Hold
kraftfôrsiloen ren!

Det er en god regel å sjekke kraftfôrsilo jevnlig og utføre
rengjøring dersom det henger fôrrester på veggene.
Dette forebygger at det danner seg skadelige
organismer, som kan smitte nytt kraftfôr som blir fylt
på siloen. Faren for utvikling av midd og mugg er størst
i sommerhalvåret.
Det bør utføres inspeksjon av silo minst 2-4 ganger
per år.
Innblåsingsrør til silo må være riktig og tydelig merket.
Kontakt Strand dersom du mangler merking. Ikke bestill
større mengde kraftfôr enn det er plass til på silo.
Det er gårdbrukers ansvar å ta av og tømme, samt
eventuelt tørke støvposen etter innblåsing og plassere
den tilbake i oppbevaringsboksen. Strand sine sjåfører
kan påta seg oppgaven med å sette på støvposer i de
tilfeller dette er ønskelig (dette må opplyses om ved
bestilling av kraftfôr).

■ Vi oppfordrer til maks. 2 mnd. lagringstid

i sommermånedene.

• Gjelder også under og etter varmeperioder,
samt ved brå værendringer

■ Tøm siloen helt ved jevne mellomrom
■ Forsikre deg at siloen er tett og ikke slipper

inn uønsket fuktighet

• En lekk silo kan gi muggent fôr, som vil kunne
påvirke husdyrproduksjonen

Det anbefales en grundig rengjøring
både vår og høst
■ Viktig å tenke HMS ved rengjøring
• Bruk støvmaske
• Ved inspeksjon av silo - ikke putte hodet inn
for å sjekke (bruk speil eller kamera)
• Unngå åpen ild (mjølstøv kan være eksplosivt)

T
Tørr
(mekanisk) rengjøring av silo:
■ Rester i silo fjernes med kost eller ved å banke i sidene
• Vurder tilsvarende for innblåsings - og lufterør
lufterø
■ Silopose bør også ristes eller bankes
■ Ved behov demonteres og rengjøres fôrskrue
• Forebygger tetting og knusing av fôr

V (kjemisk) rengjøring:
Våt
■ Ved behov og anledning bør silo vaskes ren
• Dette utføres ved mugg, kakedannelse, o.l.
■ System må være tørt før du fyller på nytt kraftfôr
■ Vurdere desinfeksjon når dette er et behov
• Silo må være fri for fôrrester
■ For valg av desinfeksjonsmiddel
• Kontakt aktuell leverandør av slike produkter

Gode rutiner for sjekk og rengjøring
bidrar til å sikre trygt fôr til dine dyr.
Det er ditt ansvar å sikre at rørgater,
spjeld og utlufting er i orden, som vil
bidra til innblåsing av kraftfôr på en
god måte.
Vi setter stor pris på at det fjernes
uønsket vegetasjon og klargjøres
rundt innblåsingsrør.
I tillegg er det til stor hjelp for
fremkommeligheten at det er ryddig
rundt kraftfôrsiloen.
På forhånd – tusen takk for din hjelp!
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