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Hver dag, tas det hundrevis beslutninger på gården. Beslutninger som 
uansett hvor store de er, kommer til å påvirke helsen i din besetning, 
kvaliteten og mengde produsert melk og din virksomhets lønnsomhet.

DeLaval DelPro™ Farm Manager er et intelligent system som 
kobler sammen det fysiske utstyret og sensorene, og som lagrer data 
fra alle områder som melking, fôring, helse, sykdom, behandlinger 
og venteperioder. Det behandler dataene slik at de kan hjelpe deg 
med å ta viktige beslutninger. Alle kudataene lagres permanent og 
informasjon om slaktede kyr oppbevares i en egen katalog. Du kan 
få frem laktasjonskurver og kurver som viser utviklingen av fett- og 
proteininnhold, holdvurdering og kroppsvekt, celletall og andre viktige 
parametere.

DAGENS MEST AVANSERTE 
SYSTEM FOR BESETNINGSSTYRING

DelPro™ kontrollerer melkeprosessen, måling av melkemengde, 
utskillergrinder og fôring, det evaluerer data fra aktivitetsmålinger, 
holdvurderingskameraer og dyrevekten, og utfører alt som kreves av 
et profesjonelt styringsverktøy. 
De omfattende modulene med lister og diagrammer i DelPro viser 
hvor du må sette inn tiltak. Systemet tilbyr alt fra automatiske sam-
menstillinger om besetningen, individuelle kyr og melkesystemer til 
planlagte veterinærbesøk, behandlinger, kunstig inseminering og 
beregninger av fôrrasjoner.

DelPro™ åpner mange muligheter for fremtiden siden systemet kan 
utvides med komponenter og funksjoner.
Med DelPro™ er du allerede klar for fremtiden.
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DELPRO FARM MANAGER SAMLER 
ALLE ULIKE SYSTEMER PÅ DIN GÅRD 
I ETT PROGRAM

FUNKSJONER I DELPRO FARM 
MANAGER INNKLUDERER BLANDT 
ANNET:

 Ytelsesrapporter i melkesystemet

 Lagring av informasjon om dyr
 Registrering av melkevolum og -kvalitet

 Individuelle dyrerapporter

 Automatisk beregning av fôrrasjoner

 Registrering av brunst, sykdom og tid for kalving ved bruk av 

    aktivitetsrapporter

 Registrering av veterinærbesøk og vaksinasjoner
 Endringer i holdvurdering og vekt

 Rapporter over tidligere dyrehendelser

NØKKELFUNKSJONER SOM 
FORBEDRER RESULTATET I DIN 
VIRKSOMHET!

Det er ca. ti reproduksjonshendelser i løpet av kuas laktasjonsfase. 
Det er følgende: Kalving, kontroll etter kalving, tillatelse for neste inseminering, brunst, 
inseminering, drektighetssjekk og sining.

Kuovervåking viser en tydelig statusoversikt direkte når du åpner programmet
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RIKTIG INFORMASJON 
- NÅR DU TRENGER DEN

Siden det er enklere å ta en veloverveid beslutning basert 
på store mengder data, så registrerer og lagrer DelPro 
Farm Manager all data på ubestemt tid. Det betyr at du 
kan se tilbake på hendelser som fant sted de siste dagene, 
ukene, månedene eller årene. For mye data kan virke 

forvirrende, så derfor leveres DelPro Farm Manager med 
standardinnstillinger som gir deg mange av dataene du 
jevnlig har bruk for. Innstillingene kan selvfølgelig endres slik 
at de tilpasses behovene til hver enkelt gård. 

M
EL

KIN
G

UTF
ÔRIN

G
FRUKTBARHET

AKTIVITETSMÅLING

ARBEIDSSTYRING

DYREHELSE

BCS HOLDVURDERING

AV KYRNE

DelPro Farm Manager har verktøy som effektivt overvåker og samler alle hendelser, slik at du 
får de viktige dataene du trenger både i løpet av og etter kuas laktasjon.
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DELPRO FARM MANAGER BENYTTER 
BRUKERVENNLIGE RAPPORTER

Dataene evalueres og optimeres individuelt 
I tillegg til å bruke mange forhåndsdefinerte rapporter, kan du 
også endre eksisterende rapporter eller lage rapporter selv. 
Du kan lage en ny rapport ved å bruke datamusen til i legge 
inn parametrene du vil ha med i den nye rapporten, fra rap-
portgeneratoren, som inneholder alle parametrene i databa-
sen sortert etter kategorier. 

For å filtrere eller sortere i én eller flere kolonner, kan du klikke 
på den relevante kolonneoverskriften og angi kriteriene du 
selv ønsker. Du kan også definere faste filter som du kan 
bruke på nytt i andre rapporter. 

Samtidig kan du også få en oversikt over total- eller gjennom-
snittsverdier osv. for de ulike gruppene eller besetningene, 
automatisk utregnet nederst i hver kolonne.

I DelPro kan du også opprette såkalte SOP-filter (Standard 
Operating Procedures = driftsprosedyrer) og bruke dem i rap-
portene. De gjør det mulig å opprette rapporter med instruk-
sjoner om hva som skal gjøres. Instruksjonene er spesielt 
nyttige for å gi brukeren bestemte instruksjoner, eller når du 

utarbeider et ekstra alarmsystem til deg selv.

Lag egne SOP-filter for rutiner du vil skal fungere på din gård.l
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Dine favoritrapporter kan skrives ut 
automatisk på bestemte dager
Hver rapport er alltid tilgjengelig når den 
er skapt, og kan skrives ut automatisk til 
faste tider på dagen som du velger selv 
eller den kan lagres automatisk i valgfritt 
filformat.

Du kan også tilpasse de ulike rapporte-
ne på din kuovervåking. Ved å dobbelt-
klikke, kan du se hvilke dyr som krever 
tiltak hver dag. Dette sparer tid som du 
kan bruke til annet arbeide eller til din 
familie.

Du kan også importere og eksportere 
rapportene. Denne funksjonen er spe-
sielt nyttig hvis man skal presentere nye 
rapporter for rådgivere.

Gruppregistrering - gjør arbeidet 
enklere, spesielt i større besetninger 
For å effektivisere arbeidet med å angi 
data, spesielt ved besetningsendringer 
på store gårder, kan du angi data samti-
dig for flere kyr direkte i en rapport.
F.eks. kan du, når du har drektighets-
kontrollert en gruppe kyr, markere alle 
drektige kyr i drektighetskontrollrappor-
ten og klikke på ”Drektighetskontroll”. 
Angi resultatet. De drektige dyrene fors-
vinner direkte fra kontrollrapporten siden 
de nå er drektighetskontrollerte.

Efter detta behöver bara djuren som är 
kvar på rapporten markeras och identi-

fieras som ej dräktiga (resultat DU-). 
Data från andra områden som mjölk-
ning, utfodring och sjukdomar kan lätt 
anges på samma sätt.
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DELPRO FARM MANAGER BENYTTER 
SEG AV BRUKERVENNLIGE GRAFER

Alle data presenteres i oversiktlige diagrammer
De individuelle programdelene inneholder flere diagrammer. 
Melkekategorien inneholder for eksempel laktasjonskurver, 
melkestrømsutvikling og melkevarighet over 30 dager. Helse-
området inneholder celletallsutvikling, holdvurdering (BCS) og 
vekt i løpet av alle laktasjonene, samt aktivitetsgraf. 

