Automaatne kastutus ja loputus.

Parim muutus veelgi paremaks.

ADF Milking süsteem on turul
juhtivate
seas
ning
uuenduslikkuse poolest alati
esirinnas.
Nüüd saavad talunikud ADF5 abiga veelgi
parema lahenduse.
ADF5 on täiustanud automaatset nisade
kastutust ja nisakannude loputamist viie uue
funktsiooniga, millega tagatakse parim
tõhusus, optimaalne jõudlus ning suurem
meelerahu.
Parim muutus veelgi paremaks.

Terved lehmad, suurem kasum.
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ADF Milkingu automaatne nisakastutus- ja
loputussüsteem on auhindu võitnud toode, mis
aitab kogu maailma talunikel oma loomade tervist
parandada. ADF5 täiustatud tehnoloogia tähendab
seda, et ükski teine lahendus ei ole samavääriline.
1

Vähem udarapõletikke ja somaatilisi rakke
ADFi süsteemi eelistel on hea ajastus, sest nad ilmnevad kohe
pärast lüpsi.
Lüpsi lõppedes saavad avatud nisakanalid kohese kaitse nakkuste eest ning sellega
vähendatakse bakterite nisakanalisse sattumise riski, mis võib negatiivse rõhu tõttu
aset leida. Lehmadevaheline ristsaastumine on kontrolli all, sest lüpsiseade desinfitseeritakse
automaatselt pärast igat lüpsi. Desinfitseeritud nisakummid toovad kasu kõikide lehmade nisadele eraldi,
sest kui lehmade tervis on parem, säästate aega ja raha ning suurendate piimatoodangut.
Paljud ADFi kasutavad talunikud on meile rääkinud, et nüüd, kui udarapõletikku ja somaatilisi
rakke esineb harvem, on väljalüps suurem ja loomade eluiga pikem.
Kui lehmad on tervemad, paraneb ka karja üldine tervis.

2

Säästab aega
Tavapärased lüpsile järgnevad toimingud ei ole ainult
aeganõudvad, vaid muudavad kogu karja lüpsile kuluva aja palju
pikemaks, sest kõik sõltub inimese oskustest.
ADFi lihtsa ja usaldusväärse süsteemiga toimub nisade kastutus ja nisakannude
loputamine automaatselt – nisade kastutuslahus (pehmendusained ja
desinfitseerimisvahend) kantakse lehma nisadele kohe pärast lüpsi.
Seejärel loputatakse ja desinfitseeritakse nisakannud samuti automaatselt ning
need on järgmise lehma lüpsmiseks valmis. Tavaliselt kasvab jõudlus tänu ADFi
süsteemi paigaldamise märgatavalt. See omakorda vähendab tööjõu-, elektri- ja
hoolduskulusid ning aeglustab seadmete amortiseerumist.
Kuna ADFi süsteem automatiseerib lüpsiprotsessi järjest rohkem, säästab see teie aega.
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Kokkuhoid tööjõukuludelt
ADFi süsteem on kindlasti vajalik tänapäevastele piimafarmidele,
kus soovitakse suurendada tõhusust ja kasumlikkust.
ADF vähendab lisatööjõu vajadust farmide laiendamisel (lüpsi edasise
automatiseerimise tõttu), millega suurendatakse farmide efektiivsust.
Kuna nisade käsitsi desinfitseerimine ja nisakummide käsitsi loputamine kaob,
suureneb lüpsiplatsi läbilaskevõime ja te saate piimatootmises keskenduda
peamisele.
Kuna lehmad on tervemad ja tööjõukulud kontrolli all, näete ADFi eeliseid seal, kus
need on kõige tähtsamad – oma rahakotis.

