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Komplett testset
Testvätska refill, 1 liter
Testplatta

DeLaval CMT kan användas

När ska DeLaval CMT användas?

för kontroll av mjölken från tank/spann och för
att undersöka en eller flera juverdelar.

• För att regelbundet kontrollera besättningens juverhälsa.

DeLaval CMT visar juvrets hälsotillstånd –
varnar långt innan man kan observera synliga
förändringar i mjölken som flockor, tunn/vattnig
m m. Redan en indikation över 200.000 celler
kan vara inledningen till en kommande mastit.

• Vid försäljning och köp av kor.

• För att undersöka vilka kor och juverdelar som förorsakar
ett högt celltal vilket kan medföra avdrag på mjölklikviden.

• Börja övervakningen 10-14 dagar före sinläggning för att
kontrollera hur juvret klarar laktationen.
• Intensifiera kontrollen vid sinläggning, avslutas först 8
dagar efter kalvning.

DeLaval Sales AB

DeLaval mastittest CMT

Box 21, 147 21 Tumba
Tel 08-550 294 00, Fax 08-550 339 15
e-post sverige.info@delaval.com
www.delaval.se

För att kunna förebygga mastit bör alla kor testas
en gång i månaden
Bruksanvisning
1.
Använd inte den allra första mjölken.
Mjölka varje juverdel i varsin kopp.
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2.
Häll ut överskottsmjölk till dess den
nedre markeringen syns tydligt.

3.
Dosera därefter DeLaval CMT i
kopparna. Ett pumpslag per kopp.

4.
Rotera testplattan lätt. Resultatet
visar sig inom några sekunder.
Vid mastitproblem – kontakta din veterinär!

Antal celler

Negativ
0-200.000

Svagt positiv
150.000500.000

Positiv
400.0001.500.000

Starkt positiv
800.0005.000.000

Extremt
positivt
> 5.000.000

Blandningens
utseende

Tunn och
vattnig utan
slem.

Slemmig, men
slemmet försvinner efter 30 sek
när man roterar
testplattan.

Mjölken blir
tjockflytande vid
rotation, men det
bildas ingen gelé.

Tydlig gelé som
ej försvinner när
man roterar testplattan.

Tjock gelé som fastnar
i testplattan.
Gelén roterar mycket
sakta i förhållande till
plattans rotation.

Avläsning av
prov från en
juverdel

Ingen mastit.

Ingen allvarlig
mastit.

Synlig mastit.

Kronisk mastit.

Allvarlig mastit.
Fara för kornas allmäntillstånd.

Avläsning av
prov från
spannmjölkning

Ingen mastit.

Kon kan ha
mastit i en eller
flera juvedelar.

Tydlig mastit.
Kontrollera alla
fyra juverdelarna.

Tydlig mastit.
Kontrollera alla
fyra juverdelarna.

Allvarlig mastit.
Kontrollera alla fyra
juverdelarna.

Avläsning av
prov från mjölktank

Enskilda kor
kan ha mastit.

20-30% av korna
har förmodligen
mastit.

40-60% av
korna har förmodligen mastit.

60-80% av
korna har förmodligen mastit.

80-100% av
korna har förmodligen
mastit.
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