Du vil kanskje se et spesielt diagram som ikke finnes der som 
standard. Det kan ofte lønne seg å kombinere f.eks. aktivi-
tets-, fôrings- og melkedata. Det ordner diagramgeneratoren 
vår uten problemer. Du kan vise data fra alle områder og ulike 
tidsperioder. Du kan vise hendelser som kalving, insemine-
ring eller gruppeendringer på diagrammet i form av punkter, 
trekanter, rektangler osv. 

Punktdiagram er et annet svært effektivt verktøy. Velg to da-
tafelt fritt fra databasen og presenter dem på x- og y-aksen. 
Det kan for eksempel være «Gjennomsnittlig melkemeng-
de over 7 dager» og «Varighet på melking». Hver ku vises 
på diagrammet som punkter med ulike farger, avhengig av 
gruppetilhørighet, laktasjonsnummer eller kukalenderstatus. 
Her kan du umiddelbart se hvilke kyr som skiller seg ut fra 
gjennomsnittet eller som ikke oppfører seg som ønsket. Hvis 
du klikker på ett av punktene, vises mer informasjon om den 
aktuelle kua. 

Tabeller og diagrammer fungerer perfekt sammen i DelPro 
Farm Manager, slik at du alltid kan trekke ut den viktigste 
informasjonen. I reproduksjonsoversikten for hele besetning-
en, kan du for eksempel vise kun de dyrene som ikke har blitt 
inseminert (rød), og dermed finne ut hvilke kyr som fortsatt 
ikke er drektige etter laktasjonsdag nr. 100. Slik kan du jobbe 
mye mer effektivt, og du kan enkelt se hvilke kyr som poten-
sielt kan bety problemer.

Se alle lønnsomhetsdata på en oversiktilig måte 
Ved hjelp av menyvalget for besetningsoversikt, kan du vise 
alle parametrene som påvirker besetningens lønnsomhet 
under ett. Ikke minst kan du observere hvordan parametrene 
utvikler seg i løpet av en angitt periode. Når du åpner vinduet, 
vises dagens aktuelle data. Du kan også angi en startdato og 
en sluttdato for å justere perioden etter eget ønske. 

Ved å sjekke parametrene jevnlig, kan du raskt se effekten 
av endringer i arbeidsprosedyrene, og sette i gang mottiltak 
om det oppstår problemer. Du kan også analysere og vurdere 
årsaker til tap. 
Dette er en stor fordel om du ønsker å holde et øye med 
måltallene for besetningen og for hele gården.

Dette diagrammet viser holdpoeng for alle kyr som melkes i gårdens VMS.  

Du klikker deg enkelt videre på prikkene for å se nærmere på spesifike kyr.
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OPPLÆRING OG RÅDGIVNING I  
DELPRO FARM MANAGER MED VÅRE  
RÅDGIVERE

Melkesystemet tilbyr mange alternativer for å håndtere 
og optimalisere besetningen. DelPro er et fremtidsrettet 
program for besetningsstyring. Dette unike verktøyet hjelper 
deg med å ta de daglige avgjørelsene for melkeproduksjo-
nen. 

Med omfattende opplæring og rådgivning tilgjengelig innen 
hvert aspekt for fôr- og ytelseoptimalisering, sikrer DeLaval 
varig fremgang!
Når du investerer i utstyr fra DeLaval inngår oppstarts-
rådgivning på kjøpet og fortsatt opplæring og rådgivning 
kan tilbys når behovet oppstår.

Oppstart av ny VMS
Viktige deler av opplæringen for oppstart av melkeroboten, 
innebærer diskusjoner rundt konverteringsfasen og tilpasning 
av fôrrasjonene. Opplæring i DelPro programvare for beset-
ningsstyring, overvåking av de daglige rutinene og kukomfort 
er viktige elementer.

Oppstart av ny melkestall eller -karusell
Det å bytte til en større melkestall, kan også innebære store 
endringer i arbeidshverdagen din. Gruppering av kyr og 
finjustering av framtidige arbeidsrutiner på gården vil bli 
diskutert under planleggingen og oppstarten av det nye mel-
kesystemet.

Fordelene med rådgivning for DeLaval besetnings-    
styring
Omfattende optimering og rådgivning i forhold til din
virksomhet med vekt på følgende:

•  Personlig støtte under og etter oppstartsfasen for hvert 
melkesystem

• Individuell støtte på stedet, uavhengig av gårdens størrelse
• Individuell rådgivning på nett
•  Felles samtale om forbedring av gården, basert på dine 

krav og ønsker
• Profesjonell, kontinuerlig videreutvikling av hele gården.

Det å konvertere til et automatisk melkesystem (VMS), større melkestall eller karusell krever ofte 
profesjonell støtte. DeLavals dyktige rådgivere for besetningsstyring kan støtte deg til du blir kjent 
med det moderne melkesystemet.
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FJERNTILKOBLING ( RFC ) -  
FJERNTILGANG VIA NETTBRETT, 
SMARTTELEFON OG PC

RFC gir deg en rekke muligheter til å styre går-
den trygt på avstand. 

Sikker tilgang
Du kan trygt koble DelPro til internettet ved å bruke 
fjerntilgangen på gårdens datamaskin via RFC. 
RFC leveres med antivirusprogrammet 
Kaspersky som standard, for å beskytte PC-en 
din mot virus, skadelig programvare og spion-
programvare. En forhåndskonfigurert ruter sikrer 
at nettverket er riktig satt opp, og sørger for at 
RFC installeres raskt og enkelt.

Teknisk støtte på nett
Tidligere måtte serviceteknikere fra DeLaval 
besøke gården hvis du hadde problemer med 
melkesystemet eller programvaren. Det kostet 
både tid og penger. Takket være RFC kan DeLa-
vals tekniske kundestøtte og serviceteknikeren 
få en komplett oversikt over systemet ditt, slik at 
de kan hjelpe deg uten å måtte kjøre til gården 
hver eneste gang. Hvis det likevel blir nødven-
dig med et servicebesøk, får serviceteknikeren 
informasjon om situasjonen på forhånd. Det gjør 
at serviceprosessen går mye raskere.

Personlig tilgang
Bruk muligheten for å sjekke datamaskinen på gården fra hvor 
som helst, ved å bruke internettet og en smarttelefon, et nett-
brett eller annen PC. Du kan gjøre det hjemmefra, på ferietur eller 
jobbreise.
Du kan for eksempel få tilgang til viktige ytelsesindikatorer hver 
gang det melkes i sanntid. Du kan sjekke arbeidet til melkerne, og 
ytelsen og helsesituasjonen til kyrne også mens du er på ferie.

Generell støtte på nett
Du har full kontroll på tilgangsrettighetene til datamaskinen din, 
og du kan gi fjerntilgang til pålitelige tredjeparter som veterinæren 
eller DeLavals rådgivere for besetningsstyring. Dermed kan bare 
personer du selv har godkjent, få tilgang til dataene dine i Del-
Pro og gi deg råd på nett uten å måtte besøke gården. Det er en 
effektiv og økonomisk gunstig metode å styre besetningen på.
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DELPRO FARM MANAGER FOR  
KONVENSJONELL MELKING  
-MELKEPUNKTKONTROLLER (MPC)

Kuspesifikke data hjelper deg med å styre besetningen slik at du kan ta de 
riktige avgjørelsene til riktig tid. DeLaval sin melkepunktkontroller er en viktig 
suksessfaktor.