Kas teadsite?
Nisade kastutuslahuse käsitsi pealekandmine kaks korda päevas 200 lehmale
võrdub 500 inimtunniga aastas. Seda aega saaks kasutada millegi
tulemuslikuma jaoks.
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Olemasoleva lüpsisüsteemiga ühildumine
ADFi süsteemi saab paigaldada igat marki või tüüpi lüpsiplatsile, nii
uuele kui ka vanale.
Meil on kogemusi ADFi süsteemi paigaldamisel igat tüüpi ja marki lüpsiplatsidele,
olenemata konfiguratsioonist ja asetusest, sealhulgas kalasaba-, pöördseadmetega,
kiirväljumisega, väljastpoolt/seestpoolt juhitavad või tõstetud platvormiga karusell-lüpsiplatsid.
ADFi süsteemi uuenduslik ülesehitus tähendab, et selle saab paigaldada
lüpsikordade vahel minimaalse katkestusega. Süsteemi võib hakata kasutama
kohe pärast paigaldamist ning siis näetegi selle eeliseid.
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Suurem lüpsijõudlus
ADFiga kaob lüpsiplatsilt stress nii taluniku kui ka lehma jaoks.
Arvestades järjest suurenevat vajadust jõudlusele ja tööjõu tõhustamisele ning
järjest suuremat lehmade arvu töötaja kohta on kõik lüpsiaega vähendavad
seadmed teretulnud.
ADF garanteerib, et kõikide lehmade nisad saavad õigeaegselt desinfitseeritud.
Nüüdisaegsel lüpsiplatsil, eriti seadmeid eraldi eemaldavate automaatsete masinatega,
on tõhus käsitsi nisade kastutus või loputus peaaegu võimatu.
ADFiga lüpsiplatsil liiguvad lehmad sujuvalt, suureneb läbilaskevõime ja piima
väljalüps ning väheneb kulu piimaliitri kohta, seda kõike ilma suurema lisatööta. Kuna
töökoormus on väiksem, saavad töötajad rohkem lehmade lüpsmisele keskenduda
ning seeläbi paraneb ka iga lüpsikord lüpsirutiin.

Terved lehmad, suurem kasum.
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liikuda läbi toitekanalite

Terved lehmad, suurem kasum.
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Topeltpihustus on üks ADFi süsteemi tähtsamaid
uuendusi, mille tulemusena on nisa paremini
töödeldud, kaitstud ja tervem ning selleks kuluva
kastutuslahuse kogus on väiksem.

Kuidas topeltpihustus toimib?
Lüpsi lõppedes on.…
Kastutuslahus suunatakse nisa
nisakann püstises asendis ja
optimaalse desinfitseerimise eesmärgil raskusjõu abil töötav
klapp üles läbi ülemise pihustusava suunab nisade kastutuslahuse
läbi ülemise pihustusava, et Raskusjõu abil töötav klapp nisa hoolikalt töödelda.
sulgeb alumise pihustusava

Nisakummid loputatakse
Kui lüpsiseade on udara küljest
ära võetud ja nisakann ümber
pööratud, pihustatakse
alumisest pihustusavast
desinfitseerimisvahendit ja
nisakumm desinfitseeritakse
põhjalikult järgmise lehma jaoks.
ADF süsteem loputab kõigest 15 sekundiga
kuus korda, kasutades segamiseks ja
kuivatamiseks õhupuhangut.
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32 Tugevam, veelgi vastupidavam lüpsiseade
ADF5 standardvarustuses on nüüd uuenduslik Hoodlocki Uue kujuga lüpsiseadme kollektoril on ainulaadne süsteem. See
on loodud takistama nisakummi kesta
juhul, kui lehm astub

pehme liides, mis hoiab ära pikkade silikoonist lahtitulemist hülsi küljest

piimatorude kahjustused.

lüpsiseadme peale.

Täiustatud tehnoloogia tähendab, et kõik ADF5

Hülsid on valmistatud esmaklassilistest materjalidest, lüpsiseadmed on tugevamad ja vastupidavamad mistõttu on
need lüpsiplatsil vastupidavamad. ning neil on paremad nisakummid.
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Digitehnoloogia
ADF5 sisaldab uusimat digitaalset tehnoloogiat, mis tagab
veelgi suurema usaldusväärsuse ja pakub rohkem
funktsioone.
Esiteks võimaldab ADF5 kaugjuhtimist, millega on võimalik
süsteemiga ühendust võtta, ilma et seade vajaks hooldust
koha peal. Näiteks madala veesurve korral jälgib ADF5 end
ise, lülitub süsteemi kaitsmiseks automaatselt välja ja

Uusimaid mobiilivõrke ja internetti kasutades on ühendus
kiire, olenemata sellest, millises maailma paigas teie ADFi
süsteem asub.
ADF5 sisaldab CAN-võrgu tehnoloogiat, mida kasutatakse
laialdaselt autotööstuses ja mis on tuntud oma
usaldusväärsuse poolest. See võimaldab sujuvat
andmevahetust komponentide vahel, kompaktne ja
võimas protsessor tagab vankumatu stabiilsuse.
Kasutage ADF5-ga uusima tehnoloogia eeliseid.

registreerib tõrke. Veesurve taastumisel käivitub ADF5
automaatselt uuesti.
Diagnostikat võimaldav tööriist on ülimalt kasulik ning
võimaldab nisade kastutuse ja kannude loputamise
parameetrite aegsat reguleerimist, et ADF5 süsteem
töötaks alati optimaalsel tasemel.
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Esmaklassiline pumbakomplekt

Kompaktsem ja uuenenud disainiga pumbakomplekt sisaldab
tööstuslikke osi, mis on mõeldud vastu pidama kogu seadme
kasutusaja.

