Udtagning af repræsentative mælkeprøver

Ny prøvehane
til silotanke

Klar til prøveudtagning fra den første prototype af prøveudtagningshanen.
Der er lukket cirka en liter mælk ud, inden den sterile prøveudtagningspose påsættes.
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Kilde: Arla Foods.

Her i Danmark er der kun opstillet nogle

af den eksisterende mælkekøletank.
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