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Varje dag, tas hundratals beslut på gården. Beslut som oavsett hur 
små de är kommer att påverka hälsan i din besättning, kvaltiten och 
kvantiteten på producerad mjölk  och din verksamhets lönsamhet. 

Många av dessa beslut tas automatiskt under loppet av dagen – an-
dra kräver mer tid och ansträngning för att säkerställa att det blir rätt 
resultat.  Med  driftsledningssystemet DeLaval DelPro™ Farm Mana-
ger kan dessa processer bli betydligt enklare. 

DeLaval DelPro™ Farm Manager är ett intelligent system som länkar 
samman den fysiska utrustningen och sensorerna, lagrar data från 
alla områden, som mjölkning, utfodring, sjukdomar, behandlingar och 
rekrytering, och behandlar dessa data för att hjälpa dig med viktiga 
driftsledningsbeslut. All kodata lagras permanent och informationen 
från utslagna kor sparas i en separat katalog. Du kan lägga upp 
diagram med laktationskurvor tillsammans med kurvor för fett- och 
proteininnehåll, hullpoäng och kroppsvikt, celltal och andra viktiga 
parametrar.

DET MEST HELTÄCKANDE SYSTEMET 
- RÄTT INFORMATION NÄR DU 
BEHÖVER DEN

DelPro™ styr mjölkningsprocess, mjölkmängdsmätning, avskilj-
ningsgrindar och utfodring, utvärderar data från aktivitetsmätning och 
hullbedömningskamera. Det uppfyller alla krav på ett professionellt 
driftsledningsverktyg. 

De omfattande listorna och diagrammodulerna i DelPro™ visar vilka 
åtgärder du behöver vidta. Funktionerna inkluderar allt från omfattan-
de rapporter om din besättning, individuella kor och mjölkningssys-
tem, schemalagda veterinärbesök, behandlingar och semineringar till 
beräkning av fodergivor.

DelPro™ öppnar många möjligheter inför framtiden eftersom syste-
met kan utökas med komponenter och funktioner. Med DelPro™ är 
du redo för framtiden redan idag!
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DELPRO FARM MANAGER SAMLAR ALLA 
OLIKA SYSTEM PÅ DIN MJÖLKGÅRD I ETT 
PROGRAM

FUNKTIONER I DELPRO FARM 
MANAGER INKLUDERAR BLAND 
ANNAT:

 Lagring av information om djur
 Presentation av händelser
 Listor för djur
 Sammanställningar över besättningen
 Rapporter över historik, grupper, funktioner 

    och mjölkningsresultat
 Vaccinationsprotokoll
 Utslagningshistorik

 

VIKTIGA FUNKTIONER SOM 
FÖRBÄTTRAR DIN GÅRDS 
PRODUKTION VARJE DAG!

Det är ca 10 olika händelser som har med reproduktion att göra under en laktation. 
Detta inkluderar brunst (tre händelser), seminering, (två händelser), dräktighet, kalvning, 
sinläggning och eventuellt utslagning. 

Kontrollkortet visar en tydlig statusöversikt direkt när du öppnar programmet
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RÄTT INFORMATION - NÄR DU  
BEHÖVER DEN

Eftersom det är lättare att ta välgrundade beslut baserat 
på stora mängder data så registrerar och lagrar DelPro™ 
Farm Manager data obegränsat. Det betyder att du kan 
gå tillbka och titta på händelser som skedde de senaste 
dagarna, veckorna, månaderna eller åren. 

För att förenkla din vardag levereras systemet med 
inställningar som visar en startsida med en bildöversikt 
som ger dig den mest väsentliga information som du 
behöver regelbundet.

