... BOVINE BIOTECHNOLOGIES

Eles dão seu testemunho!

Nicolas Vankatwijk
Criador de gado em Corrèze
130 Limousines

«

Eu inseminei 43 vacas este inverno com o
AlphaVision. Me senti muito tranqüilo por inseminar com este sistema, pois sei que evito ferir o
animal com a ponta da pistola no colo do útero
ou na vagina. Isso é que me causava mais estresse
antes de ter o AlphaVision. Ele permite
igualmente, depois de introduzido na vagina,
facilitar a localização do colo do útero, o que
diminui o risco de sangramento ao pegar o cérvix
por via retal. Além disso, eu controlo em cada
ocasião com a câmera se há uma infecção antes
de descongelar a palheta. Também tomo muita
atenção para a quantidade de muco do cio, pois
na minha opinião, quanto mais houver, mais a IA
será fecundadora! Por vezes no começo do cio há
pouco e eu prefiro esperar alguma horas, verificar
e inseminar quando o muco é abundante. A
imagem me dá informações muito úteis, impossíveis de ter sem o AlphaVision. Eu nunca mais
voltarei a usar o sistema anterior!

Giorgia Mambrito
Zona do Piemonte,
província de Turim, Itália
40 Jerseys e 20 Holsteins.

«

Eu uso o AlphaVision para detectar metrites,
pois insemino novilhas Jerseys com esperma
sexado e a renovação é importante. Meu tio, com
quem estou associada, o utiliza atualmente
quando uma vaca é difícil de inseminar, mas
quando ele se aposentar, eu o usarei para todas as
minhas IA, pois é uma ferramenta moderna que dá
muitas informações sobre o estado da vaca e
permite um grande conforto de utilização.

»

Yves Lamarque
64120 Arraute-Charritte
Criador de gado leiteiro da
raça Blonde d’Aquitaine.
80 vacas e 50 novilhas.

»

«

Jérôme Beloscar
em Ayherre 64240
Produtor de leite.
40 vacas adultas e 30 novilhas

É extraordinário a facilidade com que
fazemos as IA! É moleza e está ao alcance de
qualquer um! Agora, quando me ausento deixo
sem receio qualquer pessoa inseminar em meu
lugar.

»

«

O que surpreende muito com o AlphaVision,
é a facilidade com que realizamos as inseminações. Além disso, ficamos sabendo se inseminamos bem, se o colo do útero está limpo. Eu vi logo
de seguida na tela no momento da IA colos do
útero com vermelhadões anormais.

»
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