Natuurlijk meer melken

Oplopend celgetal
voorkomen?

11,5% kans op infectie

Verloop van het gemiddelde celgetal

?
25,6% kans op infectie

?
34,3% kans op infectie
Bron: Danish Dairy Board, 1995

IodoFence en Tri-Fender
Impact celgetal op productie

Zichtbaar langdurig
effectieve speendesinfectie

Bron: Jaarverslag 2016, MCC Vlaanderen

Bron: Jahnke, 2004

DeLaval BV
Oostermeentherand 4 - 8332 JZ Steenwijk
www.delaval.nl

GRATinItS
*
uierm

*500 ml uiermint bij afname van
40 ltr speendesinfectiemiddel

Volg DeLaval
Benelux ook op
Facebook en
Twitter

Bezoekaankondiging

?

Het bezoek van onze medewerker aan u is gepland voor

 Omdat het celgetal in de zomer het hoogst is
 Omdat de kans op herhaling het grootst is
 Omdat het celgetal grote impact op de productie heeft

volgende week. Naast adviezen en verbruiksgoederen

Wist u dat... nu investeren in speendesinfectie loont?

Kans op infectie in de 3e lactatie,
afhankelijk van voorgaande lactaties

hebben wij veel interessante acties voor u.

In stappen naar 1.000 liter meer melk per koe

Speendesinfectie heeft zich
bewezen als onmisbare maatregel
in de preventie

Bezoekaankondiging

Professioneel waspoeder voor de
witte en de bonte was
DeLaval waspoeder
• Perfect schone was vanaf 30°C
• Geeft een frisse geur

IS
GRAzT
eep*
hand

*1 liter handzeep bij afname van 10 kg
waspoeder

FeedtechTM Bio milk stabilizer
• Voor het conserveren van
•
•

ongekoelde melk tot 48 uur
Bevat melkzuurbacteriën
Zeer geschikt voor separatiemelk
van de melkrobot

TIS
GRA
rdrink-

**Bij afname van 10 kg Feedtech Bio milk
stabilizer

Voorkom hittestress bij uzelf...
... en ga met de nieuwe mouwloze overall de zomer door
• Water- en vuilafstotend
• Versterkt met CORDURA® op de
belangrijkste drukpunten

• Veel functionele zakken
• Wasbaar op 60°C

Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op www.delaval.nl
De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 1 september 2017.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2017-04
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