ADF5 uuendatud ja optimeeritud pumbakomplekti
kuuluvad nii nisade kastutuseks kui ka veevarustuseks
mõeldud tööstuslikud pumbad.
Kõiki seadet läbivaid aineid, sealhulgas nisade
kastutusvahendit, desinfitseerimisvahendit, vett ja
suruõhku filtreeritakse, et tagada seadme töökindlus.
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Ühtlane nisade desinfitseerimine
ADF5 standardvarustusse kuuluvad akumulaatorid,
mis tagavad nisade kastutuslahuse võimalikult
ühtlase jaotuse isegi suurtel lüpsiplatsidel.

Akumulaator on rõhuanum, mis tagab pidevalt ühtlase
rõhu, olenemata korraga töös olevate lüpsiseadmete arvust
– iga nisa töödeldakse ühtlaselt täpse koguse nisade
kastututslahusega.

Terved lehmad, suurem kasum.
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ADF on suurepärane süsteem. Seda on lihtne kasutada ja rahulolu pakub see, et
nisasid desinfitseeritakse tõhusalt. Me kasutame märgatavalt vähem antibiootikume
– esimesel aastal pärast ADFi paigaldamist vähenes nende kasutamine poole võrra.
Peale selle, et säästame raha, on suurenenud ka toodang, sest vähem lehmi jääb
lüpsist kõrvale. Oleme rõõmsad ja tundub, et ka lehmad on rõõmsad – nad on laudas
palju vaiksemad, tõenäoliselt nisakannude pehmema vabastamise tõttu.

Barry Pannett & Alisdair Brown,
Uus-Meremaa, Lõunasaar, South Otago, Clintoni lähedal

valame vähem piima maha. Kliinilisi udarapõletiku juhtumeid on meil kolmandiku

tasus end ära esimese kuue kuuga.

Oleme ADFi süsteemi üle väga rõõmsad ja meie lehmad on seda samuti! ADFi
paigaldamisest saadik on meil olnud üle kaheksa miljoni lüpsikorra. ADFi süsteem on väga
usaldusväärne. nüüd on lüpsiplatsil üks inimene vähem ja kõik lehmad desinfitseeritakse
100%, varem see alati nii ei olnud. Tulemuseks on lehm, kelle udarad on palju tervemad
ning kes elab kauem. Kui lehmadel on somaatiliste rakkude arv väiksem, esineb vähem
udarapõletikku ja läheb vaja vähem ravimeid. See säästab raha. Kui kaalute ADFi
paigaldamist, ütleksin: tehke seda! Soovin, et oleksin paigaldanud selle varem.

Hendrik Westert, Dittmannsdorfer, Sachsen, Saksamaa
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5 farmipidajat räägivad

Olime üks esimesi ADFi süsteemi paigaldanud farme. Kui nägime seda süsteemi, teadsime kohe,
et see on meie jaoks õige – ja see on nii ka kaheksa aastat hiljem.
Meie karja tervis on meile esmatähtis. Tänu ADFile desinfitseeritakse kõik lehmad korralikult ja
see annab meile meelerahu. Me ei aja taga toodangunumbreid, see on lihtsalt rõõmustav
„kõrvaltoime”, mis kaasneb tervete ja pikaealiste lehmadega.

Perekond Higgins, Shropshire, UK

Terved
lehmad,
suurem
kasum.

farmipidajat

räägivad
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Nisakummid.
Sobivad igale karjale.
Meie ADF5-le mõeldud nisakummide valik on välja töötatud rohkem kui kümne aasta
pikkuse farmikogemuse põhjal ning see hõlmab parimaid, teie karjale sobivaid nisakumme.
Meie tehnilised eksperdid võivad anda nõu, milline ADFi nisakumm teie karjale kõige
paremini sobib, et tagada sujuvaim üleminek teie lehmade jaoks.
Ainulaadsed teadmised, mida oleme

Veelgi kindlamaks toimimiseks kinnitab

kogunud koostööst oma klientidega, kelle

ainulaadne Hoodlocki süsteem nisakummi

arvel on üle 600 miljoni lüpsi enam kui 20

hülssi, hoides ära selle lahtitulemise juhul,

riigis, on aidanud meil tuvastada peamised

kui lehm astub lüpsiseadmele.

probleemid, millega lüpsiplatsi keerulistes
oludes silmitsi seistakse.

