Miks soovitame kasutada udaratervisetooteid?

Ka järgmised tooted aitavad parandada udara tervist.

Loomade tervis on meeldiva lüpsi eelduseks. Terve lüpsilehm toodab vähese
vaevaga rohkem piima. Udara tervis on selle juures väga tähtis.
Õigete udaratervisetoodete kasutamine vähendab somaatiliste rakkude sisalduse
suurenemise ja udarapõletiku ohtu. See parandab piima kvaliteeti ja suurendab
tootlikkust lehma eluea vältel. Tänu heale tervisele ja vastupanuvõimele saab lehm
pühendada kogu energia piima tootmisele.
Lely Consumables on veendunud, et udaratervisetoodete kasutamine parandab
lehmade tervist. Aitame teil hea meelega valida udaratervisetoote, mis sobib teie
farmi jaoks kõige paremini.
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Udaratervisetoodete erinevad tüübid
Lely Consumables pakub piimafarmidele hoolikalt valitud udaratervisetooteid.
Tooted on loodud spetsiaalselt kasutamiseks koos Lely Astronauti lüpsirobotiga ning
neil on desinfitseeriv ja hooldav mõju.
5. etapp

Seda saab juhtida piimafarmipidaja
nõuete kohaselt. Toodete mõju võib
olla tõhusalt desinfitseeriv või väga
õrn ja hooldav.

Lely Quaress-Lac (naha suhtes harmooniline)

Lely Quaress-Iodine (raviv)

See tõestatud toimega toode põhineb looduslikul piimhappel. See
hävitab nii nakkuslikud kui ka keskkonnas esinevad bakterid. Tootel
on samas ka väga õrn ja hooldav mõju, mistõttu on see täiuslik
piimafarmides, kus on eesmärgiks seatud pidev udaratervise tagamine.

Toode põhineb joodil. See hävitab kiiresti nakkuslikud ja ka
keskkonnas esinevad bakterid. Tänu suurele kontsentratsioonile
(5000 miljondikku osa) on see sobiv piimafarmidele, kus on vaja
kiiresti udara tervise eest hoolitseda

• Piimhape esineb loomulikul kujul organismis
• Muudab nisanaha elastseks
• Desinfitseerib puhtad nisad kiiresti

• Väga tugev desinfektant
• Ründab kõiki patogeene, mis põhjustavad piimakarja
udarapõletikku
• Lanoliinil on niisutav toime

1. etapp
4. etapp

2. etapp
3. etapp

Desinfitseeriv mõju

Märkus. Lüpsiintervalli erinevad etapid ja nisa sulgurlihase kriitiline etapp
kohe pärast lüpsmist.

Lely Quaress-Iodine

Lely Astri-IO (juhtimine)

Lely Quaress-Lac Plus (kärbsetõrjevahend)

Toode põhineb povidoonjodiidil. See hävitab kiiresti nakkuslikud
ja ka keskkonnas esinevad bakterid. Toode sobib kasutamiseks
piimafarmides, kus eelistatakse kiiret desinfitseerimist.

See tõestatud toimega toode põhineb looduslikul piimhappel. See
hävitab nii nakkuslikud kui ka keskkonnas esinevad bakterid. Tootel
on samas ka väga õrn ja hooldav mõju, mistõttu on see sobilik
piimafarmides, kus on eesmärgiks seatud pidev udaratervise tagamine.
Toode peletab kärbseid, mistõttu on see eriti tõhus suvekuudel.

• Povidoonjodiidi kasutatakse sageli meditsiinis
• Desinfitseerib tõhusalt ka määrdunud nisad
• Soodustab naharakkude taastumist ja tootmist
Lely Astri-IO

• Pikema kehtivusajaga kontsentraat
• Kärbseid peletav toime takistab ristsaastumist
• Desinfitseerib puhtad nisad kiiresti

Lely Quaress-Lac

Lely Quaress-Lac Plus
Lely Astri-Din
Lely Astri-UC

Hooldav mõju
Märkused graafiku kohta. Lely määratud järjestus põhineb toodete desinfitseerival ja hooldaval mõjul. Kõik tooted on volitatud ja
vastavad biotsiididena udara tervise miinimumkriteeriumitele.

Lely Astri-Din (tavapärased toimingud)

Lely Astri-UC (taastamine)

See tõestatud toimega toode põhineb looduslikul piimhappel.
See hävitab nii nakkuslikud kui ka keskkonnas esinevad bakterid.
Toode sobib kasutamiseks piimafarmides, kus jälgitakse udara tervist.
Tänu hooldavale mõjule ja õrnale toimele sobib toode ideaalselt
regulaarseks kasutamiseks.

Toode põhineb povidoonjodiidil ja juhib aktiivselt udaratervist. Tänu
õrnale ja hooldavale toimele taastab Lely Astri-UC udara täiusliku
seisukorra. Ideaalne kasutamiseks ajal, mil ilmastikutingimused
mõjutavad naha tervist.

• Tõhus desinfitseeriv toime nahka kahjustamata
• Piimhape esineb loomulikul kujul organismis
• Tootes sisalduv glütseriin aitab säilitada niiskust

• Keskendub naha seisundi parandamisele
• Muudab nisad terveks ja hõlpsasti puhastatavaks
• Toode tekitab naha pinnale kihi ja mõjub seetõttu pikka aega
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