DeLaval melkepunktkontroller MPC680/MPC780
Med den robuste MPC680 kan du koble besetningsstyringssystemet til melkestallen. 
Relevante beskjeder vises ved hjelp av LED-lys i ulike farger, slik at melkeren blir 
informert direkte om tiltak må iverksettes. MPC680 viser viktige grunndata og gir deg 
verdifull informasjon om melkeprosessen. Velger du MPC780 får du et hygiensk og pent 
kabinett.

1. Kontrollampe som indikerer melkestrøm  
    eller at et melkeorgan har falt av 
2. Alarm med ulike farger og markeringer                        
3. Funksjonstaster for gjentagende oppgaver 
4. 6-sifret digitaldisplay. Enkelt å lese av, selv  
    på lang avstand eller i direkte lys. Hvis  
    melkemåler er installert, vil melkemengden og                       
    kunummeret vises vekselvis 
5. Tastatur for å legge inn og vise spesielle  
    data:

     •   Robuste trykknapper 
     •   Godt beskyttet elektronikk

MPC580 - utviklet gjennom erfaringer                 

MPC580 er arbeidsterminalen din ved hvert melkepunkt. 
Du kontrollerer pulseringen og den melkestrømstyrte            
stimuleringen. Du melker kyrne når du ønsker det, og sen-
der melkedataene til systemkontrollen.

Alle data tillgjengelig til enhver tid 
Melkepunktenheten gir melkeren alle nødvendige data for 
melkingen via lettfattelige symboler og tydelige skjermer.  
All dyrespesifikk informasjon kan til enhver tid hentes opp 
med systemkontrollen. Hver enkelt MPC580 kan fjernstyres 
via en MPC680 i melkestallen, slik at melkeren ikke trenger 
å gå til hvert enkelt melkepunkt. Denne effektive og praktis-
ke muligheten gjør arbeidsflyten enklere. Det er for eksem-
pel mulig å ta av et melkeorgan i en karusell på avstand 
eller velge ut ei ku etter melking. 

 
 

1.   Kontrollampe 

2.   6-sifret digitaldisplay 

3.   Visning av viktige alarmer 

      og informasjon 

      4.   Funksjonstaster for  

            gjentagende rutine-  

            oppgaver  
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DATA FOR EFFEKTIV BESETNINGS-
STYRING - MELKEMÅLERE MM27BC, 
MM15 OCH FI7

Med nøyaktige måling av melkemengden til hver enkelt ku, får du den viktigste informasjonen for effektiv 
besetningsstyring. MM27BC gir deg også informasjon om jurhelse, som blod- og konduktivitetsverdier, 
samt ICAR-godkjente melkemengdemålinger. Den kompakte konstruksjonen til DeLaval MM27BC FF-mel-
kemåleren benytter seg av nær-infrarød-teknologi og har ingen bevegelige deler. Dette gir deg en stabil og 
pålitelig måleprosess.

MM27BC - Melkemengdemåling og overvåking av jurhel-
se

Bedre kontroll på melkemengden
Med informasjonen fra MM27BC har du optimal kontroll over 
melkeproduksjonen. Du kan dermed ta viktige styringsbe-
slutninger, som kan øke effektiviteten og lønnsomheten til 
gården.

Direkte overvåking av melkeproduksjonen
Når MM27BC er koblet til DelPro besetningsstyringssystem, 
får du direkte kontroll over melkeproduksjonen på et individu-
elt nivå. Du kan raskt oppdage og løse problemer med dårlig 
stimulering eller lave melkemengder.

Bedre besetningsstyring kombinert med DelPro MM27BC 
gir deg muligheten til å velge ut kyr basert på melkemengde, 
slik at du kan forbedre reproduksjonen og besetningsstyring-
en som helhet. Dette vil hjelpe deg med å øke melkeproduks-
jonen og omsetningen, samt forbedre fôrrasjoneringen.

Daglig helsesjekk
Nøyaktig måling av melk holder deg informert om de indivi-
duelle daglige melkemengdene. Hvis mengden avviker fra 
normalen, kan du reagere raskt og effektivt. 

Måling av blod, konduktivitet og luftsinnslipp
Blodspor i melken kan bety at kua er skadet eller lider av alv-
orlig mastittinfeksjon. DeLaval MM27BC registrerer blodspo-
rene og melder umiddelbart i fra om symptomet. Også når et 
melkeorgan faller av, blir det registrert og vist på MPC-en. 

En annen fordel med MMBC27 er muligheten til å måle 
konduktiviteten i den kombinerte Duovac-/konduktivitetsven-
tilen, noe som også er en indikator på jurhelse. Endringer i 
melkestrømsprofilen sier også noe om den tekniske prestas-
jonen, slik som utslitt spenegummi («spenegummislurping») 
eller blokkerte luftventiler. Disse beskjedene gis gjennom 
MM27BC.
 

DelPro-systemtilkobling - med MM27BC, MM15 eller FI7 i kombinasjon med DelPro besetningestyrings-
system  har du din besetnings melkeproduksjon under total kontroll. Dermed er det mulig å f.eks. justere 
kraftfôrmengden etter melkemengde.
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DATA FOR EFFEKTIV BESETNINGS-
STYRING - MELKEMÅLERE MM27BC, 
MM15 OCH FI7

Parallell- og fiskbeinstall 
- kontroll over kutrafikken             
Systemkontrollen styrer kutrafikken i 
din parallellstall helt automatisk. Du 
kan åpne grindene på fiskebeinsstallen 
fra hvert enkelt punkt, via MPC-en. 
DelPro takler dette på en moderne 
måte via en kontrollterminal, og det er 
ikke behov for ytterligere stativenheter. 
Drift, kontroll og overvåking er samlet 
sentralt. Det gir deg enkel håndtering 
og optimal oversikt over melkestallen.

MidiLineTM - den smarte løsningen  
MidiLineTM benytter seg av SwingOver-
prinsippet. En sentral melkeenhet 
betjener to melkestallsider.  
Heller ikke med denne teknologien 
trenger du gi avkall på fordelene ved 
DelPro-systemet. Enten det handler 
om å sjekke data om individuelle dyr, 
MM15 eller MM27BC melkemålings-
teknologi, så har vi den riktige løsning-
en for deg.

 
 

Karusellstall HBR 
-   individuell melking av kyr                                     
En karusell som stopper, forstyrrer ikke 
bare melkeren i arbeidsrutinene sine, 
den gjør også kyrne urolige under 
roteringen. 
Kommunikasjon mellom DelPro og 
RC90 sin karusellstyring, sørger for at 
rotasjonhastigheten tilpasses til hver 
enkelt ku. En omkoder registrerer på 
millimeteren hvor plattformen til enhver 
tid befinner seg, slik at det ikke lenger 
er behov for mekaniske brytere for å 
starte handlinger. Ved karusellutgang-
en kan en utskillergrind styres uten 
ekstra dyreregistrering.

