”dyrevenlig, arbejdsbesparende, godt mikroklima“

Sådan virker det:
t ,BMWFOFWMHFSEFUTUFE EFIFMTUWJM
være - i den beskyttende igloo eller
udenfor i den friske luft.
t %FSFSUBHPWFSMCFHÌSEFO TÌ
underlaget forbliver tørt.
t %FNBOHFNVMJHIFEFSGPSJOESFUOJOHBG
ædepladserne.
t )VSUJHVENVHOJOH GPSEJJHMPPPH
veranda let kan flyttes.

H&L IGLOO

Trækfrit mikroklima til optimal beskyttelse af dine kalve
Når et problem opstår i kalvestalden er det ofte en følge af
dårlig ventilation. Hyppige luftvejsproblemer er et klart signal om et dårligt staldmiljø. Men det kan betale sig at samarbejde med naturen. Se her, hvordan det er muligt med
H&L Igloo!
Tilbyd dine kalve ly
t 5SLCFMBTUFSLBMWFOFPHLBOWSFTLZMEJTZHEPNNF
Dette er almindeligt kendt. På den anden side er det
nødvendigt med stort luftskifte i traditionelle kalvestalde
for at kunne udskifte den kimfyldte luft.
t *TSJEFGSTUFVHFSLBOLBMWFOFJLLFLMBSFEFOOFCFMBTU
ning.
t .FE)-*HMPPLBOEVIBWFPQUJMLBMWFJFUUSLGSJUPH
alligevel velventileret område.

Kalven bestemmer

Luftcirkulation i H&L Igloo’en

25 graders frost er ikke noget problem for kalvene

Opsæt et unikt ventilationssystem
t *HMPPFOTSVOEFGPSNTLBCFSFOTQFDJFMWFOUJMBUJPOTFG
GFLU7JOE TPNSBNNFSZEFSTJEFOBGJHMPFOWJMSFTVMUFSF
i negativt tryk i toppen af halvkuglen (Bernoullis effekt).
Ventilationsåbningerne er placeret sådan, at luften fra
igloo’en aktivt suges ud.
t %FSVEPWFSTUJHFSEFOWBSNFMVGUJJHMPPFOPQBEPHVE
af udluftningsåbningerne. Kalvene, der ligger i igloo’en,
undgår på denne måde trækluft.
t %FTVEFOIKMQFSwTLPSTUFOTFGGFLUFOwTPNTLZMEFTGPS
skellen i luftindtag og luftafgang, til at udlufte igloo’en.
t *OEUBHBGGSJTLTLFSWJBJOEHBOHTÌCOJOHFO%FOFS
gange større en udluftningsåbningerne i taget. Dette
giver en lav lufthastighed i liggeområdet.
Aldrig for varmt – aldrig for koldt
t &OTQFDJFMDPBUOJOHBG*HMPPFOTSHFSGPSFONBLTJNBM
refleksion af solens varme. Derfor bliver der ikke så
varmt i Igloo’en, og selv på varme sommerdage kan
kalvene ligge behageligt køligt.
t *IWFSUGBMEFSUFNQFSBUVSFOJOEFOJ*HMPPFOBMUJECFUZEF
ligt lavere end udenfor i direkte sol, selv når Igloen selv
placeres i fuldt sollys.
t 4FMWPNWJOUFSFOFSUFNQFSBUVSFOJOEFJ*HMPFOJLLF
væsentligt anderledes end udendørstemperaturen. Derfor kommer kalvene ikke til at svede, hvilket kunne føre
til alvorlige problemer.
t ,BMWFOFTPSHBOJTNFPHEFSFTQFMTUJMQBTTFSTJHEFMBWF
temperaturer, og de klarer sig flot. Læs venligst mere
under ”praktiske tip”.

Masser af plads til sunde og aktive kalve
Hvor meget plads har en glad kalv brug for? Ikke kun dyrerettighedsaktivister bekymrer sig om dette spørgsmål, men
derimod alle, som interesserer sig for kalveopdræt. Det
gælder ikke mindst for de yngste kalve, at ”mindre er ikke
BMUJENFSFw)WPSGPS 4FIFSIWPSGPS
Tilbyd dine kalve valgmuligheder
t 1SBLUJTLFSGBSJOHIBSWJTU BUEFUFSFOHPEJEFBUPQEFMF
kalveboksen i et hvileområde, et aktivitetsområde og et
fodringsområde. På denne måde bliver kalve, der hviler
sig eller æder, ikke forstyrret af legende kalve, der springer glade rundt.
t *TSFSEFSNFHFUUSBåLJESJLLFPHEFPNSÌEFSOF TPN
ofte er mere fugtige og beskidte. Derfor bør kalvene
have plads nok til, at de ikke bliver nødt til også at ligge i
dette område.

