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Sporer i mjölk
Vad kännetecknar de ”sporfria” gårdarna?
Det vi hittills kommit fram till är att hygien hela vägen är det som
är en gemensam faktor för de gårdar som inte har problem med
sporer.
De är noggranna vid ensilering. Det gäller att inte få med jord
eller gamla gödselrester i grönmassan. Snabb förtorkning av
grönmassan, rationell och noggrann inläggning i silo alt
pressning-inplastning. Noggrannhet vid täckning-lagring.
Använder ensileringsmedel i större utsträckning.
Gör regelbundet rent i foderutrymmen, foderbord och
båspallar/liggbås.
Använder rikligt med strö.
Klipper kor och juver!
Går inte upp med smutsiga stövlar på foderbordet!
Grönmassa 2008
Grönmasseprover från samtliga skördar är analyserade under
2008. Det var ingen av de tidigare sporfria gårdarna som hade
förhöjda sporvärden i grönmassan. Däremot var det en gård som
hade förhöjda sporvärden i första skörd, tre i andra skörd och två i
helsäden bland de gårdar som tidigare haft problem med sporer i
mjölken. Tredje skörden är inte analyserad ännu.
Under stallperioden 2008-2009 koncentreras provtagningen till de
gårdar som har sporproblem.
Kurs i ensilering våren 2009
Till våren planeras en kurs i ensilering för samtliga medlemmar I
Falköpings och Gäsene mejerier. Resultat kommer då bl. a. att
presenteras från den förtorkningsstudie som utfördes på två av
gårdarna i projektet.

Råd inför stallsäsongen
Noggrann hygien hela vägen
¾Rengör stallet väl inför varje stallsäsongen.
¾Klipp korna i samband med installning! Om man själv inte hinner
med klippningen har Farmartjänst en utmärkt service som några av
våra lantbrukare i projektet anlitat. Alla kor blir klippta snabbt.
¾Svanshållare är ett utmärkt hjälpmedel i uppbundna besättningar
för att hålla korna renare.
¾Tornsilo. Gör rejäla uttag vid öppnade av silo för att undvika
varmgång. Om möjligt öppna silon vid svalare väderlek.
¾Plansilo. Använd blockuttagare vid uttag från silo. Synligt dåligt
ensilage kasseras. Håll rent i och runt silo. Block vid sidorna kan
användas till ungdjuren.
¾Rundbalar. Lagringsplats skyddad från fåglar och skadedjur.
Använd inte skadade balar till mjölkkorna.
¾Rengör regelbundet
¾Foderutrymmen och fodervagnar
¾Foderbord och vattenkoppar
¾Båspall och liggbås
¾Viktigt– gå inte upp på foderbordet med smutsiga stövlar!
Gödsliga stövlar eller skor är ett säkert sätt att få upp sporerna från
gödseln till fodret. Det finns alltid sporer i gödseln.
¾Viktigt – mjölkningshygien – noggrann avtorkning av juver och
spenar. Mjölka ur 4-5 strålar. Mjölkningshandskar rekommenderas!