Fiskbeinstall HB50 med melkepunktkontroller MPC780

DATA FOR HVER ENKELT MELKESTALL 
-  TANDEM, FISKBEIN ELLER 
    KARUSELLSTALL

HBR RC90 styrekonsoll - full kontroll over kutrafikken når melkedata og statusinformasjon for 
hver stallplass hentes uten omveier. 

MidiLine™ ML3100 MidtmonteringKarusellstall
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FULL KONTROLL ELLER "AVVIKSTYRT 
BESETNINGSSTYRING" MED DET  
INTERAKTIVE DISPLAYET IDD

DeLaval sin interaktive dataskjerm gir deg raskt oversikt 
over alle hendelsene i den tradisjonelle eller den roteren-
de stallen.
Du kan velge hvilke melkehendelser eller avvik du vil se 
på skjermen, eller få beskjed over de valgfrie høyttalerne. 
Du kan også legge inn melkerelatert informasjon (tøm 
melk, behandle ku, stille inn arm, sortere kyr osv.) på 
berøringsskjermen. Viktige data om kukalenderstatusen til 
individuelle kyr, blir også vist.

Du kan velge å koble til opptil fire kameraer for å overv-
åke kutrafikken i venteområdet eller lignende.
Standardutgaven av DeLaval IDD leveres med en skjerm 
på 17” (med opptil 50 melkepunkter i karusellen). Pre-
mium-utgaven leveres med en skjerm på 20” (opptil 
100 melkepunkter). Foruten å kunne kobles med opptil 
fire kameraer, tilbyr Premium-utgaven også en integrert 
taleutgang.

For melkestallinstallasjoner hvor melkemålerne er plassert 
i kjelleren, lar DeLaval deg hente frem all relevant data 
under prøveuttaking fra nettverket via IDD for PC eller 
nettbrett. 

DeLaval IDD for karusellstall DeLaval IDD for melkestall

DeLaval IDD for karusellstall
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DeLaval IDD for melkestall
MPC580/680: Full kontroll og nettverkstilkobling til DelPro besetningsstyringssystem

FULL KONTROLL OVER DIN           
SAUE- ELLER GEITEBESETNING MED  
DELPRO FARM MANAGER

DeLaval MMS for sau og geit: Enkel introduksjon til besetningsstyring

DeLaval tilbyr også et komplett besetningsstyringssystem spesifikt for saue- eller 
geitebesetninger, med DelPro Farm Manager.
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AUTOMATISK SORTERING OG  
SORTERING MED SORTERINGS- 
GRINDSYSTEMET DSG

Sorteringsgrindene fra DeLaval overtar en stor del av de 
krevende, daglige oppgavene under og etter melking, både 
med hensyn til valg av individuelle dyr og sortering av hele 
grupper.
Individuelle dyr kan velges ut fra besetningen og tas til spe-
sielle områder automatisk, via innstillingene i DelPro Farm 
Manager, eller manuelt ved å trykke på en knapp på melke-
punktet: Inseminering, drektighetsovervåking, vaksinering og 
behandling osv.

Etter melking kan kyrne automatisk sorteres tilbake til 
korrekt gruppe ved hjelp av et smart oppsett av utskillings-
grinder i stallområdet. Det betyr at individuelle dyr sorteres 
tilbake til sin gruppe etter melking, selv om gruppene kan 
blandes under melking eller i behandlingsområdet.

I tillegg til regler for automatisk sortering og utskilling, kan 
kyrne velges ved å skrive inn data manuelt eller på grunnlag 
av rapporter fra DelPro. 
For eksempel kan de dyrene som har mastitt automatisk 
plasseres i utvalgsområdet for videre behandling og inspeksjon, 
ved hjelp av et smart filter som bruker data om konduktivitet 
og melkemengde, umiddelbart etter å ha forlatt melkestallen. 
Dyr i brunst som skal gjennomgå kunstig inseminering, kan 
også bli ført inn i utvalgsområdet rett etter melkingen.

DelPro-grensesnittet gjør betjeningen av systemet svært en-
kel! Ved bruk av sorteringsgrindene fra DeLaval med DelPro 
Farm Manager, overtar DelPro den arbeidskrevende opp- 
gaven med å velge ut og sortere kyrne.
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DELPRO™ FARM MANAGER FOR  
AUTOMATISK MELKING

DeLaval DelPro™ Farm Manager for VMS og AMR – kunnskap om kyrnes ytelse er viktig for å 
lykkes med melkekubesetningen. DelPro gir en oversikt over hele gården. Fra fôring og dyrehelse 
til melking og reproduksjon.

DelPro for VMS og AMR bygger på den 
internasjonale suksessen til dette inte-
grerte programmet for besetningssty-
ring og drift av automatiske melkesys-
temer. Det tilbyr melkegården enda 
høyere effektivitet og lønnsomhet. Sys-
temkontrolleren (SC) gir deg den nød-
vendige robustheten, effektiviteten og 
påliteligheten til DelPro. DelPro samler 
inn, analyserer og overvåker informas-
jon fra VMS og AMR, fôringsstasjonene, 
fôrvognene, aktivitetsmålerne osv., slik 
at systemet kan gi deg informasjonen 
du trenger for å ta effektive styrings-
beslutninger når det gjelder dyrehelse, 
fôring, reproduksjon og melking. 

Du tar styringen
Som styringssystem for VMS og AMR, 
tilbyr DelPro flere muligheter for auto-
matisk melking. Du kan se alle aspek-
tene ved melkegården din med bare 
ett blikk. Du har derfor full kontroll over 
fremtiden på gården.
Enkel navigering og umiddelbar bruk.
Hele utseendet og bruksopplevelsen til 
VMS/AMR og DelPro-grensesnittet er 
skapt for optimal fleksibilitet og bru-
kervennlighet. Rapportgeneratoren er 

integrert i DelPro, slik at du kan sette 
sammen informasjonen i databasen slik 
du ønsker, og deretter vise informasjo-
nen etter behov. Du vil få umiddelbar 
tilgang til data og hendelsesregistre.
• Brukervennlig grensesnitt
•  Enkel rapportgenerering basert på 

behov
• Forbedrer produktiviteten på gården

Forbedrer besetningens ytelse
DelPro forenkler fruktbarhetsstyring og 
gjør at du kan følge opp reproduksjons-
ytelsen i besetningen. Data som samles 
inn gjennom systemet, kan brukes til 
planlegging og forhåndsberegninger 
og hjelper deg som beslutningstaker. 
Systemet varsler når det er sannsynlig 
at kyrne er i brunst, og gir automatiske 
påminnelser når det er på tide å insemi-
nere enkeltdyr. 
Det vil ikke bare redusere kostnadene 
ved å minimere antallet insemine-
ringsforsøk, men det vil også forbedre 
gårdens produktivitet ved å forkorte 
kalvingsintervallene.

