H13 - God foderhygiejne - i stalden
God foderhygiejne stopper ikke i foderladen, men fortsætter hele
vejen ud i krybben. Pludselige dødsfald, diarréudbrud,
endetarmsprolaps og gaspustere kan ofte relateres til dårlig
foderhygiejne.
1. Tørfoderanlæg
• Inspicér og rengør optagestationer minimum en gang pr. kvartal,
især hvis de er placeret udendørs eller i uisoleret foderrum.
2. Foderautomater og volumenkasser
• Rengør nedfaldsrør og foderkasser/rørautomater for belægninger
✓ Børst foderkassen og rengør nedfaldsrør med gardinfjederbørste (se foto)
✓ Anskaf eventuelt et ekstra sæt nedfaldsrør og skift til et rent sæt
✓ Vask foderkasser/nedfaldsrør, men kun såfremt der er tid til grundig udtørring!!

Gardinfjederbørste til
rengøring af nedfaldsrør.
Børsten kan bestilles på f.eks.
www.sfv.dk.

3. Hjørner på foderstreng
• Adskilles en gang halvårligt og skrabes/støvsuges. Især hjørnehjul,
der er placeret udendørs, skal inspiceres.
4. Buffersiloer over staldsektioner
• Siloerne inspiceres hver 14. dag og rengøres efter behov. Vær
specielt opmærksom, hvis der er meget fedt i foderblandingen
(>2,5 pct.) eller ved vådt korn.
• Belægninger i færdigvaresiloer kan reduceres kraftigt, hvis der
bruges dysefilter i forbindelse med formalingen  se H12
• Ved nybyggeri bør placering af foderudstyr over diffuslofter undgås
af hensyn til kondens/hygiejne og for at undgå mus/rotter.

Undersøg løbende, om der
opstår belægninger i
foderrørene mellem
volumenkasser og krybbe i
soholdet. Dette kan give
anledning til problemer med
pludselige dødsfald samt
reduceret mælkeydelse.

5. Transportvogne & udstyr
•
•
•
•

Tjek udleveringssiloer (som transportvogn fyldes fra).
Transporteres foder til et andet site, skal vognen være lukket.
Fej vognen ren inden nyt foder fyldes i.
Inspicér og rengør korngrav, snegle og andet udstyr, der anvendes
til at få foderet fra vognen og op i siloen.
• Tjek færdigvaresiloen for belægninger hver 14. dag og rengør efter
behov.

Belægning i nedfaldsrør fra
volumenkasse kan fjernes
med børste eller ved vask
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