Senast ändrad: 2022-05-31

[Gårdens namn]

Vad är viktigt?
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Att hygienen i roboten är god
Att larm blir åtgärdade snarast
Att service utförs vid rätt intervall
Att spengummin är anpassade för besättningens djur
Att viktiga funktioner kontrolleras manuellt och inte förlitas helt till larm
Att managementprogrammet matas med uppgifter som är nödvändiga för korrekt funktion
Att regelbunden kontroll görs av inställningar som inte automatiskt läggs på djur som kalvar in
Att mjölkningstillståndsinställningarna är väl anpassade för gårdens förutsättningar
Att systemet inte överbelastas
Att kor söker sig till roboten frivilligt
Att se till så korna får jämna mjölkningsintervall
Att djuren aldrig blir skrämda i roboten
Att korna står lugnt under mjölkning
Att alla kor mjölkas tillräckligt ofta utifrån juverhälsa och laktationsstadie
Att kor blir fullständigt urmjölkade
Att korna får en jämn rytm i stallet och störs så lite som möjligt
Att ranglåga och svaga djur får bra förutsättningar att klara sig i systemet
Att det finns goda utfodringsrutiner och bra foderbalans
Att alla kor äter sitt kraftfoder
Att djuren har god klövhälsa
Att nya djur får en bra introduktion för att snabbt hitta sin plats i gruppen lära sig stallsystemet
Att tidigt hitta hälsostörningar hos djuren
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[Gårdens namn]

Vad vill vi uppnå?
•
•
•

Att larm i stor utsträckning förebyggs genom god rengöring av anläggning samt god
övervakning av hårdvara och mjukvara
Att robotens kapacitet utnyttjas maximalt, utan att överbelasta den
Minimum 15% ledig tid fritt system och minst 10 % guidad system

•

Att inga djur mjölkar sig minst 2 gånger/dygn förutom vid sinläggning
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Att inga djur mjölkar sig oftare än 4 ggr/dygn oavsett avkastning och laktationsstadie
Minst 8 kg mjölk och max 15 kg mjölkning/mjölkning
Full kvalitetsbetalning för mjölken
Att nya djur lär sig gå själva inom en vecka
Mellan 2,5 - 3 mjölkningar per dygn i snitt
Inga kor med mer än 12 h mjölkningsintervall
Att varje individs mjölkningsintervall varierar högst 2 timmar
Max +--/20 % variation i antalet mjölkningar per timme, undantaget vid
diskningstimmen
Minst 7 grindpasseringar i Milk First, minst 10 i Feed First och mer än 1,5 avvisningar i fritt
system.
Att inga kor tillbringar mer än 2 timmar i väntefålla eller gräddfil innan mjölkning
Max 3 % ofullständiga/misslyckade mjölkningar
Minimalt med läckande kor (max 10 % av liggbås)
Att spenarna är rena och torra innan mjölkorganet sätts på
Att avvikande djur hittas, åtgärdas och får uppföljning
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