Igloo-system med fodringsområde,
løbeområde og hvileområde

Lad kalven bestemme selv
t ,BMWFOWFECFETUTFMW IWPSEFOIFMTUWJMWSF5JMCZEEFO
UPIWJMFTUFEFSBUWMHFJNFMMFN
- i Igloo’en i det beskyttede mikroklima
- i løbegården udenfor Igloo’en.
t %VWJMTOBSUTF BULBMWFOFTGPSFUSVLOFIWJMFTUFEFSWBSJFrer med vejret og kalvenes alder. Deres præferencer kan
ændre sig indenfor et par timer. Disse hyppige ændringer i kalvenes præferencer fortæller også, at man som
kalvepasser oftest kommer for sent med tilpasninger
af staldmiljøet, når kalvene er opstaldet i kontrollerede
stalde.
Vær dyrevenlig, tilbyd masser af plads
t *GMHFFVSPQJTLFSFUOJOHTMJOKFSTLBMFOLBMW BGIOHJHBG
dens alder, have 1,5 til 1,8 kvadratmeter plads.
t %JTTFBOHJWFMTFSFSGPSMBWF OÌSLBMWFOFTLBMIBWFQMBET
til tre aktiviteter (hvile-, leg- og ædeområde (se ovenstående). Vi anbefaler, at du tilbyder 2 til 2,5 kvadratmeter
pr. kalv. Med en Igloo-opstaldning er dette pladskrav
som regel ikke noget problem på grund af de lave byggeomkostninger.

Naturlig opstaldning

Masser af strøelse - maksimal sundhed
t 'SJTLTUSFMTFCJOEFSGVHUPHSFEVDFSFSEFSNFECBLUFSJFudviklingen og frigivelsen af ammoniak.
t %FTVEFOELLFSTUSFMTFOHEOJOHTLMBUUFS TÌLBMWFOF
holdes rene. Dette reducerer kalvenes optagelse af
smittekim og nedsætter risikoen for sygdomme.
t %FULBOJLLFVOEHÌT BUOPHMFLBMWFWJMEFBGIBMNTUSelsen. Det sker også selvom kalvene får tilbudt masser
af godt grovfoder. Derfor er det vigtigt, at strøelsen er
den bedste kvalitet.

Ude i frisk luft

H&L IGLOO

Arbejdslettelse
Når du bygger en ny stald, afgør du jo, hvordan dine arbejdsforhold skal være i de følgende år (og årtier). Også i kalvestalden skal du ikke bare tage hensyn til kalvenes behov,
men også til de mennesker, som skal arbejde i stalden. At
der ikke behøver at være konflikter mellem disse to hensyn,
LBOEVMTFPNJEFUGMHFOEF

Foderfront med grovfodertrug og kraftfoderautomat

Effektiv fodring
t 4USTUFEFMFOBGBSCFKEFUJLBMWFTUBMEFOHÌSNFEGPESJOH
Foderpladserne skal være indrettet sådan, at det er
hurtigt at servere foderet.
t %FSVEPWFSTLBMGPESJOHTPNSÌEFSOFWSFSFOHSJOHTWFOlige og ikke volde hygiejniske problemer. Glatte overflader er vigtige. Rustfrit stål egner sig i høj grad til dette
formål.
t 0HTÌVEGPESJOHTUFLOJLLFO NMLFBVUPNBUFMMFS.MkeTaxa) skal kunne integreres på en god måde. Der er
mange forskellige praktiske muligheder – se eksemplerne i denne håndbog.
Hurtig strøning
t ,VOIWJTEFUFSIVSUJHUBUHJWFTUSFMTF WJMEFUCMJWFHKPSU
hyppigt nok.
t 1MBOMHEFSGPSGSBTUBSUFOBGFOMBHFSQMBETUJMTUSFMTFOo
så tæt som muligt ved Igloo-stalden.

