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FLYTNING AF KONTROLDATO SKAL HELST UNDGÅS
Planlægning er en væsentlig del af en velfungerende ydelseskontrol. Typisk har en kontrolassistent en plan for de næste 4-6 uger. En sådan plan tilsigter et minimum af kørsel, hvilket
indbefatter, at besætningerne får ydelseskontrol områdevis.
Vi vil opfordre til, at de udmeldte datoer overholdes. Der kan naturligvis komme ting på
tværs; men dagligdags begivenheder bør ikke medføre, at kontroldatoen pludselig må ændres. RYKs Driftsbestyrelse har fokus på dette område. Én kørt km koster 6-7 kr., så derfor
har unødig ekstra kørsel vores bevågenhed.

HVAD GØR RYK FOR AT VEDLIGEHOLDE UDSTYRET ?
RYK ejer udstyr, der lejes ud i forbindelse med ydelseskontrol. Det drejer sig om de såkaldte EMM-ere, tilhørende Datahandlere, robotkasser (både de røde og de blå), stavantenner,
pladeantenner, panasonic-enheder, mm.

Velfungerende udstyr er vigtigt for en velfungerende ydelseskontrol.
Kravet er, at det skal fungere, når man som landmand får det udleveret. På RYKs Servicecenter i Skejby udføres der hvert år en kontrolmåling, for at sikre at udstyret måler korrekt.
Der udskiftes slanger, reservedele, batterier, mm. Målerne er næsten afskrevet, så jo længere de holdes kørende for en rimelig penge, desto flere penge sparer RYK og dermed vores landmænd.
Derfor vil vi opfordre alle til at behandle målere, osv., som var det ens eget.
Spørgsmål: Vil du bruge spuleslanger/højtryksrensere, når du vasker elektronisk udstyr?
Næppe. Det gælder også ved vask af RYKs målere: ingen spuleslanger/højtryksrensere. Vi
opfordrer til, at mandskabet på gården også er orienteret om dette.

SALMONELLA-PRØVER VIA MÆLKEPRØVERNE
Salmonella Dublin skal bekæmpes, og der gøres en stor indsats. Uheldigvis kommer der
også ny-smittede besætninger til. For tiden har ca. 8 % af de mælkeleverende besætninger
salmonella-antistoffer i mælken.
RYK tilbyder salmonella-prøver via mælkeprøverne. De koster 30,85 kr. pr. stk. Udpegning
sker via DMS eller via dit RYK-kontor.
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