Besetningen i toppform 
DelPro bidrar til å gi et fullstendig bilde 
av besetningens helse ved å sam-
menstille utfyllende registre for hvert 
enkelt dyr. Du kan opprette oppføringer 
for veterinærbesøk, vaksinering og 
medisinering, celletelling og konduktivi-
tet. All denne viktige informasjonen kan 
samles inn uten at du trenger å skrive 
lange rapporter for hånd, og kan vises 
hvor og når du måtte ha behov for det. 
Kontrollerer jurhelse på individuelt, kvar-
talmessig nivå. DelPro følger hver enkelt 
kus melkeeffektivitet og melkekvalitet. 
Alle data i kuovervåkningen samles i et 
fargekodet vindu som er enkelt å lese av. 
Vet å ta en rask kikk i vinduet, ser du alle 
kyrne som trenger ekstra oppfølging.
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Du vil også se utviklingen over tid, siden DelPro følger den 
individuelle utviklingen for hver enkelt ku, helt ned på spe-
nenivå. Fra helsevinduet i kuovervåkningen har du direkte 
tilgang til all viktig informasjon for hver enkelt ku, og kan akti-
vere nødvendige tiltak uten å måtte bytte mellom forskjellige 
moduler i DelPro.

Kontrollerer og justerer kutrafikk 
DelPro følger melkeproduksjonen og antall VMS-besøk for 
hver ku. Det beregner optimal tid for neste besøk automatisk, 
basert på tid siden forrige melkeøkt og forventet melkemeng-
de. Det tar også hensyn til kuas alder og fase i laktasjons-
syklusen.
DeLavals Smart Selection Gate (SSG, utskillingsgrind) er en 
viktig del av kutrafikksystemet i VMS-fjøset. Den åpner for fle-
re melkeøkter per ku per dag, regelmessigere melkeintervaller 
og høyere fôrinntak.

Følg med på melkekvaliteten i sanntid
DelPro registrerer melkekvaliteten for hver enkelt ku og sen-
der varsler hvis terskelnivåer overskrides. VMS er utstyrt med 
en alarm og oppdager endringer i melken automatisk. Du blir 
varslet via mobiltelefon og datamaskinen slik at du alltid er 
informert om besetningens helsetilstand. Årsaken til at melka 
skilles ut, vises også.

Optimal melkeeffektivitet
Som kontrollsystem for et helautomatisert frivillig melkesys-
tem gir DelPro deg det ultimate innen fleksibel kontroll over 
hele prosessen rundt styring av kyrne gjennom melkesyste-
met. Fra identifisering av hver enkelt ku og adgang til VMS, til 
å registrere melkekvalitet og -mengde. Du kan lagre registre 
og utarbeide dine egne rapporter for enkeltkyr og for hele 
besetningen.

Nøyaktig fôring, bedre kostnadskontroll
Nøkkelen til nøyaktig fôring ligger i informasjonen fra hver 
melking, slik at du kan finjustere for hver enkelt ku. Melkedata 
fra ICAR-godkjente melkemålere kan samles i DelPro og kan, 
i kombinasjon med fett- og proteindata fra den nasjonale 
kontrollorganisjonen, brukes til å få nøyaktige fôrmengder 
i kraftfôrautomaten for hvert identifiserte dyr automatisk. 
Fôrrasjoneme kan tilpasses automatisk eller manuelt, og 
utmatende fôrvogner kan kontrolleres med programvaren til å 
mate ut ferske fôrrasjoner flere ganger om dagen.
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OPTIMAL OVERVÅKING AV DIN  
BESETNING MED DELPRO FOR  
VMS & AMR

Herd Navigator™ for VMS
Melkeprøver blir tatt mens kyrne mel-
kes, og prøvene sendes én og én til 
analysatoren. Systemet velger auto-
matisk ut hvilke kyr det skal tas prøve 
av, ved hvilke melkeøkter og for hvilke 
parametere, via en avansert biologisk 
modell. Fire parametere kan analyse-
res: LDH (laktatdehydrogenase) for å 
oppdage mastitt, progesteron for å 
registrere fruktbarhet og BHB (betahy-
droksybuterat) for registrering av ketose 
og urea for å oppnå et avveid protein-
innhold i fôret. De analytiske resultatene 
blir behandlet i en biomodell og vises i 
DelPro-programmet for besetningssty-
ring. Dette sikrer tidlig identifisering av 
kyr som trenger spesiell oppmerksom-
het og gir tydelig informasjon om hvilke 
tiltak som bør iverksettes, basert på 
disse dataene. 

Indeks for registrering av mastitt 
(MDi), for VMS og AMR
Ingen annen produsent har et like smart 
system for overvåking av jurhelse i 
besetningen. MDi i kuovervåkingssyste-
met vises i DelPro-programvaren for be-
setningsstyring. Dette består av kurven 
fra konduktivitetsprofilen under melking, 
endring i melkeintervallet og fargeend-
ring i melken. Kyr med en indeks opptil 
1,4 regnes som friske, med normale jur. 
Hvis indeksen over 1,4, må dyrene som 
har blitt merket undersøkes grundigere 
for mastitt. En MDi over 2,0 indikerer at 
det er umiddelbar fare for mastitt.

Online-celltallsmåler (OCC) for VMS
Ved bruk i kombinasjon med Del-
Pro-programvaren for besetningssty-
ring, gjør DeLaval online celleteller 
(OCC) at du kan overvåke celletallet 
daglig for hver ku, under melkeøkter. 
Nå kan du også oppdage subklinisk 
mastitt tidligere, begrense spredningen 
kostnadseffektivt og styre besetningen 
mer lønnsomt. Dermed kan du også 
overvåke jurhelsen hos nye kyr på en 
optimal måte, og du kan vurdere helsen 
i besetningen på en helt ny måte. Med 
celletallnivå for hver ku ved hver mel-
king, får du tilgang til et kunnskaps- og 
kontrollnivå som ikke har vært mulig 
tidligere.
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DelPro kuovervåking for VMS og AMR.

De viktigste parameterne vises alltid
Både DeLaval VMS™ og DeLaval AMR™ ble utviklet for å 
oppnå en endring til drift med komplett og integrert melke- 
og besetningsstyring. Begge systemene reduserer det ma-
nuelle arbeidet med melking og gir deg og medarbeiderne 
dine mer tid til hele flokken og individuelle dyr som behøver 
oppmerksomhet. 

Det integrerte gårds- og besetningsstyringssystemet 
DeLaval DelPro™ Farm Manager bidrar med en rekke 
evalueringsalternativer. DeLaval DelPro™ Farm Manager for 
automatisk melking er det ideelle systemet for bønder som 
ønsker en profesjonell løsning innen gårds- og besetnings-
styring. Det fleksible systemet passer til VMS-installasjoner 
med én eller flere bokser og til AMR.

DelPro ble utviklet for å fungere sammen med utstyr for 
melking, fôring og selektering, og andre løsninger på går-
den. Det smarte systemet kompilerer data fra utstyr i alle 
deler av fjøset. Deretter gir den en omfattende oversikt over 
gårdsaktivitetene og lar deg justere innstillinger og rutiner 
etter besetningens behov. Dataene fra de ulike områdene i 
melkeproduksjonen kan overvåkes, loggføres og analyseres 
med mange forskjellige evalueringsalternativer, for å gjøre 
det enklere å ta gode avgjørelser på gården hver dag.

Du kan overvåke alle prosessene på gården sentralt, uavhengig av hvor mange melkesystemer 
eller kyr du har.

DelPro kuovervåkingssystem for VMS og AMR
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DelPro kuovervåking for VMS og AMR.