Halmlager i Igloo-systemet

Hurtig udmugning i Igloo-Veranda-stalden

Udmugning - regelmæssigt og nemt
t )BMNNÌUUFOJLBMWFCPLTFOGSJHJWFSBNNPOJBL%FTVEFO
generer fluerne kalvene om sommeren. Ved at muge ud
hver 2.-3. uge om sommeren fjernes fluelarverne, og
måtten fjernes inden ammoniakudviklingen tager fart.
t %FUTLBMWSFMFUPHIVSUJHUBUNVHFVE%FUUFIBSEFSGPS
fået særlig opmærksomhed under konstruktionen af
Igloo’en. Igloo’en selv kan løftes og med lethed flyttes
med en frontlæsser og rengøres.
t **HMPPTZTUFNFULBOLBMWFOFMVLLFTPQUJMGPEFSCPSEFU 
mens der muges ud.
t *HMPP7FSBOEBFOLBOýZUUFT NFOTLBMWFOFFSMVLLFU
sammen oppe ved foderbordet, og derpå kan der gøres
rent.

Lave bygningsomkostninger og høj fleksibilitet
Uanset hvor meget du holder af dine dyr og dine ansatte, så
kikker du nok alligevel også på omkostningerne, når der skal
bygges en ny stald. Prisforskellene kan være betydelige, og
de belaster produktionsresultatet i hele afskrivningsperioden. På denne side vil vi bevise for dig, at et Igloo-system
ikke blot er dyrevenligt, men også er meget konkurrencedygtig.
Byg til lave omkostninger
t *HMPPTUBMEFFSNFHFUÌCOF7JBOCFGBMFS BUEVHMFNNFS
alt om staldbyggeri og ventilationssystemer, og i stedet
foreslår vi Igloo-systemet med det beskyttede mikroklima.
t *HMPPTZTUFNFUFSPQUJMCJMMJHFSFFOEUSBEJUJPOFMMF
kalvestalde med vindnet og mekanisk ventilation.
Den fleksible problemløser
t 6EPWFSEFTSMJHF)-TUBMETZTUFNFS *HMPPTZTUFNFU
og Igloo-Veranda) kan H&L-Igloo indsættes meget
fleksibelt i forbindelse med andre staldformer – fx ved
ændringer af gamle staldbygninger. Ofte er det nødvendigt at åbne en bygning for at skaffe mere luft, og så
sørger Igloo’en for det nødvendige mikroklima.
t 1ÌEFONÌEFLBOQSPCMFNFSPGUFMTFT VEFOBUEFU
bliver nødvendigt med dyre ombygninger.
t 1ÌEFONÌEFLBOUBHFUHJWFMZGPSNBTLJOFSJ IBMNFMMFS
andet.
t %FUFSJLLFTÌWJHUJHU IWPSEBOUBHFUWFOEFSJGPSIPMEUJM
verdenshjørnerne, når der blot er en Igloo. Dermed kan
man evt. opsætte solfangeranlæg på taget af bygningen.
Hurtig opstilling
t %FUUBHFSUPQFSTPOFSNJOVUUFSBUPQTUUFFO*HMPPo
takket være præcise elementer og forboringer samt en
letforståelig samlevejledning.
t &O*HMPP7FSBOEBLBOPQTUUFTBGUSFQFSTPOFSQÌGÌ
timer. Der medfølger et bygge-kit samt en letforståelig
samlevejledning.
t 4FMWTUSSF*HMPPTZTUFNFSLBOIVSUJHTUUFTPQQÌCFEste gør-det-selv vis. Også her giver vi gerne råd og stiller
planskitser til rådighed.
t ,BMWFTUBMEFOFSNFHFUIVSUJHBUCZHHFPQ TÌEFOIVSUJHU
er klar til brug. Det betyder også en hurtig tilbagebetaling af det investerede beløb.

