Kwaliteitszorg Onderhoud
Melkinstallaties

Advieskaart

Onderdeel van Qlip B.V.
Locatie

Boterzuursporen

Zweedsestraat1a
7202 CKZutphen
Postadres

Voederwinning en opslag
1.

Mollen bestrijding (dit voorkomt grond zand of veen) in de kuil.

2.

Weide “slepen”( molshopen vlak maken).

3.

Goede afstelling (oogst) machines (ter voorkoming grond in de kuil).

4.

Regelmatig aanvoer over gehele kuil.

5.

Regelmatig aanrijden.

6.

Kuil op verharde ondergrond.

7.

Goede afvoer van (o.a. regenwater, sappen).

8.

Zorg voor een goede dichtheid (weinig/geen lucht)

9.

Houdt rekening met voersnelheid (evt. zomerkuil) > 1,5 mtr. per
week.

10.

Goede afdichting (voorkeur met gronddek) ong. 10 a 15 cm.

11.

Analyses/ monster nemen van kuil( uitslag NH3, ruw asgehalte,ds).

12.

Conserveringsmiddelen (zuur, broeiremmers)!

13.

Schone route naar stal.

14.

Niet meer uitkuilen dan nodig, vooral bij warmere dagen (zomer).

15.

Niet meer verwijderen van deklaag dan nodig is.

16.

Regelmatig voerresten verwijderen.

17.

Regelmatig voerapp. schoonmaken.

18.

Voorkom hogere (broei) temp.in het voer.

19.

Voer randen en slechte stukken voer niet aan melkvee.

Postbus 119
7200 AC Zutphen
088 754 70 14
kom@qlip.nl
kom.qlip.nl

Stal/koe
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?

4.

Schone roosters (mestschuif)?

5.

Goed ventileren (jongveeopfok op volledige roostervloer).

6.

Voorkom damslapen.

7.

Schone looproute voor koe naar de stal.

8.

Zorg voor schone wachtruimten.
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Melken
1.

Zorg d.m.v. goede voorbehandeling voor schone uiers(slotgaten).

2.

Droog voorbehandelen.

3.

Bij zeer vuile uiers afwassen en goed nadrogen d.m.v. schone droge doeken.

4.

Voorkom luchtzuigen tijdens aansluiten melkstellen.

5.

Voorkom aftrappen melkstellen (vliegen, bestrijding,ventileren).

6.

Schone melkapparatuur. Ook de spoeljetters.

7.

Bij wisselen van koeien melkstand schoonspuiten.

8.

Eventueel een schuimdip (wasmiddelschuim) als voordip gebruiken.
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