Proč doporučujeme používat
produkty pro péči o vemeno?

Vedle péče o vemeno přispějí k lepšímu zdraví
vemene také tyto produkty:

Zdravá zvířata jsou základem bezproblémového procesu dojení. Nakonec platí, že
zdravá dojnice produkuje více mléka s menší pracovní náročností. Zdraví vemene
hraje v tomto aspektu velmi důležitou úlohu.
Použitím správného produktu pro péči o vemeno se snižuje riziko zvýšeného obsahu
somatických buněk a mastitidy. Zlepší se tak kvalita mléka a přispívá to i k delší
celoživotní produkci krávy. V kombinaci s optimální odolností a dobrým zdravotním
stavem může kráva využít veškerou svou energii na produkování mléka.

Hygienická
podestýlka

Strukové návlečky

Čistící kartáčky pro
předběžnou úpravu

Lely Discovery

Oddělení Lely Consumables je přesvědčeno o tom, že používání produktů pro péči
o vemeno podporuje zdraví vašich krav. Velice rádi vám poradíme s výběrem
produktu pro péči o vemeno, který by nejlépe vyhovoval situaci na vaší farmě.

Kontaktujte vaše místní Lely
Centrum pro další informace.
Chytré farmaření je vaší volbou.
www.lely.com

Široký sortiment rozstřikovatelných
produktů pro péči o vemeno
s dezinfekčním a ošetřujícím efektem
www.lely.com

V harmonii s pokožkou

Nápravný

Schopnost tohoto produktu

Lely Quaress-Lac

Lely Quaress-Iodine

Lely Quaress-Lac Plus

• Kyselina mléčná se nachází přirozeně v těle

• Velmi silný dezinfekční účinek

• Koncentrát s delší skladovatelností

• Zajišťuje vláčnou pokožku struku

• Napadá celé spektrum patogenů,

• Odpuzováním hmyzu pomáhá bránit

• Rychlá dezinfekce u čistých struků

které způsobují mastitidu u dojného skotu
• Přítomnost lanolinu zajišťuje

křížové kontaminaci
• Rychlá dezinfekce u čistých struků

Různé typy péče o vemeno

Na bázi přírodní složky mléčné kyseliny.

Lely Consumables nabízí pečlivě vybraný sortiment produktů pro péči o vemeno

vyskytující se v prostředí. V kombinaci

Založen na jódu. Okamžitě zabíjí přenosné

Zabíjí jak přenosné bakterie, tak i bakterie

pro chovy dojeného skotu. Tyto produkty byly speciálně navrženy k používání

s velmi jemným a pečujícím účinkem na

baktérie, a především baktérie vyskytující

vyskytující se v prostředí. V kombinaci

s dojicím robotem Lely Astronaut a poskytují dezinfekční a ošetřující efekt.

pokožku se tento produkt dokonale hodí

se v prostředí. Díky vysoké

s velmi šetrným a ošetřujícím efektem na

zvlhčující účinek

Zabíjí jak přenosné bakterie, tak i bakterie

Na bázi přírodní složky mléčné kyseliny.

pro mléčné farmy, které

koncentraci 5 000 ppm je

pokožku je tento produkt

Výběr produktu záleží na požadavcích příslušného chovatele dojnic. Efekty se liší

se zaměřují na průběžnou

mimořádně vhodný pro

velmi vhodný pro chovy

v rozsahu od silně dezinfekčního po velmi jemný a ošetřující.

kontrolu péče o vemeno.

mléčné farmy, které ohledně

dojnic, které mají v plánu

zdraví vemene vyžadují

soustavnou kontrolu

okamžitý zásah.

péče o vemeno. Účinek
odpuzování much u tohoto
produktu jej činí extrémně

Umístění stanovené
společností Lely je
založeno na dezinfekčních

Dezinfekce

efektivní v letních měsících.

Standard
Dezinfekce

a ošetřujících účincích
produktů. Pravdou je, že

Péče

Regenerace

Lely Quaress-Barrier

Lely Astri-Din

Lely Astri-IO

Lely Astri-UC

• Postřikovací ochranný přípravek

• Účinná dezinfekce bez škodlivých vlivů na

• Jodovaný povidon je důvěrně známou látkou

• Zaměřuje se na stav pokožky

• Snadno odstranitelný pomocí dezinfekčních
kartáčků robotu

jsou schválené a že
minimální kritéria pro

Dohled

strukového kanálku

všechny tyto produkty
jako biocidy splňují

Běžná práce

• Dlouhotrvající ochrana díky uzavření konce

Ochrana

Lely Quaress Iodine

Ochrana

Lely Astri-IO

pokožku
• Kyselina mléčná se nachází přirozeně v těle
• Přítomnost glycerinu pomáhá udržovat
vlhkost

používanou v lékařství
• Intenzivní dezinfekční účinek, dokonce i na
znečištěných strucích

zdraví vemene.
Lely Quaress LAC

Lely Astri-Din
Lely Quaress LAC Plus

Lely Astri-UC

dlouhou dobu působení
Je založen na bázi jodovaného povidonu

Lely Quaress-Barrier je přípravek pro péči

Na bázi přírodní složky mléčné kyseliny.

o vemeno ihned použitelný v dojicím robotu Lely

Zabíjí jak přenosné bakterie, tak i bakterie

Založen na jodovaném povidonu, který

velmi jemnému a ošetřujícímu účinku na

Astronaut. Je založen na jodovaném povidonu,

vyskytující se v prostředí. Mimořádně vhodný

okamžitě ničí nakažlivé bakterie. A především

pokožku vrací Lely Astri-UC struky vždy

který izoluje konec struku od okolního prostředí

pro chovy dojeného skotu, kde je zdraví vemene

enviromentální bakterie. Velmi vhodný pro

znovu do perfektního stavu. Ideální k použití

vytvořením fyzické ochranné

pod kontrolou. Díky svým

mléčné farmy, které dávají

v měsících, kdy je pokožka

vrstvy. To zamezuje pronikání

ošetřujícím vlastnostem

přednost rychlé dezinfekci.

negativně ovlivněna

organismů do vemene.

a šetrnému působení je

Ochranná vrstva funguje jako

tento produkt ideální pro

prodyšná a ošetřující druhá

pravidelné používání.

pokožka. Ideální pro použití
na mléčných farmách, kde
Péče

• Vytváří tenkou povrchovou vrstvu, zaručující

• Podporuje obnovu a tvorbu nových kožních
buněk

Lely Quaress Barrier

• Zajišťuje čisté struky, jež lze snadno čistit

podmínky prostředí vyžadují
dobrou ochranu vemene.

a aktivně přispívá k péči o vemeno. Díky

povětrnostními vlivy.

