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Igaüks, kes soovib piimatööstuses
toodangut suurendada, peab alustama
kõige madalamalt astmelt
Tervetel sõrgadel on märkimisväärne osa piimafarmi majanduslikkus käekäigus. Tervete
sõrgadega piimalehmad annavad tunduvalt rohkem piima. Samuti muudab see lihtsamaks
indluse tuvastamise ja võimaldab poegimisintervalli lühendada. Sellele vaatamata pööratakse
piimafarmides sõrgade tervisele tihtipeale liiga vähe tähelepanu. Paljud farmihaldurid
alahindavad seda probleemi oluliselt ja jäävad seetõttu ilma võimalusest kasumit suurendada.
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Kõik algab puhtast põrandast
Puhas põrand aitab sõraprobleeme vältida. Põranda korrapärane puhastamine pärsib bakterite
kasvu ning hoiab sõrad, udarad ja sabad puhtad. Puhas ja hügieeniline laut mitte ainult ei
vähenda sõrgade probleeme, vaid parandab ka teie lehmade üldist tervist. Eriti hea on sealjuures
see, et Lely Discovery hoiab laudapõranda puhtana automaatselt.
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Sõrgade pesemine toimib
Sõrgade regulaarne pesemine aitab sõraprobleeme vältida ja ka sõrgu ravida. Uuringud näitavad,
et regulaarsed jalavannid mõjuvad hästi nii loomade üldtervisele kui ka optimaalsele sõrgade
tervisele. Lely Walkway loodi just sel eesmärgil: see on hea kujundusega automaatne jalavann, mis
tõstab teie lehmade heaolu ja aitab teie karjal lõõgastuda. See leiab tõestust päevast päeva.
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LELY METEOR

Silmas peetakse kõiki loomi
Lely Meteor on turul esimene lahendus, mis võtab arvesse sõraprobleeme A‑st Z‑ni. See arvestab
lisaks lüpsilehmadele ka noorloomade ja kinnislehmadega. Samuti käsitleb selline lähenemine kõiki
sõrgade tervist mõjutavaid tegureid. Põrandalt latriteni ja koresöödast halduseni.
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LELY VETERINAARNE BOKS

Sõrgade turvaline hooldus
Sõraprobleemide vähendamiseks on oluline sõrgade tervise, struktuuri ja kuju regulaarne
jälgimine. Samuti saab vajaduse korral sõra talda selle kuju ja toetuspinna parandamiseks värkida.
Sõraprobleemide leidmisel tuleb nendega kohe tegeleda. Kuid enne kontroll‑ ja raviprotseduure
on teie mugavuse ning turvalisuse huvides oluline, et lehm püsiks korralikult paigal. See on Lely
veterinaarse boksi eesmärk.
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Sõrgade tervis on problemaatiline
valdkond
Sõrgade tervis kuulub piimafarmides kolme peamise terviseprobleemi
hulka, mis teeb sellest tõsise mure. Sõrgade tervis mõjutab muude
tegurite seas viljakust, piimaandi, söömust ja ravikulusid. Cornelli
ülikooli uuringud on näidanud, et 20% keskmise piimatootmisettevõtte
lehmadest on lombakad ja sellest põhjustatud kulud lehma kohta jäävad
vahemikku 250–380 eurot. Sekkumine tasub end ruttu ära. Selles
kaustas pakub Lely välja neli lahendust, mis tagavad parema sõrgade
tervise ka üksikult, kuid kõige paremini siiski kõigi koostöös. Tulemuseks
on parem loomade heaolu, rahulikud kariloomad ja suurem toodang.

Siit leiate teavet
• Lely Discovery kohta, mis hoiab laudapõranda puhtana.
• Lely Walkway kohta, mis hoiab sõrad puhtana.
• Lely Meteori kohta, mis tagab optimaalse sõrgade tervise.
• Lely veterinaarse boksi kohta, mille abil saate sõrgu ravida.