5 minutter

10 minutter

Enkel tagkonstruktion

Ombygning

Igloo’er under beskyttende tag

30 minutter

H&L IGLOO

Igloo-System
Kombinationen med et gennemtænkt staldsystem gør
Igloo’en til et ideelt sted for kalveopdræt. Et eksempel på
en fast monteret Igloo-stald er det såkaldte Igloo-System.
Tag over hovedet
Det er især vigtigt at dække fodrings- og motionsområderne
med tag. Så er kalvene beskyttede mod regn såvel som
hård sol, og de kan gøre som de vil uden nogen bekymringer omkring vejret. Store udhæng holder strøelsen tør, selv
når det regner og blæser og giver desuden et behageligt
arbejdsmiljø.
Fleksible udvidelsesmuligheder med moduler
Iglo Systemet er sammensat af forskellige moduler, som
giver mulighed for fleksibel udvidelse til enhver tid. Dette
tillader dig at bygge en hvilken som helst staldstørrelse til
op til 200 kalve, hvilket gør det til et ideelt valg for vækstbedrifter.
Modulerne omfatter Igloo-området (Basismodul eller Udvidelsesmodul) og halmopbevaringsområdet. Det sidste
modul tillader både tør opbevaring af underlagsmateriale og
kort afstand til kalvene. Her er det også ideelt at placere en
H&L 100-mælkeautomat.

70 kalve under samme tag

Med denne modulopbygning kan der på bedste måde tages
højde for landmandens specifikke ønsker, forskellige kapacitetsbehov og lokale forhold.
Tagbelægningen, som vi anbefaler, er en trapez-profil stålplade med plastik-coatning på den ene side. Taget hviler på
et skelet af træ sat op i et 5m x 5m mønster.
Fra side 74 er der vist forskellige eksempler og tegninger på
hvordan du måske vil planlægge dit Igloo-System.

Tredeling af kalveboksen
Det hævede fodringsområde skal være befæstet og have
FOIMEOJOHQÌ%FUTJLSFS BUPNSÌEFUGPSCMJWFSUSUPH
nemt kan skrabes rent. Fodringsområdet er også der, hvor
kalvene skal være, når der muges ud.
%FOPQTUSFEFMCFHÌSE%FUFSIFS LBMWFOFWJMPQIPMEFTJH
det meste af tiden. Med 25 kvadratmeter er der masser af
plads til kalvene at tumle sig på, men også til at hvile i den
GSJTLFMVGU%FUCFTLZUUFEFNJLSPLMJNBPNSÌEFJ*HMPPFO)FS
finder kalvene læ mod vind og kold trækluft.
Fleksibilitet i udformning af foderområdet
H&L Igloo-systemet egner sig ideelt til en kombination
med mælkeautomater. Afhængigt af hvordan der skal fodres, kan du vælge fodertrug af rustfrit stål, diagonalforværk
eller H&L’s specielle kalvefanggitter. Se side 48 – 51 i denne
håndbog for mere detaljeret information.

Struktureret opbygning

Strøelse og udmugning
Afhængig af antallet af kalve bør der strøes omkring to eller
tre gange om ugen, og der bør muges ud cirka hver anden
uge. Igloo’en er forsynet med en solid transportkrog, som
gør det nemt at løfte og transportere Igloo’en med en frontlæsser. Efter udmugningen fæstnes Igloo’en igen med en
kæde til mellemgitrene. Afpas højden af taget over løbegården til højden af den traktor, du bruger til udmugningen.

Svingbare mellemgitre

Tekniske specifikationer til H&L Igloo *

*

Anbefalet antal kalve

15

Hvileområde

ca. 14 m²

-OHEF#SFEEF)KEF

 N N N

Højde af indgang

1,40 m

Volumen

ca. 20 kubikmeter

Vægt

220 kg

Materiale

Håndlamineret
glasfiber

Der tages forbehold for tekniske ændringer!

Kløverblad – 100 kalve i 8 Igloo’er med en centralt
placeret mælkeautomat

H&L IGLOO

Igloo-Veranda
Er der ikke rigtigt plads til et komplet Igloo-system med fast
løbegård og tag? Vil du ikke på nuværende tidspunkt lægge
dig endegyldigt fast på en bestemt placering af kalvenes
opstaldning, så du kan bevare fleksibiliteten i forhold til
senere bedriftsudvidelser? Eller har du et varierende antal
kalve år for år? I alle disse tilfælde vil Igloo-Veranda-systemet give dig en fantastisk fleksibilitet.
Rummelig basisopbygning
Igloo-Veranda’en består af en løbegård på 5 x 5 meter. Det
er grundskabelonen. Taget måler 7 m x 7,5 m og beskytter
således mod nedbør og stærk sol. Efter ønske kan taget
tilbydes i en bredde af 8 meter.
Mug ud på den nemme måde
I forbindelse med udmugning kan Igloo-Veranda’en flyttes
på hjul. Under flytningen står kalvene inde løbegården og
vandrer stille og roligt til den nye ”bopæl”. Hjulene er monteret fleksibelt, så Igloo-Veranda’en kan flyttes både forlæns,
baglæns og sidelæns. Når Igloo’en derefter også er flyttet
med frontlæsseren, kan udmugningen hurtigt klares.
Igloo-Veranda

