde dieren goed hersteld?

8.

Hebt u een delvotest uitgevoerd bij behandelde koeien?

9.

Zijn er koeien drooggezet?

10.

Wordt het droogzetten correct uitgevoerd (merken, droogzetten,
afzonderen)?

11.

Hebt u een verkeerde koe behandeld of droog gezet?

7200 AC Zutphen
088 754 70 14
kom@qlip.nl
kom.qlip.nl

Registratie en herkenbaarheid
1.

Zijn alle behandelde dieren geregistreerd?

2.

Zijn alle behandelde dieren herkenbaar gemaakt?

3.

Is er een vaste werkwijze om melk van behandelde dieren gescheiden op te
vangen en is dit vastgelegd?

Risicopunten
1.

Is de separatie apparatuur 100% veilig?

2.

Is de inhoud van de dumpemmer groot genoeg?

3.

Is er een tussenschot aanwezig in de dumpemmer?

4.

Wordt bij het melken in de container de slang losgekoppeld van de
melkleiding?

5.

Zijn er lekkende klemmen?

6.

Hebt u 1 kwartier behandeld en de andere 3 meegemolken (kwartiermelker)?

7.

Wordt alle gebruikte apparatuur na melken behandelde koe nagespoeld en
afgetapt?

8.

Hebt u ‘zuigers ’in de koppel?

9.

Hebt u de laatste tijd vee aangekocht?
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10.

Melkt u alleen of zijn er meerdere melkers?

11.

Hebt u een attentielijst in de melkstal

12.

Hebt u (bij computermatige blokkering) de juiste werkwijze: staat datum PC
goed, het juiste diernummer ingevoerd en is dit tijdig gedaan met de juiste
datum?

13.

Hebt u bezoek gehad tijdens het melken?

14.

Hebt u melkcontrole gehad?

15.

Is de tank/melkapparatuur tussentijds gereinigd na weg laten lopen besmette
tankmelk?

16.

Hebt u een voetbad gebruikt met groeiremmende middelen?

17.

Hebt u voer en/of water gebruikt met antibiotica?

18.

Is er beschimmeld voer aanwezig?
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