M
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FERTILITET

AKTIVITETSMÄTNING

ARBETSLEDNING

DJURHÄLSA

BCS - HULLBEDÖM-

NING AV DINA KOR

DelPro™ Farm Manager har verktygen för att effektivt övervaka och sammanställa alla dessa 
händelser och förse dig med viktiga data under hela laktationen och mer.
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DELPRO FARM MANAGER ARBETAR 
MED ANVÄNDARVÄNLIGA RAPPORTER

Utvärderar och optimerar data individuellt 
Du kan ändra befintliga rapporter eller skapa egna rap-
porter utöver de många fördefinierade rapporterna. 
Du kan skapa en ny rapport genom att klicka på och 
infoga parametrarna du vill ha i den nya rapporten från 
rapportgeneratorn som innehåller alla parametrar i data-
basen, sorterade i kategorier. 
Klicka helt enkelt på aktuell kolumnrubrik och ange krite-
rierna du önskar för att filtrera eller sortera efter en eller 
flera kolumner. Du kan också definiera fasta filter som du 
kan använda igen i vilken rapport som helst. 

Samtidigt kan du få en översikt över totala eller medel-
värden etc för de olika grupperna eller besättningarna 
automatiskt beräknade i slutet av varje kolumn.

I DelPro kan du också skapa så kallade SOP-filter 
(Standard Operating Procedures = standardrutiner) och 
använda dem i rapporterna. Dessa gör att du kan skapa 
rapporter med tydliga instruktioner om åtgärder som ska 
vidtas. Instruktionerna är särskilt användbara för att se 
till att alla anställda jobbar på exakt samma sätt.

Skapa egna SOP-filter för rutiner du vill ska fungera på din gård.
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Dina favoritrapporter kan skrivas ut 
med automatik på bestämda dagar
Varje rapport är alltid tillgänglig när den 
har skapats och kan skrivas ut automa-
tiskt vid fasta tidpunkter på dagar som 
du väljer själv eller så kan de sparas 
automatiskt i valfritt filformat. 

Du kan också anpassa de olika rap-
porterna på din övervakningsskärm. 
Genom att dubbelklicka kan du se vilka 
djur som kräver åtgärder varje dag. 
Detta sparar tid som du kan använda till 
annat arbete eller till din familj.

Du kan även importera och exportera 
rapporterna. Den här funktionen är spe-
ciellt användbar för att presentera nya 
rapporter vid rådgivning med DeLavals 
driftsledningsrådgivare.

Gruppregistrering - gör jobbet lättare, 
särskilt i större besättningar 
För att effektivisera arbetet med att 
ange data, särskilt vid besättningsför-
ändringar på stora gårdar, kan du ange 
data samtidigt för flera kor direkt i en 
rapport. Till exempel kan du, när du 
har dräktighetsundersökt en grupp kor, 
markera alla dräktiga djur i dräktighets-
kontrollrapporten och klicka på "Dräk-
tighetskontroll". Ange DU+-resultatet. 
De dräktiga djuren försvinner direkt från 
DU-kontrollrapporten eftersom de nu är 
dräktighetsundersökta.

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 ARBETAR 
MED ANVÄNDARVÄNLIGA DIAGRAM

All information i överskådliga diagram
De enskilda programdelarna innehåller specifika diagram, 
så mjölkningsfliken innehåller laktationskurvor, mjölkflö-
desutvecklingen och mjölkningstiden över 30 dagar och 
hälsofliken innehåller celltalsutvecklingen, hullpoäng (BCS) 
och vikt över alla laktationer och aktivitetsdiagrammet. 
Men du kanske vill se ett speciellt diagram som inte finns 
där som standard. Det är ofta till hjälp att kombinera akti-
vitets-, utfodrings- och mjölkdata etc. Det är inget problem 
för vår diagramgenerator. Du kan få fram data från vilka om-
råden som helst för olika perioder. Händelser som kalvning, 
seminering eller en gruppbyte kan visas i diagrammet som 
punkter, trianglar, fyrkanter etc. 

Punktdiagram är ett annat effektivt verktyg. Du kan välja 
vilka två datafält som helst från databasen att visas på 
x- och y-axeln som "genomsnittlig mjölkmängd 7 dagar" 
och "mjölkningstid". Varje ko representeras av en punkt 
med olika färg beroende på grupp, laktationsnummer eller 
kokalenderstatus. Här kan du omedelbart se vilka kor som 
avviker från besättningsgenomsnittet eller från önskat bete-
ende. Om du klickar på en punkt visas mer information om 
den berörda kon. 