Flere Igloo-Veranda’er som en større kalvestald

Fleksibel placering af foderbordet

Lavt smittetryk ved hyppig flytning
Vælg den optimale placering til Igloo-Veranda’en – fx i en
plansilo om sommeren og foran et maskinhus om vinteren.
Det er altid let at finde en plads til en Igloo-Veranda. Når
placeringen ændres i forbindelse med hver udmugning, vil
der altid være en ren plads uden kimbelastning til kalvene.
Derefter sørger regnen og solens UV-stråler samt den friske
luft for udtørring og desinfektion af den tidligere plads.
Mange muligheder for udformning af ædepladser
De 14 ædepladser er udstyret med specielle fanggitre. En
utilsigtet fastlåsning af kalvene er ikke muligt. Det skaber
et højt sikkerhedsniveau for dyrene. Side- og frontelementer er udskiftelige. Vipbare fodertrug af rustfrit stål er standardudstyr. Som tilvalg kan der benyttes suttespande eller
almindelige spande. Igloo-Veranda’en er således særdeles
velegnet til fodring med MælkeTaxa.

Standardudstyr
t )-TQFDJBMGBOHHJUUFSUJMLBMWF
t 7JQCBSFGPEFSUSVHBGSVTUGSJUTUÌM
t 5SBOTQPSULSPHUJMGSPOUMTTFS
t "ýCTTMBOHF OÌSEFSMFWFSFTUBH
Udvidelsesmuligheder
t #FTMBHUJMTVUUFTQBOEF
t 4QBOEFIPMEFSF SJOHF
t )IL
t ,SBGUGPEFSBVUPNBU
t 5BHVEWJEFMTFY NFUFS
t 7BOELPQQFS
t 'PSCFSFEFMTFGPSNPOUFSJOHBGNMLFBVUPNBU
Kan flyttes i fire retninger

Tekniske specifikationer til Igloo-Veranda*

*

Anbefalet antal kalve

14

Grundmål

5 x 5 meter
Max højde 2,5 meter

Tagflade

7 x 7,5 meter

Hvileområde

25 m2 under tag
14 m2 i Igloo
(2,78 m2 pr. kalv)

Forbehold for tekniske ændringer!
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Flytning og udmugning af Igloo-Veranda’en

H&L IGLOO

Tip til daglig drift
Hvordan placerer jeg Igloen i forhold til vindretningen?

God beskyttelse selv når det blæser

Siden Igloen giver beskyttelse fra mere end tre sider, er
vindretningen kun af sekundær betydning. Dog bør følgende punkter overvejes, når du planlægger et Iglo-opstaldOJOHFOTEFTJHO
t 1MBDÏS*HMPFOTÌEBO BUFOBGEFOTTJEFSTUÌSJNPEEFO
fremherskende vindretning. (Er den fremherskende
vindretning vest, så bør indgangen vende imod nord
eller syd). Dette vil sikre en stadig beskyttelse af den
mikroklimatiske zone, selv når vindretningen ændrer sig
180 grader.
t )VTLBUTSHFGPSUJMTUSLLFMJHUUBHVEIOHPWFS
Igloo’en. Taget beskytter arealet foran Igloo’en mod nedbør, hvorved fugten forhindres i at sive ned i strøelsen.
Derudover giver et tag skygge til Igloo’en og beskytter
mod den varme sommersol og holder derved temperaturerne nede inde i Igloo’en. Baseret på alle disse
overvejelser vil en øst-vest placering af tagstrukturen
med Igloo’en placeret nord for taget være ideel.
t 5BHBMUJETJUVBUJPOFOQÌHÌSEFONFEJPWFSWFKFMTFSOF
Bygninger, levende hegn eller træer kan påvirke luftskiftet og få luften til pludselig at skifte retning.

