Binnen een maand zag ik
dat Mortellaro al een heel
eind de kop ingedrukt was.
Bijna helemaal weg zelfs.
Johan Hutten, Geesteren
140 melkkoeien

Wat als mortellaro geen probleem meer zou zijn?
Je weet dat gezonde koeien productiever zijn en minder aandacht vragen. En je weet ook dat mobiliteit
daarbij een hele grote rol speelt. Je wilt dus geen gedoe met klauwen. Toch heb je er nog steeds mee te maken.
Daarom heeft Lely de Meteor klauwgezondheidsaanpak ontwikkeld.
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Lely Meteor is ook beschikbaar als een Lely Astronaut klauwgezondheid keuze.

Focus op alle diergroepen
en alle factoren
Lely Meteor is de eerste marktoplossing gericht op
klauwaandoeningen van A tot Z. Het richt zich niet alleen
op lacterende koeien, maar ook op jongvee en droge koeien.
Bovendien kijkt deze aanpak naar alle factoren die van
invloed zijn op klauwgezondheid.

Klauwafwijkingen identificeren
en behandelen
De eerste paar weken richt de Meteor-aanpak zich op het
identificeren en behandelen van klauwaandoeningen van
alle diergroepen. Dankzij het zero tolerance beleid neemt de
klauwgezondheid in korte tijd fors toe. Vervolgens ligt de focus
op preventieve behandelingen. Zo blijven de klauwen gezond.

Preventie is de meest
efficiënte manier
Kortom, de Lely Meteor klauwverzorgingsaanpak richt
zich in de eerste plaats op het identificeren en genezen van
klauwaandoeningen en vervolgens op preventie met reguliere
preventieve behandelingen. Bijvoorbeeld, gebruikmakend
van de Lely Meteor automatische sprayer. Deze reinigt de
klauwen voor elke melking en sprayt ze naderhand met een
verzorgingsproduct. Want voorkomen is beter dan genezen.

Lely introduceert:
de Meteor klauwgezondheidsaanpak
Een totaalaanpak waarmee alle hygiëne gerelateerde klauwaandoeningen kunnen worden
gereduceerd en behandeld.

Meer weten?
Met Lely Meteor kies je voor een gerichte aanpak die de klauwgezondheid van je koeien aanzienlijk
verbetert. En dat verbetert niet alleen je werkplezier, maar tevens de productiviteit en het welzijn
van de koeien.
Kijk voor de indrukwekkende resultaten van Johan Hutten op www.lely.com/meteor-nl.
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