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De Mineralencheck meet via tankmelk wat een koppel melkgevende koeien heeft opgenomen aan jodium-,
selenium- zink- en koper uit het rantsoen. Bovendien geeft de Mineralencheck inzicht in de
fosforuitscheiding via tankmelk. De uitslag vertelt of er teveel of juist te weinig mineralen worden
gevoerd.
Pakketten
Er zijn 3 pakketten t.w. Mineralencheck Tankmelk Basis (2 metingen per jaar in januari en juli), Mineralencheck Tankmelk Standaard (4
metingen per jaar in januari, mei, juli en november) en GD Mineralencheck Tankmelk Uitgebreid (6 metingen per jaar in januari, maart,
mei, juli, september en november).

Hoe werkt het in de praktijk?

Nadat de GD uw aanmelding voor dit abonnement heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail (aanmeldingen via
website) of per post. Vervolgens wordt uw tankmelk afhankelijk van het abonnement onderzocht in de aangegeven maanden.
De GD ontvangt in de meeste gevallen de melkmonsters via het melkcontrolestation Qlip in Zutphen. De monsternamekosten en de
onderzoekskosten van deze tankmelkmonsters zijn onderdeel van het abonnementsgeld.

De uitslagen van het onderzoek

Zodra de GD het tankmelkmonster heeft ontvangen, wordt dit onderzocht op Jodium, Selenium en Koper, Zink waarbij de uitslag wordt
weergegeven in μg/liter en op Fosfor dat wordt weergegeven in g/L . De deelnemers aan Mineralencheck Tankmelk ontvangen 2, 4 of 6
keer per jaar een overzichtelijke uitslag, waarop ook een vergelijking met andere deelnemers is aangegeven en een overzicht van de vorige
metingen. Tevens wordt een passend advies verstrekt op basis van de uitslag.

Meer melktanks per UBN

Sommige bedrijven hebben meer dan één melktank per UBN. In dat geval wordt het onderzoek uitgevoerd op het monster van iedere tank,
voor zover we een monster via Qlip ontvangen.

Algemene voorwaarden GD BV

Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de GD van toepassing.

Aanmelden
Aanmelding kan eenvoudig via de website www.mineralencheck.nl, daar vindt u ook meer informatie. Uiteraard is schriftelijk of
telefonisch aanmelden ook mogelijk.
Alle GD-abonnementen zijn kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni, van juli
tot en met september en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de duur van
een kwartaal.

Afmelden
De veehouder kan zijn abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Het abonnement wordt automatisch beëindigd
zodra u bij de GD meldt dat het bedrijf ‘niet-melkleverend bedrijf’ wordt.
Indien een UBN wordt opgeheven zal de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging bij de GD is ontvangen, door de GD worden
beschouwd als de dag waarop het abonnement van het betreffende UBN is beëindigd.

Facturering

De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.