DelPro kuovervåkingssystem for VMS og AMR

Mer melk - lavere fôrkostnader 
Mange årder har funnet ut at det ikke er mulig å opprettholde 
en lønnsom drift uten å gi kraftfôr individuelt. Behovet for å 
bruke en blandingsrasjon, gjør at besetningen må deles inn i 
grupper for å holde oversikt over fôrkostnader og helsestatus i 
besetningen. 

DelPro-systemet gjør at du kan gi hver ku kraftfôr i henhold til 
ytelse, enten som et enkeltkvotesystem eller ved å respondere 
på ytelsestopper for et beregnet blandingsforhold.  
Når dette brukes sammen med automatisk måling av mel-
kemengde, gir DelPro et optimalt resultat. Du kan følge med 
på resultatet av hver rasjonsendring i melkeproduksjonen fra 
gruppene og de individuelle dyrene, og du kan deretter påvirke 
selektivt. Rasjonsberegning basert på gjennomsnittlig ytelse 
over 7 dager, gir også mer nøyaktige justeringer som tar kuas 
behov i betraktning, sammenlignet med beregning som tar 
utgangspunkt i én måned. Fordi fôrkostnadene utgjør omtrent 
50 % av totalkostnaden for melkeproduksjonen, vil individuell 
fôring være desto viktigere i fremtiden.

Alle på sine egne meritter 
DelPro kontrollerer opptil åtte forskjellige fôrslag pr. ku og 
opptil fire fôrslag pr. fôrstasjon. Dette sikrer samtidig og regel-
messig fôrtilgang slik at fôrvalg eller sortering ikke er nødven-
dig.

Hver og en etter eget behov 
DelPro styrer opp til åtta forskjellige fôrslag pr. ku og opp til 
fire fôrslag pr. fôrstasjon. Dette sikrer samtidig og enhetlig till-
gang til fôr slik at fôrvalg eller sortering ikke trengs å tas med 
i beregningen. Du kan på denne måten optimere fôrbruken og 
få en bedre kontroll på kostnadene. Det fleksible utfôringspro-
grammet med justerbare maks.- og min. rasjoner pr. besøk 
og programmerbar overføring til neste dag, tillater hver ku å 
konsumere sitt fôr når det passer den. Dette gir et merkbart 
roligere miljø i fjøset.

Flytende tilsetninger                                             
Flytende fôrtilsetninger som propylenglykol eller glyserol bru-
kes stadig oftere for å hjelpe kua i starten av laktasjonen. Disse 
høyeffektive fôrtilskuddene passer på grunn av kostnader ikke 
til den totalblandede rasjonen, men bør doseres selektivt til 
hvert enkelt dyr via fôrstasjonen eller VMS. Det samme gjelder 
for visse mineralfôr eller betakaroten, som også er for dyre for 
å kunne distribueres generelt.

Kraftfôrstasjoner gir kyrne ytelsesrelaterte fôrblandinger i små mengder,       
som er tilpasset hver enkelt ku
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INDIVIDUELL KRAFTFÔRTILDELING 
MED DELPRO

Delvis blandet rasjon (PMR) - et system som gradvis blir akseptert!
I løsdriftsbesetninger blir individuell tilldeling i kraftfôrstasjoner stadig mer populæärt.

Kvalifiseringssystem for 
kraftfôr
DelPro hjelper deg med å 
forsyne kyrne med riktig 
menge fôr i  hvert stadie 
av laktasjonen.
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GROVFÔRTILDELING STYRT VIA       
DELPRO™ FARM MANAGER

Systemer for automatisk fôrfordeling tas oftere i bruk for 
å forbedre fôrinntaket og melkeproduksjonen, og for å 
optimalisere kutrafikken i automatiserte melkesystemer. 
I tillegg sikrer jevnere fôrforsyning at pH-verdien i 
vomma forblir stabil og at tarmfloraen ikke blir påvirket 
av kontinuerlige endringer i pH-verdien, særlig ved høy 
energitetthet. I tillegg kan arbeidstidene bli redusert 
betraktelig på grunn av rutineoppgavene med blanding og 
fordeling av fôr.
Systemene oppnår imidlertid bare sitt fulle potensiale når de 
er koblet sammen i nettverk med alle besetningsdataene: 
DelPro-systemet gjør at du kan bruke Optimat™-fôring på 
samme programvareplattform som styrer både melkingen 
og dyredataene.
Alle rasjoneringsplaner og starttider blir bevart i DelPro. 
Alle gruppeendringer for kuer fører til en justering av 
blandingsforhold for de gruppene det gjelder, uten flere 
arbeidstrinn. Alle endringer i grupperasjoner blir automatisk 
overført til blandingsvektene og det blir tatt hensyn til 
dem ved neste blanding. Ved å samle data om både fôr 
og melkemengde på ett sted, kan du raskt få oversikt 
over den økonomiske lønnsomheten til besetningen. 
Hver fôrkomponent kan lagres med pris slik at de 
økonomiske effektene av en rasjonsendring er tilgjengelige 
umiddelbart: Hvordan har melkepengeutbyttet eller 
reproduksjonsparametrene i gruppen endret seg i forhold til 

de endrede rasjonskostnadene?

Databasen inneholder også informasjon om fôrbeholdning 
og tidligere forbruk. Alarmsystemet til Optimat-systemet kan 
også kobles til nettverket med DelPro-systemet slik at du 
kan motta informasjon om tekniske feil på nett, i PC-en eller 
en valgfri app.
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Optimat™-systemet er basert på et nettverk av spesielle 
rapporter for hver enkelt arbeidstrinn.
En kraftig, vertikal stasjonær mikser blander alle 
komponentene nøye for så å laste dem opp til rundballer. 
En frekvensstyrt motor sikrer at kun den nødvendige ytelsen 
blir brukt.

Den ferdige fôrblandingen distribueres via en ORW 
grovfôrvogn som har en transportkapasitet på mellom 2,5 
og 3,7 m³.  DeLavals ORW-grovfôrvogn kan forsyne store 
dyregrupper på kort tid, samtidig som den stasjonære 
mikseren allerede er i gang med neste blanding. Mikseren 

kan også aktivt etterspørre grovfôrvognen så snart 
blandingen er ferdig.

Fôrets hovedkomponenter lagres i riverbordene ORB 1000, 
som gir opptil 42 m² midlertidig lagringsplass for fôr. Til 
blandeprosessen etterspør mikservekten bare den mengden 
som DelPro Farm Manager har beregnet. Riverbordene 
lastes med frontlaster, høykran eller blokkutter. Alle typer 
konsentrater og mineralkomponenter kan selvfølgelig 
brukes, til og med kundens eksisterende doseringsenheter 
for tilskudd som melassepumper eller porsjoneringsenheter 
for mask.

Det er kun når det gjelder sikkerhet at ingen 
kompromisser blir gjort: Et forhåndskablet kontrollskap 
brukes til å koble sammen alle komponentene og 
opprettholde sikkerhetskjeden. Kontrollskapet styres 
med en berøringsskjerm, og det mater alarmsignalene 
tilbake til DelPro og minner brukeren om nødvendige 
serviceoppgaver.

