Her er inspiration til de meste almindelige arbejdsområder på et kvægbrug, som er vigtige at sætte ind på, for at
opnår gode resultater.
Roadmappet kan hjælpe dig, som leder, til at give dine medarbejderne en hurtigere og mere fokuseret oplæring. Oplæring forgår i trin, så det er overskueligt
for medarbejderne, og arbejdsopgaverne bliver meget konkrete.
Roadmap
Malkning

Level 1
Kan udføre malker 2
pladsen:
Korrekt aftørring af
patter
Korrekt påsætning af
malkesæt
Justering af
slangestyr
Montering af
spandmaskine
Genpåsætning ved
afspark
Øre for luftslip under
malkning
Korrekt montage af
slanger

Level 2
Kan hente køer fra hold 2
og 3:
Drive køer og ordne senge
i hold 2
Betjening af kodriver og
låger
Drive køer og ordne senge
i hold 3

Level 3

Level 4

Køre Trixon

Skumme efter udmalkning

Strø kridt

Anvende sparkebøjle

Notere halte køer

Styre kodriver

Notere køer i brunst

Spraye efter malkning

Kontrollere/rense vandkar

Give oxytocin

Reparere sprayer
Oplære lavere
levels.

Tilmalke 1. kalvs køer

Smårep

Level 5

Kan udføre malker 1 pladsen:
Korrekt udmalkning

Programmere lister
Ændre indstillinger i seplåger

Identificere mastitis
Lukke køer i sep1.

Anvende cmt test
Fejlfinde på
karrusel
Tage stilling til
behandling af
køer

Udlæse kontroldata
Genkende mange køer
Bruge udskrifter i DMS

Reperere mælkemåler

Vaske malkesæt efter røde bånd.
Opstart af malkeanlæg
Vask af malkeanlæg
Udlæse nøgletal for malkning

Sengebåse

Drive
stress

køer,

uden

Ordne sengebåse i hold 2. Ordne sengebåse i hold 3

Strø kridt

Kontrollere
vandkar
Kontrollere
skrabere

Køre Trixon

Vaske vandkar

Skrabe rent i lejer

Styr på låger
Betjene kodriver

Betjene skrabere

Notere halte køer
Notrere køer i brunst
Notere køer med unormal
adfærd

Kalvepasning

Give kalve mælk

Spotte sygdomstegn

Styre nedtrapning

Strø kalve

Vaske kalveskåle

Finde nyt strøhalm
Finde nyt hø

Fodring

Kælvningsafdeling

Køre teleskoplæsser
Starte koblanding i
cowconnect
Rydde foderbord
Udfodre læsset

Lave præmix

Flytte kalv til boks

Give kalv råmælk
Vurdere behov for
fødselshjælp
Genkende tegn på
mælkefeber

Notere på journal
Flytte kalv til
kalvestald
Rengøre
kælvningsboks

Lave goldkoblanding
Lave kvieblanding

Vurdere foderrest
Justere køer/procent i
cowconnect
Vurdere tørstofprocent

Malke nykælvere
Lagre råmælk

Afdække ensilage

Vurdere køer til
kælvning indenfor
12 timer

Kontrollere rengøring

Vaske kalvebokse med
sæbe
Brænde bokse
Kalke bokse

Hygiejne

Vaske egne støvler

Klippe
kreaturer

Klippe bagende af
kvier
smøre knive

Ledelse

Daglig overblik/ansvar Afholde tavlemøde

Lave arbejdsplaner

Spotte syge køer
Tage action på syge
køer

Afkode daglige alarmlister

Udvælge køer til goldninng

Lede an ved nykælvertjek

Afgolde: cmt, mp, dyp, flyt, c21 EFK
Udvælge køer til kælvningsboks
Flytte køer til kælvningsboks
Kontrollere yvere i hold 83
Vaccinere
Give selen

Komanagment

Give fødselshjælp

Klippe haler og yver i hold
3

Klippe kælvekvier

Skifte knive

Redigere
foderplaner

Prognose
Foderbudget
Produktionsbudget
Budgetopfølgning