Tabeller och diagram kompletterar varandra på ett idealiskt 
sätt i DelPro Farm Manager så att du alltid kan få ut den 
viktigaste informationen. I reproduktionsöversikten för hela 
besättningen, kan du till exempel visa bara de djur som 
inte har seminerats (röda) och därmed avgöra vilka kor som 
fortfarande inte är dräktiga efter 100 laktationsdagar. Detta 
gör att du kan arbeta mer effektivt och hitta dina problem-
kor snabbt.

All lönsamhetsdata på ett överskådligt sätt 
Menyposten Besättningsöversikt visar på ett överskådligt 
sätt alla parametrar som är avgörande för besättningens 
lönsamhet. Du kan även se hur dessa parametrar utvecklas 
under perioder du väljer. När fönstret öppnas visas dagens 
data. Du kan dock ange ett startdatum och slutdatum för 
att ändra perioden. 

Genom att kontrollera dessa parametrar regelbundet kan 
du snabbt se effekterna av ändringar i arbetssätt och vidta 
lämpliga åtgärder för att rätta till problem. Orsakerna till 
försämrat resultat kan också analyseras och utvärderas. 
En stor fördel om du vill hålla koll på produktionssiffrorna för 
din besättning och hela verksamheten.

Detta diagram visar hullpoängen för alla kor som mjölkas i gårdens VMS.  

Du klickar dig enkelt vidare på prickarna för att titta närmare på specifika kor.
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UTBILDNING OCH RÅDGIVNING I  
DELPRO FARM MANAGER AV VÅRA  
RÅDGIVARE

Ditt mjölkningssystem ger dig många alternativ när det 
gäller att hantera och optimera din besättning. DelPro är 
ett framtidsorienterat driftsledningsprogram och ett unikt 
verktyg som hjälper dig att fatta de dagliga besluten på 
din mjölkgård. 

Med den omfattande utbildningen och rådgivningen som 
finns att tillgå för varje del av utfodrings- och produktions-
optimering säkrar DeLaval permanent framgång! 
När du investerar i utrustning från DeLaval ingår uppstarts-
rådgivning i köpet och fortsatt utbildning och rådgivning 
kan offereras när behov uppstår.

Uppstart av ny VMS
Viktiga delar av utbildningarna innan uppstart av mjölkrobo-
ten innefattar diskussion om övergångsfasen, utvärdering 
och justering av fodergivor, utbildning i DelPro driftsled-
ningsprogram, observation av dagliga arbetsrutiner och 
kokomfort. 

Uppstart av nytt mjölkningsstall eller karusellstall
Även vid byte till exempel till ett större mjölkningsstall 
påverkas ditt dagliga arbete på många sätt. Under plane-
ring och uppstart av ditt nya mjölkningssystem diskuteras 
gruppering av kor och framtida arbetsrutiner för att få bästa 
möjliga start på din gård.

Nyttan och fördelarna med DeLaval driftsledningsråd-
givning
Omfattande optimering och rådgivning avsende din verk-
samhet med följande tyngdpunkter:

• Personligt stöd under och efter uppstarten av varje  
   mjölkningssystem.
• Individuellt stöd på plats - oavsett gårdens storlek
• Anpassad rådgivning online.
• Gårdsoptimering med gemensamma diskussioner enligt 
   dina krav och önskemål.
• Professionell, kontinuerlig vidareutveckling av hela din 
   gård.

Vid övergång till automatiskt mjölkningssystem (VMS), större mjölkningsstall eller karusellstall be-
hövs ofta professionellt stöd. Våra driftsledningsrådgivare på DeLaval har kompetens att ge stöd 
till dig när du vänjer dig vid ditt moderna mjölkningssystem.
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FJÄRRUPPKOPPLING (RFC) -  
FJÄRRÅTKOMST VIA SURFPLATTA, 
SMARTTELEFON OCH DATOR

RFC öppnar upp en mängd nya möjligheter 
för säker driftsledning av din gård på avstånd. 

Säker åtkomst
Du kan ansluta DelPro säkert till internet med 
fjärråtkomsten på din gårdsdator via RFC. 
RFC levereras som standard med antivirus-
programmet Kaspersky för att skydda din 
dator från virus, skadlig kod och spionpro-
gram. En förkonfigurerad router säkerställer 
att nätverket är korrekt inställt och gör att 
RFC kan installeras snabbt och enkelt.