Parimaid tulemusi ADF5-ga saavutate siis, kui
vahetate nisakumme korrapäraselt. Kõik

Nisakumm on lehmaga kokku puutuv

lüpsikorrad salvestatakse ADF5

lüpsiseadme osa ja seetõttu tõhusa

juhtimiskeskuses ja teie mugavuse huvides

lüpsmise jaoks põhjapaneva tähtsusega.

annab süsteem märku, kui nisakummid

Meie tähelepanu keskmes on olnud see,

vajavad vahetamist.

kuidas parandada nii lehmade
lüpsikogemust kui ka jõudlust.
Pidev disaini täiustamine on andnud
tulemuseks käesoleva nisakummide valiku
– kõik need nisakummid on täiustatud, et

Kõik ADFi nisakummid on valmistatud
REACHile vastavatest ELi ühenditest.
Täieliku rahulolu ja muretu hoolduse
tagamiseks võime pakkuda kindlaks ajaks
kokku lepitud nisakummitarneid otse farmi,

ühendada neis ADF5 patenteeritud nisade

et saaksite need alati õigel ajal välja

kastutussüsteem ja

vahetada ning karja lüpsmine toimuks ilma

topeltpihustusfunktsiooniga nisakummi

tõrgeteta.

loputus, mis tagab nisade optimaalse
töötlemise ja kaitse nakkuste eest.
Tavapäraste lüpsisüsteemidega võrreldes on
ADF5 märkimisväärne eelis see, et lüpsmise
lõpul eemaldatakse lüpsiseade palju
sujuvamalt ja õrnemalt. See vähendab
lehma nisadele kriitilisel hetkel avalduvat
survet ja võib anda tulemuseks piimavoolu
parema vabanemise.
ADFi desinfitseerimistsükli alguses asendab
topeltpihustusfunktsioon nisakummi peas
16
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Nisakummid. Sobivad igale karjale.

oleva jääkvaakumi nisade kastutuslahuse ja
lühikese õhupuhanguga, viies nisade
kastutuslahuse täpselt õigesse kohta.

Terved lehmad,Healthy cows

ADF
on
pälvinud
tunnustust
piimandusekspertidelt
üle
kogu
maailma, uuendusliku automaatse
nisade kastutus- ja loputussüsteemiga
ollakse liidrikohal.

Lisaks andis 2010. aastal Briti kuninglik piimakarjakasvatajate ühendus

(RABDF) ADFile maineka masina- ja seadmeauhinna märkimisväärseima
majandusliku panuse eest loomakasvatusvaldkonda. Kui valite ADFi, saate
osa meie pikaajalisest eduloost.

Prints Philipi RABDFi loomakasvatuse auhind 2005
masina- ja seadmeauhind 2010

Uus-Meremaa üleriigilise
põllumajandusmessi
Fieldays auhind
„Aasta seadmed 2011”

Kuidas osta või
liisida ADFi
lüpsisüsteemi?
Meil on paindlikud rahastamisvalikud,
mida saame kohandada just teie
vajadustega.
Intressimäärad on konkurentsivõimelised, võimaldame
igakuiseid maksegraafikuid ning eraldi sissemakset pole vaja.
Krediidi taotlemine käib kiiresti ja hõlpsalt ning krediidilepinguid
kinnitatakse tavaliselt 24 tunni jooksul. Kõigi
rahastamisvalikutega kaasneb standardina meie tarnepidevuse
20
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Kuidas osta või liisida ADFi lüpsisüsteemi?

programm.

Programm pakub teile meelerahu ja ADFi lüpsisüsteemi
muretut hooldust ning sisaldab järgmist:
kulumaterjalide (nisakummid, pihustid, nisade kastutuslahus ja
loputussüsteemi desinfitseerimisvahend) kokkulepitud tarneid;
pikemat garantiid, mis kehtib ainult osadele; hooldust, mis
teostatakse ADFi heakskiidetud kohaliku edasimüüja poolt iga kuue
kuu järel, et hoida teie seadmed parimas korras.
Lisatingimused on saadaval soovi korral.

