90 dages hands on-rådgivning banker celletallet ned på 150.000
Døjer din besætning med for højt celletal – til skade for
dyrenes sundhed, ydelsen og i sidste ende din bundlinje?
Så kan du gøre noget ved det med rådgivningspakken
Celletal turnaround. Her får du via en tilbundsgående
analyse af besætning, stald, malkeanlæg og management
udpeget problemerne og metoder til at løse dem.
Efter tre måneder er resultatet ikke alene sundere køer,
højere ydelse og bedre økonomi. Du får også en bedre
hverdag med mindre framalkning, færre behandlinger
og større arbejdsglæde for både dig selv og dine
medarbejdere.
Rådgivningen omfatter blandt andet:
 Indledende besøg af ekspert, som ud fra data i Dyreregistrering/DMS inspicerer køernes nærmiljø
 Fælles fastlæggelse af mål for indsatsen gennem
rådgivning og sparring
 Tjek af yverhygiejnen – midler og praksis
 Brugen af dit managementprogram
 Fire opfølgende besøg, hvor indsatsen vurderes og
justeres
 Et afsluttende besøg, hvor forslag til indsatsområder
præsenteres og diskuteres
 En rapport over hele forløbet og et tjekskema til det
videre arbejde

 Besøg under malkning med malkeinstruktion
(oplagt hvis du malker med andet end AMS)
 Dynamisk målinger
 Tekniske afprøvninger
Forbedringer lige til at bruge
Vores eksperter er forankret i praksis, så de leverer
relevante forbedringsforslag, der er lige til at bruge.
De betjener sig af det nyeste måleudstyr, og takket være
deres uvildighed har de et godt samarbejde med alle
producenter af malkemaskiner. Derudover trækker de
på et netværk af eksperter på andre områder. Det sikrer,
at alle potentielle årsager til højt celletal inddrages.
Tid og pris
Med Celletal Turnaround får du seks rådgivningsbesøg
over tre måneder. Hvert besøg tager omkring tre timer.
Den samlede pris for hele forløbet er cirka 17.200 kr.
Beløbet dækker:
 Forberedelse af besøg
 6 besætningsbesøg
 Besøgsrapport
 Transport

En kvalitetsrådgiver er ekspert i moderne mælkeproduktion, uvildig og i dialog med alle producenter af malkemaskiner, fortrolig med lovgivningen på området og mejeriernes kvalitetsprogrammer, forsynet med det nyeste i måleudstyr samt ISO-certificeret.
Videncentret for Landbrug, Kvæg, Sundhed og Råvarekvalitet er certificeret efter kvalitetsstandarden DS/EN ISO 9001:2008. Certificeringen omfatter en række aktiviteter
målrettet ”Sunde køer – god mælk
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