Teknisk support online
Tidigare var en servicetekniker från DeLa-
val tvungen att besöka gården om du hade 
problem med mjölkningssystemet eller pro-
gramvaran. Det kostar både tid och pengar. 
Med RFC kan DeLaval Technical Support och 
serviceteknikern få en fullständig överblick 
över ditt system och hjälpa dig utan att be-
höva åka ut till din gård varje gång. Service-
teknikern kan få fullständig information om 
situationen på förhand om ett servicebesök 
behövs, vilket gör serviceproceduren avsevärt snabbare.

Personlig åtkomst
Utnyttja möjligheten att ansluta en smarttelefon, surfplatta eller 
annan dator till din gårdsdator varifrån som helst via internet. Du 
kan göra det hemifrån eller när du är iväg på jobb eller på semes-
ter.
Till exempel kan du komma åt prestationsnyckeltal för varje 
mjölkning, mjölkarnas arbete och produktions- och hälsostatus 
för dina kor i realtid från din välförtjänta semester. 

Generell support online
Du har full kontroll över åtkomsträttigheterna till din dator och kan 
tillåta fjärråtkomst till pålitliga utomstående som din veterinär eller 
driftsledningsrådgivare från DeLaval. Därmed kan de personer 
som du själv har bestämt komma åt data i DelPro och ge dig råd 
online utan att behöva besöka din gård - ett effektivt och kost-
nadseffektivt sätt för driftsledning i din besättning.
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DELPRO FARM MANAGER FÖR  
KONVENTIONELL MJÖLKNING  
-STALLPLATSENHET

Kospecifik data hjälper dig att hantera din besättning så att du kan fatta rätt 
beslut vid rätt tidpunkt. DeLaval stallplatsenhet är avgörande för din fram-
gång.

DeLaval stallplatsenhet MPC680/MPC780
Med robusta MPC680 kan du ansluta driftsledningssystemet DelPro™ Farm Manager 
till mjölkningsstallet. Relevanta meddelanden visas med olikfärgade lysdioder för 
att omedelbart informera mjölkaren om när åtgärder behövs. MPC680 visar viktiga 
grunddata och tillhandahåller värdefull information om mjölkningsprocessen. Väljer du 
MPC780 får du ett hygienskt och snyggt kabinett.

1. Kontrollampa för indikation av mjölkflöde          
    eller tappat mjölkningsorgan, 
2. Larmvisningar med olika färger och markeringar, 
3. Funktionsknappar för återkommande uppgifter, 
4. 6-teckens digitaldisplay. Lätt att läsa av, även på  
    större avstånd eller vid belysning rakt på. Om mjölk- 
    mätare är installerade visas omväxlande mjölk- 
    mängden och konumret, 
5. Knappsats för att ange och visa särskilda data:

     •   Robusta tryckknappar 
     •   Elektronik med omfattande skydd

MPC580 - framtagen baserad på erfarenhet 
MPC580 är din arbetsterminal vid varje stallplats. Du styr 
pulseringen och den mjölkflödesstyrda stimuleringen med 
DuoPuls. Du mjölkar korna när du vill och skickar mjölk-
ningsdata till systemkontrollern.

All data tillgänglig när som helst 
Stallplatsenheten förser mjölkaren med all nödvändig data 
för mjölkningen med lättförståeliga symboler och tydliga 
översikter.  
All djurspecifik information kan hämtas från systemkon-
trollen när som helst. Varje MPC580 kan fjärrstyras via en 
MPC680 i mjölkningsstallet så att mjölkaren inte behöver 
gå till varje enskild stallplats. Det här effektiva och praktis-
ka alternativet förenklar arbetsflödet, t ex går det att på ta 
av ett mjölkningsorgan i ett karusellstall eller avskilja en ko 
efter mjölkningen på distans direkt från systemkontrollen. 

