AKKUBOREMASKINE AFMONTERER SKÆRM OVER U-RENDE

God foderhygiejne – i foderladen
5. MINERALPÅSLAG / FISKEMELSPÅSLAG
Dødsfald, diarré, endetarmsudfald skyldes ofte dårlig
foderhygiejne. Rengøringsbehovet varierer, og derfor er
intervallerne vejledende.

• Tøm og rengør hver 3. måned (oftere i fugtigt miljø).
• Afdæk evt. påslaget med en plade, så fugt og skidt holdes ude.

SKIDT I GUMMIMANCHETTER

6. FEDTANLÆG
• F edttanken skal have et mandehul.
• Tøm, skrab ren én gang årligt. Oftere, hvis tanken har en sump uden
afløb. Evt. vask ved vaskefirma. Husk grundig udtørring.

1. UDENDØRS SILOER
• Etablér en mandeluge for effektiv kontrol af hygiejnen.
• Inspicér hvert kvartal, tøm siloen helt og rengør efter behov.
• Flere firmaer er specialiseret i rengøring af udendørs siloer.

7. FÆRDIGVARESILOER

2. MØLLEN OG DYSEFILTER

8. SNEGLERENDER, REDLERE OG
OPTAGESTATIONER

• E tablér afsug for at reducere kondensfugt. Rengør filterposer hver 1-2
uger. Skift evt. med et ekstra sæt.
• Inspicér og rengør møllen i forbindelse med skift af sold og slagler.

3. TØRFODERBLANDER
•R
 engør nedfaldsrør (montér med snaplås). Skrab, fej eller støvsug derefter foderblanderen. Inspicer hver 14. dag.

4. VÅDFODERKAR
•N
 edfaldsrør monteres med snaplåse og rengøres ugentligt. Hav to sæt
nedfaldsrør at skifte imellem. Vask blandekarret ugentligt.
• Ved restløs vådfodring skal både blandekar og brugtvandsbeholder
vaskes ugentligt.
• Etablér evt. syre-forstøver i alle blandekar – det reducerer behovet for
rengøring markant.

• Etablér mandeluge så inspektion er mulig.
• Inspicer hver 14. dag og rengør efter behov.

TRÆK STIKKET, NÅR ENHEDEN
RENGØRES. DER SKAL VÆRE ET
STIK PÅ ALLE ANLÆG

• I nspicér transportudstyr/nedfaldsrør før møllen hvert halve år.
• Inspicér transportudstyr/nedfaldsrør efter møllen hver 14. dag. Rengøringsbehovet efter møllen er langt større, fordi den formalede vare
afgiver varme og danner kondens.
• Beskyt optagestationen mod fugt. Inspicér hver 4. uge.

Rengøringsplan
En rengøringsplan giver overblik og systematik.
Lav en årlig hovedrengøring af foderladen herunder
lofter, vinduer, udvendige siloer og transportudstyr.

Pas på dig selv!
• Sluk for UV-lys
• Sluk for strømmen
• Luft ud i vådfodertanken
• Brug støvmaske
• Sluk for syreforstøver
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