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Your solution – every day

DeLaval Herd Navigator

Herd Navigator van DeLaval
is een geavanceerd managementtool dat als het ware
door de veestapel “navigeert”
en koeien ontdekt die speciale aandacht nodig hebben.
Bijvoorbeeld om te insemineren, dracht vast te stellen, te
behandelen tegen mastitis of
slepende melkziekte.
Daarnaast uiteraard ook voor
koeien die aandacht nodig
hebben qua voeding of een
behandeling door de veearts.

Hoe werkt Herd Navigator?
Terwijl de koeien gemolken worden,
worden er automatisch melkmonsters
genomen op de melkpunten
en naar het analyse-instrument
gestuurd. Herd Navigator selecteert
zelfstandig de koeien waarvan een
monster genomen moet worden,
bij welke melkbeurt en voor welke
parameter. De resultaten worden
verwerkt in een geavanceerd
biomodel en weergegeven in het
managementsysteem op de PC. Zo
worden vroege attenties verkregen,
leidend tot kansen op kortere
tussenkalftijd, hogere productie,
minder medicijngebruik, minder
arbeid, meer inzicht en een lager
vervangingspercentage. Bovenal
resulteert dit in gezondere en
duurzame dieren.
Herd Navigator verbruikt sticks
voor de daadwerkelijke analyse. De
stickcassettes dient u dagelijks bij te
vullen.

Grote koppels in detail bekeken
Herd Navigator communiceert met de
veehouder met een kort en krachtig
advies. Belangrijk element van dit
advies is de standaardprocedure die
u samen met uw eigen dierenarts
en Vetvice opgesteld heeft. De
werklijst geeft de vereiste acties
weer; desgewenst kunt u ook details
opvragen.

DeLaval Herd Navigator

Herd Navigator “navigeert” op basis van 4 aandachtsvelden:
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www.delaval.nl

Herd Navigator in
de praktijk

“Een systeem als Herd
Navigator kun je vertrouwen.
Het geeft je veel gemak, plezier en
verbetering in resultaten.”

“Voor ons spreken de
resultaten. Na één jaar
gebruik daalde de tussenkalftijd
en het inseminatiegetal, het celgetal
ligt lager en het vervangingspercentage daalde sterk. Bovendien is
de rek er nog lang niet uit.”

“Het werken met
Herd Navigator is
anders. Het systeem wijst
ons op allerlei zaken die uiterlijk
nog niet zichtbaar zijn.
Daar moet je op inspelen,
maar dat moet wel wennen.”

België

Dealer
DeLaval N.V.
Industriepark-Drongen 10
9031 Gent
Tel. 09 280 91 00
Fax 09 280 91 30
e-mail: delaval.belgium@delaval.com
www.delaval.be

“Ik wil geen cijfers die ik
zelf nog op waarde moet
schatten. Ik wil een werklijst
waarop staat wat ik moet doen,
en dat is precies wat ik krijg
met Herd Navigator.”

“Zelfs als je heel voorzichtig
rekent, levert de Herd Navigator
ons voordeel op. Ook het werkplezier
mag je niet onderschatten.”

“Van het meten van
slepende melkziekte (BHB)
had ik niet veel verwacht, maar
dat bleek een echte eye-opener.
Als je die koeien direct behandelt
en je kijkt in de computer in de
lactatiecurve, dan zie je pas
hoeveel melk je wint.”
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