Skal løbegården beskyttes mod vind og vejr?
Hvis du bygger et tilstrækkeligt stort tagudhæng (ca. 1
meter udhæng, hvis taget er 3,5 – 4 meter højt), så vil nedbør normalt ikke skabe problemer. Selv på steder, som er
meget vindudsatte, vil det ikke være nogen god ide at lukke
siderne. Dette vil muligvis sende vinden i den forkerte retning. Og hver lukket side betyder, at luftskiftet reduceres og
der elimineres færre bakterier.
Hygiejne og renlighed i foderområdet

Ved ekstremt træk er der gode erfaringer med at afdække
med lukkede sider op til mellemgitrene højde. På den måde
er liggende kalve beskyttede, og samtidig vil vinden sikre
en god luft kvalitet inde i den åbne stald.

Hvornår skal jeg flytte kalvene til den udendørs
opstaldning?
Med det samme, faktisk! Tør kalven godt efter fødslen for
at undgå at de bliver kolde, især om vinteren, og tag den ud
i enkelthytten. Her kan kalven stå i råmælksperioden (den
første leveuge). Efter få dage kan kalven flyttes til en fællesboks med de yngste kalve.

God beskyttelse med tagoverdækningen

44

Kalveopdræt om vinteren
Vær ikke bange for lave temperaturer. Igloo’en er et opstaldningssystem, som fungerer godt selv under meget forskellige klimatiske forhold verden over. Kalvene tilpasser sig
omgivelserne fremragende, selv om vinteren!
0WFSWFKGMHFOEFUJOH
t 5JMWOLBMWFOFUJMVEFOESTLMJNBFUTÌUJEMJHUTPNNVMJHU
(se ovenstående).
t 7SPQNSLTPNQÌ BULBMWFOFTLBMIBWFNFSFFOFSHJ
om vinteren. Energibehovet kan være forøget med op til
 OÌSUFNQFSBUVSFSOFCMJWFSMBWF%FUTLBMEFSUBHFT
højde for i mælkefodringen.
t 4SHGPSSFHFMNTTJHPHUJMTUSLLFMJHTUSFMTF TÌMJH
geunderlaget altid er tørt. Tørt liggeunderlag reducerer
energitabet fra de liggende kalve.
t %FULBOBOCFGBMFTBUHJWFFLTUSBCFTLZUUFMTFUJMTNÌ 
svage og syge kalve ved at give dem en kalvejakke på.
Dette kropsdække vil reducere energibehovet fra foderet
NFEPQUJM
t 4SHBMUJEGPSGSJTLWBOEPHTÌPNWJOUFSFO%FUCSWSF
muligt at kunne opvarme drikkevandet.
t (JWEJOFBOTBUUFWBSNFKBLLFSPHIBOETLFSNÌTLFEFO
slags med aftagelige fingerspidser. Husk at mennesker
bliver langt mere påvirket af kulden end de kalve, som de
passer.

Hygiejnetiltag i løbegården
Ny strøelse med jævne mellemrum ovenpå den gamle halmmåtte giver kun et overfladisk indtryk af renlighed. Bakterietrykket vil ikke falde meget. Selv udmugning vil kun halvere
bakterietrykket. Det er kun højtryksrensning, tørring og til
sidst desinficering af overflader, der yder rigtig beskyttelse
imod for store bakterie belastninger.

God beskyttelse om vinteren: Kalvejakken

Hvordan rengør jeg hytter Igloo’er rigtigt?
Under højtryksrensning spredes der store mængder af
skidt, og luftfugtigheden forøges i stalden. Da dette øger
CBLUFSJFWLTU CSEV
t SFOHSFLBMWFIZUUFSOFPH*HMPPFSOFQÌFUTQFDJFMUSFOH
ringssted væk fra staldområdet.
t PHTÌWFEFOLFMUIZUUFSCSEVBSCFKEFFGUFSBMUJOEBMUVE
princippet og rengøre og desinficere hele kalveområdet.
t LVOCSVHFEFTJOåDFSFOEFNJEMFSQÌUSSFPWFSýBEFS
t WFOUFýFSFEBHFNFEBUTUUFOZFLBMWFJOEJEFO
rengjorte og desinficerede boks og undgå al forurening
(f.eks. via dyretrafik) af en boks, som allerede er behandlet.
t 3FOHSJOHTNJEEFMNFEFOIKCBTJTLFGGFLU GY%FTJDBM®)
kan hæmme bakterievækst betydeligt.

Effekt af rengøring i kalvestalden
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