ADF Milking ei paku ise laenu, kuid tutvustab teid oma laenupartnerile. Palun pange tähele, et rahastamisvalikud sõltuvad kr ediidivõimekusest ja saadavusest ning intressimäärad
võivad erineda.

Healthy cows, healthy profit.

Milking
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töökindlus on esmatähtis. Sarnaselt teistele nõudlikes oludes töötavatele masinatele

ADF Milkingu süsteemi korrapärane hooldus
on läbinud kontrollitud väljaõppe ning

tähtsamad standardsed varuosad, et

teil raha säästa. Meelerahu ja tõrgeteta

Kõik sai alguse kujutlusest, kuidas võiks
tõhustada lüpsijärgseid hügieenitoiminguid.
Alates esimestest prototüüpidest 2004. aastal kuni

pidevalt edasi, võttes kasutusele uusimaid tehnoloogilisi

uue ADF versioonini on see kujunenud kirglikuks

lahendusi ja disainiideid. Võin uhkusega öelda, et ADF on

sooviks parandada lehmade tervist, mis on farmi

leidnud oma valdkonnas tunnustust uuendusliku

kasumlikkuse suurendamise võti.

disainimõtte eest. Meie siht on lihtsus, tõhusus ja

Meil on õnn tugineda kogemusele, mida oleme

usaldusväärsus ning mulle tundub, et oleme need

saanud miljarditest lüpsikordadest kümnetes

eesmärgid ADF5 tõeliselt hämmastavate uute

tuhandetes farmides üle kogu maailma, alates

omadustega eeskujulikult täitnud.

suurtest piimafarmidest ja lõpetades väikeste

Ootan teid ühinema ADFi kasutajate ringiga ning saama

peretaludega. Selle kogemuse avarus ja sügavus on

osa eelistest, mida annavad tõhususe kasv ja lehmade

aidanud meil täpselt mõista, mida lüpsiplatsi

tervise paranemine.

5

keerukates tingimustes vaja on.
Meie pühendumus lehmade tervise parandamisele
tähendab, et arendame ADF Milkingu süsteemi

James Duke
Ettevõtte asutaja

ADF Milking Ltd

e

ADF Milking New Zealand Ltd

1 Camelia Court,

info.aus@adfmilking.com

15 Ganges Road, Khandallah,

Düsseldorf

Wellington 6035,

Saksamaa

Shellbridge Road, Slindon,
West Sussex, BN18 0LT,
Ühendkuningriik t +44
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suurem kasum.
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ADF Milking Deutschland GmbH

Uus-Meremaa
t 0800 233 645

t +49 (0)4087 408018
e info.de@adfmilking.com

e info.nz@adfmilking.com

(0)1243 814030 e
info@adfmilking.com
ADF Milking Australia
78 Broadway Street,
Cobram, VIC 3644
Austraalia t 1800 233 283

Võtke meiega kohe ühendust,
et leppida kokku farmi külastus ning me
anname teile põhjaliku ja kohandatud
ülevaate, kus kirjeldame üksikasjalikult
ADFi süsteemi paigaldamisega saavutatavat
säästu teie farmis.

Lisateave
telefonil +44 (0)1243 814030 veebisaidil
www.ADFmilking.com
sotsiaalmeedias

ADF5, ADF Milking System ja Hoodlock on ADF Milking Limitedi kaubamärgid.

ADF Milkingu
müügijärgne hooldus
Investeering ADF Milkingu süsteemi on teie lüpsitegevuse jaoks kesksel kohal ja
töökindlus on esmatähtis. Sarnaselt teistele nõudlikes oludes töötavatele masinatele
vajavad ADF seadmed hooldust, et kõik püsiks parimas korras.
Meie laialdase heakskiidetud edasimüüjate

Kõik ADF Milkingu heakskiiduga edasimüüjad

võrgustikuga võite olla kindel, et olenemata

on läbinud kontrollitud väljaõppe ning

farmi asukohast on ADF Milkingu edasimüüja

oskavad hooldada erinevaid lüpsiseadmete

koos

väljaõppinud

käsutuses.

tehnikutega

teie

mudeleid. Nende laos on olemas kõik
tähtsamad standardsed varuosad, et
remonditööd sujuksid probleemide ja

viivitusteta ning lõpptulemuse oleks võrdne

ADF Milkingu süsteemi korrapärane hooldus

originaalseadmega.

väljaõppinud tehniku poolt võib aidata teil

ADF Milking investeerib pidevalt uurimis- ja
arendustegevusse, et oma tooteid täiustada.

raha säästa. Meelerahu ja tõrgeteta töö
huvides soovitame oma pideva tarne- ja
hooldusteenuse raames pakutavat

ADF5-s sisalduv uus digitehnoloogia

plaanipärast hooldust. Pakume mitmeid

võimaldab kaugjuhtimist, mis muudab

erinevaid teenuseid, mille hulgast leiate

diagnostika veel lihtsamaks ja kiiremaks.

endale kindlasti sobivaima.

