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Lely sõrahoolduse 
lahendused

„ Sõrgade 
tervisega seotud 
probleeme 
alahinnatakse”



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.

Tõsine probleem

Farmihaldurid on teadlikud, 
et sõrgade ja udarate tervise 
tagamine on farmis üks 
olulisemaid küsimusi. Ometi 
alahindavad nad oma karja hulgas 
probleemi suurust. Hollandis on 
sõraprobleeme vähemalt 20%‑l 
lehmadest. Individuaalsed farmerid 
peavad oma karja hulgas seda 
protsenti palju väiksemaks, mis 
on ka üheks puudulike meetmete 
rakendamise põhjuseks.

Probleem

Keskmises laudas on suur 
protsent sõra haavandite ja 
dermatiidiga lehmi, samuti 
esineb palju sõravahemädanikku 
ja valgejoonehaigust. 

Need lehmad liiguvad väiksema 
tõenäosusega sõime ja lüpsiroboti 
juurde, mis vähendab nende 
piimatootlikkust. Samuti on 
nende käitumine ebaloomulik 
ja indlust on raske tuvastada. 
Seetõttu on sõraprobleemid 
üks kolmest peamisest loomade 
praakimise põhjusest. 

Professionaalne hooldus

Terved sõrad on sõna otseses 
mõttes teie lehmade ja farmi 
alustala. Lely pakub mitmeid 
tooteid, mis parandavad teie 
lehmade sõrgade heaolu. Teie 
lehmadel on vähem sõraprobleeme 
ja nad annavad oma eluea 
jooksul tunduvalt rohkem 
piima. Sõraprobleemidele 

Tervete sõrgade tagamise 

eelised

• Peate ise vähem lehmi 
lüpsiroboti juurde viima.

• Madalamad veterinaarkulud. 
• Vähem antibiootikume. 
• Madalamad 

seemendamiskulud.
• Vähem tööd laudas.
• Kõrgem karja keskmine eluiga.

professionaalselt lähenemine 
tähendab nii loomade heaolu kui 
ka teie farmi suuremat kasumit. 
Hoolitsus toob kasu.



LELY DISCOVERY

Lely Discovery

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.

Täielikult automatiseeritud

Lely Discovery hoiab teie 
laudapõranda puhtana ööpäev 
läbi. Need täisautomaatsed 
sõnnikurobotid jõuavad teie 
lauda igasse nurka, parandades 
silmanähtavalt hügieeni. 
Sõnnikurobot töötab eelmääratud 
marsruudil kettide ja kaabliteta. 
Teie laut on puhas, mis vähendab 
tuntavalt teie karja sõraprobleeme 
ja pakub teile puhtamat 
töökeskkonda.

Ajasääst

Discovery säästab teile väga palju 
aega, sest teil pole vaja enam 
igapäevase sõnniku koristamisega 
tegeleda. Teiseks eeliseks on see, 
et saate puhastamise sagedust 
suurendada, kuna automaatne 
sõnnikurobot ei vaja jälgimist. 
Sõnnik ja muu praht eemaldatakse 
ruttu, mis ei anna bakterite kasvuks 

võimalust. Lombakate lehmade arv 
väheneb märkimisväärselt.

Täiskontroll

Robot teeb laudas töö ära, kuid teie 
olete see, kes otsustab, missugust 
marsruuti pidi ta liigub ja millise 
sagedusega puhastab. Samuti 
saate määrata ajad, nii et saate 
arvestada ka toitmisaegadega. See 
tähendab, et puhastustoimingud 
ei häiri teid ega teie lehmi. Või 
siis saate määrata latrite taguste 
intensiivsema puhastuse teatud 
aegadele. Täiustatud Discoveryt 
saate hõlpsasti juhtida oma 
nutitelefoniga.

Lely Discoveryt on hõlbus 

kasutada

•   Laudas ei pea olema ühtegi 
andurit. Discoveryl on 
sisseehitatud andur, mis 
aitab sel liikuda seinadest 
eelmääratud kaugusel.

•  Pärast lauda puhastamist 
naaseb Discovery 
laadimisüksuse juurde.

•  Discovery marsruudi 
programmeerimiseks saate 
kasutada oma nutitelefoni.

•  Discovery on kujundatud viisil, 
et see ei jää teie laudas kunagi 
millegi taha kinni.



LELY WALKWAY

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.

Kasutajasõbralik

Walkway on väga kasutajasõbralik. 
Tavaliselt vertikaalasendis olev 
vann liigub horisontaalasendisse 
ühe nupuvajutusega. Seejärel täitub 
jalavann automaatselt veega, 
millele on lisatud õiges vahekorras 
kaks kemikaali. 

Pärast kasutamist tühjendatakse 
jalavann automaatselt ja 
see puhastatakse hoolikalt 
pihustusotsikute abil. Seejärel liigub 
vann taas vertikaalasendisse ja 
lehmad saavad alalt rahulikult läbi 
kõndida. Selline asend tagab ka 
jalavanni puhtuse.

Regulaarne kasutamine

Standardseid jalavanne on 
tihtipeale keeruline kasutada, 
need saavad ruttu mustaks, on 
keskkonnavaenulikud ning kallid 
hooldada. 

Walkway pakub nendele 
probleemidele ideaalset lahendust 
ja me oleme tähele pannud, 
et piimafarmerid kasutavad 
jalavanni sagedamini. See annab 
tulemusi. Tänu jalavannile esineb 
vähem lonkamist, piimatootlikkus 
suureneb ja kari on rahulikum.