OPTIMAT - INGEN KOMPROMISSER
NÅR DET GJELDER YTELSE OG 
FÔRKVALITET
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Med økende antall dyr blir det stadig viktigere å overvåke 
hver ku. Det er særlig viktig fordi de synlige brunsttegnene 
ofte varer i kun noen timer. DelPro bruker den integrerte 
kukalenderen til å overvåke når hver enkelt ku er i brunst. 
Systemet lagrer adferdsmønsteret til hver ku og rapporterer 
avvik automatisk. Det skjer for eksempel i form av 
automatisk utskrevne rapporter eller grafer på skjermen. 
Du kan til og med stille inn at aktivitetsmålingen skal 
være ekstra sensitiv i to-tre dager rundt det beregnede 
tidspunktet. 

Integrering av aktivitetsdata i det eksisterende 
besetningsstyringssystemet er spesielt nyttig for hele tiden 
å ha oversikt over aktivitetsdata om melkemengde, forbruk 
av kraftfôr og helsesituasjonen til dyret. Alle relevante data 
for insemineringsbeslutninger er lett tilgjengelige.

Aktivitetsdataene lagres i 180 dager. Det betyr at du kan se 
på flere brunstsykluser, også de som har vært. DelPro Farm 
Manager bruker et intelligent filter til å filtrere ut de kyrne 
som trenger oppmerksomhet.

Den nøyaktige registreringen av brunst og ideell 
inseminering sparer tid og penger. Uavhengig forskning ved 
universitetet i Neubrandenburg og FARME-instituttet (USA) 
har vist at ved å bruke DeLavals aktivitetsmålersystem, 
kan antallet åpne dager (antall dager mellom siste kalving 
og neste drektighet) reduseres med opptil 12 dager 
sammenlignet med tradisjonelle metoder for registrering 
av brunst. Resultatene av disse studiene bekreftet at 
nøyaktigheten av brunstregistreringen er 95 %*.

ANDRE GENERASJONS AKTIVITETS-
MÅLING STYRT AV DELPRO

Unike fordeler ved å integrere aktivitetsmålersystemet i besetningsstyringsprogrammet 
DeLaval DelPro™ Farm Manager 

Kontinuerlig overvåking av kyrne – reproduksjonsstyring  
Forbedre helsen og produktiviteten til kyrne med vår andre 
generasjons aktivitetsmåling, som oppdager flere kyr i 
brunst eller med sykdom enn det som kan sees bare med 
øynene. 

Aktivitetsmåler AM2 teller ikke bare stegene, men måler 
også tidsperioder for andre bevegelser kyrne gjør. 
Adferdsmønsteret til hver enkelt ku legger grunnlaget for en 
profil for forventet aktivitet for hver ku. Det gjør at du kan 
fastslå det ideelle tidspunktet for inseminering. Det betyr 
mindre arbeid, færre feilinsemineringer, kortere intervall 
mellom kalvinger og lavere insemineringskostnader. Med 
helsen til dyret tatt i betraktning, kan det å korte ned 
intervallet mellom kalvinger bety en raskere retur til topp 
melkemengde. Det er også større sjanse for å oppdage 
kommende brunst hos dyr med stille brunst. Filterets 
sensitivitet kan justeres og økes i en viss tidsperiode 
omkring den forventede tiden for brunst.

Når er det perfekte tidspunktet for inseminering? 
DeLaval sin andre generasjons aktivitetsmålersystem viser 
når brunsten begynner. Den begynner når aktiviteten er på 
det høyeste, noe som skjer én til fire timer før fasen hvor 
kua blir mottakelig for kontakt begynner. Det er høyest 
sannsynlighet for vellykket inseminering omtrent åtte til 
tolv timer etter den viste tiden. Du kan derfor optimalisere 
insemineringsindeksen og kalvingsintervallene.

Informasjonen om svært aktive kyr oppnås på ulike måter. 
DelPro besetningsstyringsprogram viser aktivitetskurven, 
og i brukervennlige diagrammer gir den deg bl.a. mer 
informasjon fra kukalenderen, om forbruk av fôr eller 
melkemengde.

*Annegret Meyer, Innvirkningen av bruken av aktivitetsmålinger for mel-
kekyr, på effektiviteten av brunstregistrering, 2003
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DYREHELSE I FOKUS
LAV AKTIVITET & AUTOMATISK  
AVSKILLING ETTER AKTIVITETSALARM

Sykdommer går ofte hånd i hånd med redusert 
dyreaktivitet. Det betyr at problemer med klauvene 
ofte kan merkes på gradvis redusert aktivitet, mens en 
brå aktivitetsnedgang kan være tegn på metabolske 
sykdommer. 

I løpet av de første dagene er det ofte vanskelig å spore 
sykdom gjennom økt forbruk av kraftfôr eller redusert 
melkeproduksjon. Bevegelsesaktiviteten er ofte det første 
som reduseres. De individuelle bevegelsesdataene for hvert 
dyr kan derfor også brukes til å oppdage sykdom på et 
tidlig tidspunkt. 

Den nye AM2 aktivitetsmåleren gir deg muligheten til 
helseovervåking for å oppdage sykdommer (som mastitt) 
kombinert med andre tilgjengelige data (som melkemengde 
og konduktivitet) tidligere.

De brukervennlige rapportene og diagrammene i 
besetningsstyringsprogrammet DeLaval DelPro, brukes til å 
presentere de ulike dataene kombinert, for eksmepel:

•  Alarm for redusert melkemengde
• Kraftfôrforbruk 
• Aktivitetsnivå
•  Relativ aktivitet (dyrets aktivitetsnivå sammenlignet med 

gjennomsnittsverdien for alderen)
•  Relativ aktivitet på gruppenivå som en referanseverdi, for-

di gruppeaktiviteten kan endres på grunn av brunststress 
eller gruppeendringer og lignende

•  Reproduksjonshendelser som inseminering og drektig-
hetssjekk osv.

• Livslangt sykdoms- og behandlingsdokument
•  Poengsum for holdvurdering (BCS, Body Condition Scoring)

Kontinuerlig overvåking av kyrne og prognose for kal-
vingstidspunkt 
I tillegg til å forbedre reproduksjonen og helsen til be-
setningen, kan AM2 aktivitetsmåler også hjelpe til med 
å oppdage når det er tid for kalving. Sannsynligheten for 
høyt aktivitetsnivå (%) øker i timene før kalving, og varsler 
deg om forventet kalving de kommende timene. 

De enkle og oversiktlige alarmrapportene om kyr som skal 
insemineres, kyr med redusert aktivitet eller kyr som skal 
kalve, hjelper deg med beslutningene dine. Du kan se 
dem umiddelbart på startskjermen til DelPro (overvåkings-
skjermbildet) med et dobbeltklikk. Det er veldig viktig at du 
kun ser de dyrene du vil overvåke. 
Dataene kan selvfølgelig også vises i kombinerte og opti-
maliserte diagrammer. 
DelPro tar alltid viktige faktorer som insemineringsindeks 
og flokkens gjennomsnittlige kalvingsintervall i betraktning, 
slik at du ser tendensene umiddelbart og kan sette i gang 
med egnede tiltak. Dermed kan du trygt og enkelt legge 
planer for framtiden. 

