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In stappen naar 1.000 liter meer melk per koe...
...dankzij een extra lactatie

DeLaval N.V.
Industriepark-Drongen 10 - 9031 Gent
www.delaval.com

Mastitis is nog steeds een van de 
belangrijkste afvoerredenen
Voorkomen is dus beter dan genezen!

U wilt toch ook een duurzame veestapel?

?

?

?

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

11,5% kans op infectie

25,6% kans op infectie

34,3% kans op infectie

Bron: Danish Dairy Board, 1995

Preventieve aanpak die loont
1. Hygiënische voorbehandeling voor 
 het beheersen van omgevings-
 gebonden mastitis en borgen van 
 melkkwaliteit

2. Speendesinfectie is de meest 
 effectieve preventiemaatregel bij 
 koe- en omgevingsgebonden mastitis

Vraag naar een passende oplossing 
voor uw bedrijf!

Stalventilatie - wees er op tijd 
bij en laat u niet verrassen 
door de hitte deze zomerdoor de hitte deze zomer

Stalventilator DDF1200
Het unieke ontwerp en de speciale ventila-
torbladen zorgen voor een gerichte worp 
met een hoge luchtstroom, waardoor 
u hittestress voorkomt en toch minder ven-
tilatoren nodig heeft.

Tip: met de Ca-P 
bolus eenvoudig 
calcium & fosfor 
toedienen verkleint 
het risico op melk-
ziekte

Vanaf € 6,75 
per

behandeling
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De acties van deze bezoekaankondiging zijn geldig t/m 20 april 2018.
Prijzen zijn excl. BTW, mits anders vermeld. Wijzigingen voorbehouden. Uitgave 2018-02

Kijk voor meer informatie over deze aanbiedingen op www.delaval.com

Laat uw koeien veilig grazen

DeLaval bezems
Als het echt schoon moet
• Duurzaam en stevig
Robuuste bezems in diverse
afmetingen
*Geldt voor bezems en 
houten stelen

3
halen

2
betalen*

Wij hebben alles voor
mobiele afrastering

Van onze nieuwe premium palen tot en met de 
modernste weideapparaten, zoals de ESE20BM. 
Geschikt voor 12V accu, met slimme energie-
besparingstechniek voor extra lange accuduur. 

De premium palen zijn beschikbaar in 78 cm, 115 cm en 145 cm. 
Met versterkte voet, zwaarverzinkte 9 mm pen en isolatoren die tot 
boven aan toe doorgaan zodat u de hele paal kunt benutten.

20%
introductie-

korting**

**Op alle premium palen

DeLaval lichtgewicht 
veiligheidslaarzen
• Goede pasvorm
• Comfortabele binnenzool

Ruil uw oude laarzen in en...

...ontvang

€ 12,50
korting