Täiuslik hügieen

Täiusliku hügieeni ja optimaalse 
sõrgade tervise tagamiseks on 
regulaarsed jalavannid üliolulised. 
Roboteid kasutavates farmides 
tagab optimaalne sõrgade tervis ka 
regulaarse lüpsiroboti külastamise. 

Lely Walkway suudab sõrgade 
tervise parandamiseks palju ära 
teha. Seda veelgi rohkem koostöös 
teiste siin kaustas toodud meetmete, 
kõrgekvaliteetsete mattide ja 
tasakaalustatud ratsioonide ning 
õige sõrgade värkimisega.

Lely Walk Liquidi eelised

Enamik sõrgade hoolduseks 
kasutatavatest vedelikest sisaldavad 
formaliini, vasksulfaati või 
mõlemat. Need ained seavad ohtu 
nii teie kui ka teie lehmade tervise 
ning kahjustavad keskkonda. 
Samuti oleme näinud, et mõned 
farmihaldurid lisavad vedelikule 
antibiootikume. See nõuab 
veterinaararsti järelevalvet ja on 
väga kallis. 

Lely Walk Liquidil neid puudusi pole. 
See on ohutu ja keskkonnahoidlik 
desinfitseerimisvahend. See 
ei kahjusta kokkupuutel teie 
lehmasid. Toode hoiab ja 
tugevdab sarvainet ilma seda 
kuivatamata ega sisalda nahka 
kahjustavat alumiiniumsulfaati 
või kõrges kontsentratsioonis 
glutaaraldehüüdi.

Lely Walkway



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.

Sõrgadega pole enam probleeme

Parandava ja ennetava raviga 
tervikliku lähenemisviisi 
rakendamine parandab sõrgade 
tervist kogu teie farmis. Lely Meteori 
lähenemisega vähendate sõrataude, 
nagu Mortellaro haigus (digitaalne 
dermatiit), ohutul ja jätkusuutlikul 
viisil. See parandab nii teie tööga 
rahulolu kui ka teie lehmade 
tootlikkust ja heaolu.

Raviv sõrahooldus

Esimeste nädalate jooksul 
keskendub Meteori lähenemine 
kõigi loomarühmade sõrahaiguste 
tuvastamisele ja ravile. Tänu 
nulltolerantsile paraneb 
sõrgade tervis lühikese aja 
jooksul märgatavalt. Pärast 
seda keskendutakse ennetavale 

hooldusele, et tagaksite oma 
loomade sõrgade tervise.

Ennetav sõrahooldus

Kokkuvõtvalt keskendub Meteori 
lähenemine kõigepealt sõrahaiguste 
tuvastamisele ja ravile ning seejärel 
regulaarsele ennetavale hooldusele. 
Näiteks kuulub selle alla lüpsiroboti 
Lely Astronaut automaatse pihusti 
kasutamine. Pihusti puhastab sõrad 
enne iga lüpsikorda ja pihustab 
neid pärast hooldava tootega. Sest 
lõppkokkuvõttes on ennetamine 
parem kui ravi.

Pidev täiustamine

Teie kariloomade dünaamika nõuab 
pidevat tähelepanu ja nulltolerantsi 
poliitika struktuurset rakendamist. 
Teie FMS‑i spetsialist aitab teil 

teiega koos määratud eesmärke ellu 
viia. Sel viisil jätkame täiustamist 
ja panustame tervetesse, 
pikaealistesse ning optimaalselt 
tootlikesse loomadesse.

Lely Meteor



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.

Ettevalmistus

See ainulaadne veterinaarne boks 
loodi selleks, et üks inimene saaks 
lehma raviprotseduuri jaoks ühe 
minutiga ette valmistada. See annab 
teile juurdepääsu spetsiifilisele 
tööalale, kus saate hõlpsalt, 
turvaliselt ja kompetentselt teha kõik 
lehmale vajalikud raviprotseduurid. 
Boks on kujundatud viisil, et saate 
selle osi avada või eemaldada, et 
näeksite lehma korralikult ja saaksite 
temaga mugavalt tegeleda.

Mugavus

Veterinaarne boks pakub teile 
mugavat ja turvalist töökohta ning 
suurendab ka lehma mugavust. 
Näiteks on iga boksi sissepääs 
piisavalt lai, et iga lehm sinna 
vabalt siseneda saab. Kõhualused 

lindid ja jala tõstjad on valmistatud 
mugavatest materjalidest ning 
kuna lehm on korralikult paigale 
fikseeritud, ei saa ta endale 
ootamatute liigutustega viga 
teha. Valikuliselt on saadaval ka 
kummimadrats.

Rohkem kasutusalasid

Kuigi siinses tekstis on fookus 
sõraprobleemidel, saab 
veterinaarset boksi kasutada 
ka muudel eesmärkidel. Boks 
suurendab nii teie kui ka lehma 
mugavust ka seemendamisel, 
ravimite manustamisel, kõrvade 
märgistamisel ja isegi keisrilõike 
tegemisel. Tänu veterinaarsele 
boksile on kõik need sekkumised 
hõlpsamad, turvalisemad ja 
kiiremad.

Lely veterinaarse boksi 

eelised

• Tugev ja vastupidav 
konstruktsioon.

• Lehma ideaalne 
paigalhoidmine iga 
raviprotseduuri jaoks.

• Hõlbus ligipääs lehmale 
igalt küljelt, mis loob teile 
ja veterinaarile ideaalsed 
töötingimused.

• Esivärava avamine võimaldab 
boksist hõlpsalt väljuda.

Lely veterinaarne boks



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.