 
 

1.   Kontrollampa, 

2.   6-teckens digitaldisplay, 

3.   visning av viktiga larm och        

      information,

4.   Funktionsknappar för åter 

      kommande rutinuppgifter.
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DATA FÖR EFFEKTIV DRIFTSLEDNING - 
MJÖLKMÄTARE MM27BC
Korrekt mjölkmätning för varje ko ger dig den allra 
viktigaste informationen för effektiv driftsledning. 
MM27BC tillhandahåller även information om juver-
hälsa, som blod- och konduktivitetsvärden såväl som 
ICAR-godkänd mjölkmängdsmätning. 

MM27BC - Mjölkmängdsmätning och  
juverhälsoövervakning

Bättre kontroll över avkastningen
Med informationen som tillhandahålls av MM27BC har du 
optimal kontroll över din mjölkproduktion. Därmed kan du 
fatta viktiga driftsledningsbeslut för att öka effektiviteten och 
lönsamheten på din gård.

Direktövervakning av mjölkproduktionen
MM27BC ger dig direkt kontroll över mjölkproduktionen på 
individnivå när den är ansluten till DelPro driftsledningssys-
tem. Du kan snabbt identifiera och lösa problem med dålig 
stimulering och låga mjölkmängder. 

Bättre driftsledning i kombination med DelPro MM27BC 
gör det möjligt att sortera kor baserat på mjölkmängd så du 
kan förbättra aveln och hela driftsledningen. Detta hjälper dig 
att öka mjölkproduktionen och omsättningen och att optime-
ra fodergivorna.

Daglig hälsokontroll
Exakt mjölkregistrering håller dig informerad om de individu-
ella dagliga mjölkmängderna. När mängden avviker från den 
vanliga kan du agera snabbt och effektivt. 
Övervakning av blod, konduktivitet och luftslip
Spår av blod i mjölken indikerar att kon är skadad eller har 
allvarlig mastit. DeLaval MM27BC registrerar spår av blod 
och rapporterar symptomet omedelbart. Även ett mjölknings-
organ som ramlat av registreras och visas på stallplatsenhe-
ten. 

En annan fördel med MM27BC är att den kan mäta konduk-
tiviteten i kombination med en Duovac-/konduktivitetsventil 
vilket också är en indikator på juverhälsa. Förändringar i 
mjölkflödesprofilen kan också tyda på tekniska problem som 
slitet spengummi ("insugning av spengummit") eller igensatta 
luftinsläpp. Dessa meddelanden visas av MM27BC.

DelPro-systemanslutning - med MM27BC, MM15 eller FI7 i kombination med DelPro driftsledningssys-
tem  har du din besättnings mjölkproduktion under total kontroll. Därmed är det möjligt att, till exempel, 
justera kraftfodermängden efter avkastningen.
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Parallell- och fiskbensstall - koll på 
kotrafiken 
Systemkontrollern styr kotrafiken i ditt 
parallellstall helt automatiskt. Du kan 
öppna grindarna i ditt fiskbensstall från 
varje stallplats via stallplatsenheten. 
DelPro hanterar detta på ett modernt 
sätt via en styrterminal utan behov 
av extra enheter vid stallplatsen. 
Hantering, styrning och övervakning är 
centralt sammanlänkade. Detta ger dig 
optimal översikt över mjölkningsstallet 
och enkel hantering.

MidiLineTM - den smarta lösningen  
MidiLineTM fungerar enligt principen 
Swing Over. En central mjölkningsen-
het betjänar båda sidorna av mjölk-
ningsstallet.  
Även med denna teknik kan du utnytt-
ja fördelarna med DelPro-systemet. 
Oavsett om det är för att hämta data 
för enskilda djur med MM15- eller 
MM27BC-mjölkmätningsteknik så har 
den rätta lösningen för dig. 
 
 
 
 
 

Karusellstall HBR - individanpassad 
mjölkning av djuren 
När karusellstallet stannar stör det inte 
bara mjölkningspersonalen i arbetet, 
det stör även korna under rotationen. 
Kommunikationen mellan DelPro och 
roterande kontroller RC90 anpassar 
rotationshastigheten efter varje ko. En 
enkoder registrerar plattformens läge 
på millimetern hela tiden så att meka-
niska brytare inte längre behövs för 
att trigga åtgärder. Vid karusellstallets 
utgång kan en avskiljningsgrind styras 
utan ytterligare djuridentifiering.

