SÕRA PROBLEEMID on üks kolmest

peamisest põhjusest, miks lehmad eesti
karjades pikalt ei püsi. Taastootmine on
tihedalt seotud lehmade jalgade aga
eelkõige sõra tervisega. Kehv sõra tervis viib väga kergelt ka taastootmis tulemused
alla. Mugav lehmade liikumine ja hea piimatootmist soosiv keskkond on võtmeks, mis
avab lehmade pikaealisuse, kasumlikkuse ja piimatootja rahulolu ukse. Bioret Agri
seob omavahel erinevate teadusasutuste uurimistööd, et tõestada, mis kasu tuleb
ammoniaagi vähenemisest kasutades aktiivse sõnnikukäigu põrandakatet Magellan.

Aktiivne põrandakate Magellan koosneb soontest, kuhu
pidevalt valgub vedel sõnnik koos uriiniga, mis liigub koos
skreeperiga vedelsõnniku kogumis kohta. Seeläbi väheneb
ammoniaagi

levik

farmis.

Magellan

sooned

koos

väga

vastupidavat kummist sõrmedega, mis on kinnitatud skreeperi labade külge lükkavad
vedelsõnniku nii tihti kui skreeper liigub ristikanali suunas.

Ammoniaagi vähenemine on üks põhi kasu,
mida

farm

saab,

kui

käsitab

Magellan

põrandakatet. Kuna Magellan soontesse valgub
kõik vedelik, pole lehmade sõrad enam pidevalt
märjad vaid kuivas keskkonnas, mis tõttu
muutuvad tugevamaks ja vähem vastuvõtlikuks sõrahaigustele. See omakorda
tähendab, et bakterioloogilised haigused nagu digitaalne dermatiit, mida tuntakse ka
Mortellaro haiguse, karvase päkakäsna või interdigitaalse papillomatoosi nime all, on
tõhusalt kontrollitav. Magellan põrandakatte muster ja toote materjal on kavandatud
nii, et lehmad ei libiseks, samas kulutaks sõrga piisavalt ja oleks pehme lehmade
liigestele. Hea võimalus on kasutada Magellan põrandakatet lüpsiplatsi kogumis
aedades, mis on kaldega. Vedelsõnnik ja uriin jooksevad soonte kaudu alla, mis
vähendab nakkus ohtu, kuna loomad ei pea seisma vedelas sõnnikus, mille kaudu
levivad nakkused.

Magellan paigaldatud vedelsõnniku vahekäiku.

Magellan paigaldatud sügavallapanu vedelsõnniku vahekäiku.

Magellan aktiivne põrandakate on läbi teinud palju erinevaid katseid, sealhulgas surve
ja libisemiskindlus testi.

Piltidel olev katse illustreerib uuringut, mis viidi läbi range protokolli alusel, et jälgida
kuidas käitub Magellan põrandakate laboritingimustes. Rauast sõrg avaldab
materjalile survet 500 kg (5000 N) kontakt pind 75 ruut cm. Katse tulemusena nähti
kui sügavale võib lehma sõrg tungida.

Libisemiskindlus katse viidi läbi, et uurida kui kindlalt tunnevad lehmad ennast sellel
pinnal kõndides ja hinnata kui loomulikult nad käituvad. Farmi katse tõestas, et lehmad
tunnevad ennast Magellan põrandakatte peal just nii nagu oleks nad looduses.
Lehmad jooksid sageli ja lakkusid end seistes kolmel jalal.

Laboris teostati libisemis katse, mis tõestas Magellan põrandakatte väga head
libisemiskindlust nii kuiva kui ka märja katte puhul. Mõõdetud hõõrde indeks ületas
minimaalse väärtuse u=0,45, mis viitab väga heale jalahoiakule.

Bioret Agri aktiivne põrandakate Magellan on mitmeid rahvusvahelistelt näitustelt
auhindu võitnud toode. AgroFarm 2016 kaks auhinda ja DLG kvaliteedi märgi.

Lehm on sportlane: tema mugavus on nõue!

