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™

De VMS™ V310 biedt nog meer voordelen op het
gebied van het optimaliseren van uw huidige en
toekomstige veestapel. Met een op progesteron
gebaseerde bemonstering en analyse, kan de
volledige dracht- en tochtdetectie automatisch
en proactief worden uitgevoerd tijdens het
melkproces.

Vera’s melksysteem
Met twee modellen leverbaar in de VMS™ serie,
biedt DeLaval altijd een oplossing die het beste
past bij uw bedrijfssituatie. Zowel de VMS™
V300 als de VMS™ V310 beschikt over een
basisfunctionaliteit die zorgt voor een optimaal
rendement van de koe per melking.
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Automatisch
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Automatisch
melksysteem

™

“De meeste
impact hebben
we ervaren op
het gebied van de
melkproductie”

™

RePro

™

“Hiervoor lieten
we de koeien
scannen, nu vertelt
RePro of een koe
drachtig is”

DeLaval
RePro
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™

verbetering van
het inseminatiegetal*

DeLaval RePro biedt een managementsysteem voor het proactief opvolgen van de
melkkwaliteit en koegezondheid in combinatie met de vruchtbaarheidscyclus van
de koe. Progesterongehaltes worden automatisch afgenomen in de VMS via een
melkmonster. Met DeLaval DelPro BioModellen wordt een duidelijk beeld weergegeven
van de voortplantingsstatus van elke koe.
Komt ze weer in cyclus na het afkalven? Is ze echt tochtig (of heeft ze zelfs een stille
tocht)? Heeft ze een cyste? Is ze nu drachtig of heeft ze een vroege embryonale sterfte
gehad? Alle kritische vragen rondom de voortplantingsstatus worden automatisch
beantwoord via meldingen in uw DelPro Applicaties. Hiermee kunt u proactief sturen op
uw veestapel.
Dit zorgt voor gezondere koeien, lagere dierenartskosten en een verbetering van de
algehele kosten per koe. Koeien op het juiste moment drachtig krijgen levert een betere
lactatieperiode, wat zorgt voor een hogere opbrengst.
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Detectie van afwijkende
vruchtbaarheidscyclus

Melding van vroegtijdige
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Meer productieve lactaties
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* Gegevens van VMS V310 testbedrijven
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