
 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht 

DeLaval MyGrazing 720 beschikbaar voor 
automatische weidegangregistratie 

Steenwijk, 1 maart 2018 - DeLaval brengt MyGrazing 720 voor het 
weideseizoen 2018 op de markt als goedgekeurd registratiesysteem voor de 
weidegang. 

Bewegingen van de koe worden met herkenpunten bij de in- en uitgang van de stal 
automatisch geregistreerd waarmee het systeem in staat is o.a. het aantal uren dat 
de koe in de weide is geweest exact te registeren. De in MyGrazing 720 
aanwezige rapportagetool op de smartphone of webapplicatie geeft de veehouder 
actuele informatie over het weidegedrag van zijn veestapel en de voortgang van 
de weidegang over het hele seizoen. De veehouder kan dit gebruiken om naar zijn 
zuivelverwerker te laten zien dat hij voldoet aan de weidegangcriteria van minimaal 
120 dagen weiden en op jaarbasis minimaal 720 weide-uren. 

Het systeem is officieel goedgekeurd door de Stichting Weidegang. Het systeem 
dat werkt met selectiepoorten en een speciaal ontwikkelde weideterugloop is na 
validatie van de gegevens door Stichting Weidegang onlangs toegevoegd aan de 
lijst met goedgekeurde systemen. Hiermee is het voor bedrijven met een DeLaval 
melkrobot mogelijk om gedurende het weideseizoen 2018 automatisch de 
weidegang te registreren en daarmee naar de zuivelverwerker te laten zien dat het 
weidemelk is. 

Afhankelijk van de opstelling in de stal is het mogelijk om koeien direct uit de 
DeLaval VMS melkrobot naar de weide te selecteren of via een weidepoort. Voor 
een snelle en vlotte terugloop de stal in, is de weideteruglooppoort ontwikkeld. De 
jarenlange ervaring van DeLaval in doorloopherkenning in de melkstal is hierin 
verwerkt in combinatie met de bekende DeLaval transponder of oortransponders. 

Het systeem is flexibel qua configuratie en kan werken met meerdere in- en 
uitgangen en is per groep te configureren in DelPro Farm Manager. De plaatsing 
van de weideteruglooppoort kan zowel buiten als binnen, waarmee er grote 
flexibiliteit is in het vinden van de meest efficiënte opstelling. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De weideterugloop GP720.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer informatie: 

 

info.nl@delaval.com 

Over DeLaval 
DeLaval is wereld marktleider op het vlak van melkwinningsapparatuur en 
oplossingen voor de melkveehouderij en maakt duurzame voedselproductie 
mogelijk, rekening houdend met melkkwaliteit en oog voor dierwelzijn. Onze 
oplossingen en systemen worden gebruikt door miljoenen melkveehouders 
verspreid over de wereld, elke dag opnieuw. 

DeLaval is meer dan 135 jaar geleden ontstaan toen uitvinder Gustaf de Laval de 
melkseparator patenteerde. Vandaag is DeLaval actief in meer dan 100 landen en 
biedt werk aan meer dan 4500 medewerkers. 

DeLaval, naast Tetra Pak en Sidel, is onderdeel van de Tetra Laval Group. Zie 
voor meer informatie: www.delavalcorporate.com.  
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