24

Milking

ADF Milkingu müügijärgne hooldus.

Pühendunud
lehmade tervise
parandamisele
Kõik sai alguse kujutlusest, kuidas võiks
tõhustada lüpsijärgseid
hügieenitoiminguid.
Alates esimestest prototüüpidest 2004. aastal kuni uue ADF5 versioonini
on see kujunenud kirglikuks sooviks parandada lehmade tervist, mis on
farmi kasumlikkuse suurendamise võti.
Meil on õnn tugineda kogemusele, mida oleme saanud miljarditest
lüpsikordadest kümnetes tuhandetes farmides üle kogu maailma, alates
suurtest piimafarmidest ja lõpetades väikeste peretaludega. Selle kogemuse
avarus ja sügavus on aidanud meil täpselt mõista, mida lüpsiplatsi
keerukates tingimustes vaja on.
Meie pühendumus lehmade tervise parandamisele tähendab, et arendame
ADF Milkingu süsteemi pidevalt edasi, võttes kasutusele uusimaid
tehnoloogilisi lahendusi ja disainiideid. Võin uhkusega öelda, et ADF on
leidnud oma valdkonnas tunnustust uuendusliku disainimõtte eest. Meie
siht on lihtsus, tõhusus ja usaldusväärsus ning mulle tundub, et oleme need
eesmärgid ADF5 tõeliselt hämmastavate uute omadustega eeskujulikult
täitnud.
Ootan teid ühinema ADFi kasutajate ringiga ning saama osa eelistest, mida
annavad tõhususe kasv ja lehmade tervise paranemine.

James Duke
Ettevõtte asutaja

Terved lehmad, suurem kasum.
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Et saaksite oma investeeringust maksimaalset
kasu, soovitab
ADF Milking kasutada meie spetsiaalse
koostisega kvaliteetset nisade
kastutuslahust.

Nisade kastutuslahus
tagab optimaalse töö
ADF esitleb uhkusega uut nisade kastutuse standardit iDip+. Selle toote eriline koostis
sobib meie ainulaadse tehnoloogiaga, sest on kohandatud täpselt tööks ADF5-ga – nisad
desinfitseeritakse esmaklassiliselt.
iDip+ on ainulaadse koostisega 2500 ppm ADF5 kasutamisel tagab tõhusa ja tulemusliku
joodipõhine desinfitseerimisvahend, mis

nisade kastutuse optimaalse viskoossusega

avaldab kiiret toimet paljudele potentsiaalsetele nisade kastutuslahuse kasutamine.
haigustekitajatele, sealhulgas:

Teised nisade kastutuslahused võivad olla liiga

staphylococcus aureus paksud või liiga vedelad. iDip+ on nisade streptococcus uberis
kastutuslahus, mis annab iga kord vajaliku
tulemuse ning õigustab karja ja seadmetesse
escherichia coli

panustatud investeeringut.

candida albicans

iDip+ vastab täielikult uusimatele ELi biotsiide

iDip on rikastatud pehmendavate ja niisutavate puudutavatele õigusaktidele. Lahust
+

katsetati ainetega, et tagada nisade naha pehmus
ületab ja terve seisund, mis on pikaajalise
udarahügieeni alus.

farmides range järelvalve all ning on

asjakohaste EN-standardite nõudeid.

Lisaks iDip+’ile pakub ADF Milking

Vahendi segu on tasakaalustatud, et laialdast valikut nisade kastutusvahendeid
võimaldada nn vaba joodi vabanemist, eriolukordadeks, näiteks kindlal põhjusel mis
aktiveerub igal korral kui puutub kokku lühiajaliselt biotsiidide kasutamiseks.
orgaanilise ainega. Soovi korral jagame lisateavet.
See tagab püsiva hügieeni, mis töötab juba
esimesest kokkupuutest ning kaitseb teie lehmi
nakkuste eest parimal võimalikul moel.
Terved lehmad, suurem kasum.
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