Jag fick se att inom en
månad hade tillfällen av
digital dermatitis reducerats
betydligt. Faktiskt var det
nästan helt borta.
Johan Hutten, Geesteren, Holland
140 mjölkkor

Tänk, om digital dermatitis inte längre var ett problem
Du vet att friska kor är mer produktiva och kräver mindre uppmärksamhet. Och du vet också att rörlighet spelar en stor roll i
kornas hälsa. Därför vill man inte kämpa med att behandla klövar. Men du bör ändå ta hand om problemet. Det är därför Lely
har utvecklat Meteor konceptet till klövvård.
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Lely Meteor är en del av packetet med lösningar till
klövhälsan tillsammans med Lely astronaut.

Fokus på alla djur och alla faktorer
Lely Meteor är den första lösningen på marknaden som behandlar
alla aspekter av klövsjukdomar. Den fokuserar inte bara på
lakterande kor, men även på ungdjur och sinkor. Dessutom omfattar
konceptet även alla faktorer som påverkar klövhälsan. Från golv till
bås och från grovfoder till driftsledning.

Identifiering och behandling
av klövsjukdomar
Under de första veckorna koncentrerar Meteor koncept på att
identifiera och behandla klövsjukdomar i alla djurgrupper.
Klövhälsan ökas avsevärt på kort tid på grund av inriktning på
nolltolerans. Sedan fokuseras det på förebyggande behandlingar för
att säkerställa att klövarna hålls friska.

Förebyggande är det mest
effektiva sättet
Sammanfattat, så koncentrerar Meteor konceptet först och
främst på att identifiera och bota klöv- sjukdomar, och sedan på
regelbundna förebyggande behandlingar. Till exempel, genom att
använda den automatiska klövtvätten inbyggd i Lely Astronaut
mjölkningsrobot . Klövtvätten rengör klövarna före varje mjölkning
med vatten och sprutar dem efteråt med ett klövmedel. Till sist är
förebyggande bättre än behandling.

Lely presenterar: Meteor konceptet till klövhälsa
Ett totalkoncept där du kan minska alla fall av hygienrelaterade klövsjukdomar och enkelt ta hand om dem.

Vill du veta mer?
Med Lely Meteor väljer du en målinriktad strategi som avsevärt optimerar kornas klövhälsa. Och det ökar inte bara
din arbetsglädje utan även dina kors produktivitet och välbefinnande.
Besök www.Lely.com/meteor för att få Johan Huttens hela historia.
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