DelPro sin kukalender viser også når og hva som må 
gjøres etter en vellykket inseminering. Det kan være 
drektighetssjekk, sinperioder, fôring før kalving og nært 
forestående kalving. En kalv som legges inn i databasen 
automatisk etter at kalvingen er registrert, blir overvåket 
automatisk i kukalenderen og dukker opp på insemine-
ringsrapporten etter den har nådd alderen for første inse-
minering, som er angitt i kukalenderen.

Rapport med kyr som er aktuelle for inseminering
• Ikke inseminerte kyr                                                                                          
• Seminerte kyr som ikke har positiv drektighetskontroll enda

Syke kyr - valgt for behandling i behandlingssted, ikke melket i 
karusellen på 4 dager
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HOLDVURDERINGSKAMERA (BCS)
STYRT AV DELPRO

Holdvurderingen (BCS) av hver enkelt ku 
blir analysert av DeLaval sin BCS program-
vare, og evalueringen sendes til beset-
ningsstyringsprogrammet DelPro Farm 
Manager. Deretter vises evalueringene av 
de individuelle dyrene og grupperingene 
i besetningen på gårdens datamaskin, i 
form av rapporter og oversiktlige diagram-
mer. 
BCS-kameraet registrerer derfor om ei ku 
får for godt hold mot slutten av laktasjo-
nen, og med det får økt sannsynlighet for 
helseproblemer, spesielt i begynnelsen av 
neste laktasjon. En betydelig reduksjon 
i holdet ved starten av laktasjonen, kan 
også oppdages umiddelbart. Systemet 
passer derfor perfekt for gårdbrukere som 
ønsker å holde et øye med individuelle dyr 
som ikke holder seg innenfor besetningens 
aksepterte grenseverdier. Det er også mu-
lig å tilpasse kraftfôrrasjoner til hvert enkelt 
dyr. Du kan gruppere kyrne i TMR-fôrings-
grupper med høyere eller lavere energiinn-
hold, eller du kan tilpasse fôroppskriftene 
til spesifikke fôringsgrupper.
Du kan også stille inn en alarm i DelPro 
som informerer deg i tilfelle kroppstilstan-
den til ei ku ikke lenger er optimal. På et 
øyeblikk kan besetningsstyringsprogram-
met vise deg positive og/eller negative 
avvik fra BCS-trenden for hvert dyr, over 
en periode på to og fire uker.

o

En oversikt over tillstanden i din besetning er tillgjengelig i DelPro når som helst. Hver grønne 
trekant representerer ett dyr.

DelPro viser også alarmkyr, dvs. dyr som avviker fra sin normale holdvurdering utover en gitt 
terskelverdi, i oversiktlige rapporter.

På de individuelle kukortene vises en utviklingskurve for hver enkelt kus hold. Basert på den ideelle BCS-kurven kan du umiddelbart avgjøre om 
ei ku avviker fra det anbefalte holdet. Du kan for eksempel overvåke dyrene som har svært varierende hold, det vil si at de legger på seg eller går 
ned i vekt. I tillegg er hver BCS-verdi sortert etter dato på de enkelte kukortene. Her kan du ved hjelp av piler umiddelbart se hvordan holdet har 
utviklet seg.
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Nøyaktig konfigurasjon av rasjoner
Du kan planlegge og forbedre rasjonene tilpasset de res-
pektive laktasjonsnivåene ved å bruke den daglige hold-
vurderingen av kyrne. Slik kan du unngå å gi kyrne for mye 
eller for lite energi, og du kan øke fôringseffektiviteten og 
redusere kostnadene i denne viktige kostnadssektoren. 

Bedre kuhelse
Den stabile og nøyaktige informasjonen fungerer som et tid-
lig varselsystem hvis ei ku avviker fra den ideelle holdvurde-
ringen (BCS). Du kan reagere så tidlig som mulig på avvik, 
og dermed spare penger på veterinær og fôr. 

Forbedret fruktbarhet og enklere kalving
Jevnlige evalueringer av kroppstilstanden gjør det enklere 
å sikre at kua er i perfekt form for inseminering og kalving. 
Du kan unngå sykdommer rett før og rett etter kalving ved 
å overvåke BCS hver dag. Eksempler på dette er fettlever-
syndrom eller ketose (145 euro* (Schmidt, 2010) for kliniske 
tilfeller; 55 euro* (Ferguson et al., 1994) for subkliniske tilfel-
ler). Det å overvåke vekten under drektighet kan forebygge 
problemer under og etter kalving, og det gir kalven den 
beste mulige starten i livet.

Høyere melkeproduksjon
Det å opprettholde den ideelle kroppstilstanden under 
laktasjonen sikrer best mulig melkeproduksjon også i 
framtidige laktasjoner (opptil 545 kg i løpet av de første 
120 dagene (Domecq et al., 1997)). Jevnlige evalueringer 
gjør at du kan holde kyrne på en optimal vektkurve.

Mindre arbeid: Dessuten er hver BCS-verdi sortert etter dato på de individuelle 
kukortene. Her kan du ved hjelp av piler umiddelbart se hvordan holdet har utviklet seg. 



DET MEST BRUKERVENNLIGE  
BESETNINGSSTYRINGSSYSTEMET 

Du kan arbeide 
med DelPro™ Farm 
Manager på flere 
ulike måter. Du 
kan arbeide med 
det brukervennlige 
grensesnittet 
direkte på din 
gårds-PC eller  
via pekeskjermer 
(opp til 16 stk. pr. 
systemkontroll) 
som kan plasseres 
runt om i fjøset. 
En DelPro app 
som gjør att du 
kan overvåke ditt 
besetningsstyrings-
system via 
smartphone eller 
Ipad hvor enn i 
verden du befinner 
deg, finnes også 
tilgjenglig for VMS-
brukere.

DeLaval AS
Postboks 3250
N-1402 Ski
Besøksadresse. Glynitvn. 25                                                                                 
Tlf.: +47 64 85 85 00

Norge.info@delaval.com

www.delaval.com

DelPro™ Farm Manager er utviklet med 
melkeprodusentens behov i tankene. Det 
fleksible systemet fungerer like bra for en VMS, 
en karusell, en melkestall eller et båsfjøs. Det 
betyr at melkeprodusenten kan skifte ut eller 
oppgradere sitt melkesystem uten å behøve å skifte 
besetningsstyringssystem og kan dermed beholde den 
eksisterende besetningsdatabasen. Dessuten kan flere 
produksjonsenheter, som kan finnes på store gårder, 
kobles til et sentralt kontrollpunkt. 

Det betyr at du kan overvåke hele din virksomhet fra ett 
sted uavhengig av hvor mange melkesystemer, fjøs eller 
kyr du har.
Det fleksible systemet gir også en sikker oppkobling til 
internet. Det betyr at du kan automatisere deling av data 
med myndigheter, meiereier og andre tredjeparter som 
veterinærer, foderrådgivere – noe som reduserer det 
administrative arbeidet – utan at du behøver å uroe deg 
for virus eller skadliga programmer.

DET MEST FLEKSIBLE SYSTEMET – SKREDDERSYDD FOR DINE BE-

Med en sikker 
oppkobling kan 
DeLaval VMS-
servicetekniker 
koble seg opp 
mot utstyret på 
avstand og se 
diagnoserapporter. 
Det betyr at du kan 
få distansesupport i 
realtid.
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