Fiskbensstall HB50 med MPC780

DATA FÖR VARJE MJÖLKNINGSSTALL - 
PARALLELL-, FISKBENS- ELLER  
KARUSELLSTALL

HBR RC90 styrkonsol - full kontroll över kotrafiken när mjölkningsdata och statusinformation 
för varje stallplats hämtas utan omvägar. 

MidiLine™ ML3100Karusellstall
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FULL KONTROLL ELLER "AVVIKELSE-
STYRD DRIFTSLEDNING" MED DEN  
INTERAKTIVA DISPLAYEN IDD

DeLavals interaktiva display IDD ger dig en snabb över-
blick över alla händelser i ditt konventionella mjölknings-
stall eller roterande mjölkningsstall.
Du kan välja vilka mjölkningshändelser eller avvikelser 
som ska visas på displayen eller meddelas via högtalarna 
(tillval). Du kan också ange mjölkrelaterad information 
(dumpa mjölk, behandla ko, ställ in kvarhållningsarmar, 
avskilj kor etc) på pekskärmen. Viktiga data om individu-
ella kors kokalenderstatus visas också.
Du kan välja att installera upp till fyra kameror för att över-
vaka kotrafiken i samlingsfållan eller utgången etc.
Grundversionen av DeLaval IDD finns med en 17"-skärm 
(upp till 50 stallplatser i karusellen) och premiumversio-
nen med en 20"-skärm (upp till 100 stallplatser). Förutom 
anslutningsmöjligheten med upp till fyra kameror har 
premiumversionen integrerade röstmeddelanden.

För mjölkningstall där mjölkmätarna sitter nere i gropen 
låter DeLaval dig hämta alla relevanta data under prov-
mjölkningen online med hjälp av skrivbordsversionen av 
IDD eller en surfplatta. 

DeLaval IDD för karusellstall DeLaval IDD för mjölkningsstall

DeLaval IDD för karusellstall
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DeLaval IDD för mjölkningsstall

AUTOMATISK SORTERING OCH  
AVSKILJNING MED AVSKILJNINGS-
GRINDSYSTEMET DSG

DeLavals avskiljningsgrindar tar över en stor del av dina 
dagliga arbetskrävande moment under och efter mjölkning, 
oavsett om det gäller avskiljning av enskilda djur eller sorte-
ring av hela grupper.
Enskilda djur kan automatiskt avskiljas från besättningen 
till speciella fållor via inställningarna i DelPro Farm Manager 
eller manuellt genom att trycka på en knapp på stallplatsen: 
Seminering, dräktighetsövervakning, vaccineringar och 
behandling etc.

Efter mjölkning kan korna sorteras tillbaka till rätt grupp av 
ett intelligent arrangemang med selektionsgrindar i ladugår-
den. Detta innebär att även om grupperna blandas under 
mjölkningen eller i behandlingsfållan sorteras enskilda djur 
tillbaka till sin egen grupp efter mjölkningen.

Utöver automatiska sorterings- och avskiljningsregler kan 
korna väljas genom att data anges manuellt eller baserat på 
rapporter från DelPro. 
Till exempel kan djur med mastit sorteras automatiskt till 
avskiljningsfållan, av ett intelligent filter som baseras på 
konduktivitets- och mjölkmängdsdata, för behandling och 
kontroll direkt när de lämnar karusellen eller mjölkningsstal-
let. Brunstiga djur som ska semineras kan också sorteras till 
avskiljningsfållan omedelbart efter mjölkning.

Handhavande via användargränssnittet i DelPro är mycket 
enkelt! Användning av DeLavals avskiljningsgrindar tillsam-
mans med DelPro Farm Manager tar bort de arbetskrävande 
momenten att sortera och avskilja korna.
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DELPRO™ FARM MANAGER FÖR  
AUTOMATISK MJÖLKNING

DeLaval DelPro™ Farm Manager för VMS och AMR - kunskap om en kos produktion är väsent-
lig för din besättnings framgångar. DelPro ger dig överblick över hela gården, från utfodring och 
djurhälsa till mjölkning och reproduktion.

DelPro för VMS och AMR bygger på 
den internationella framgången för 
den här integrerade programvaran 
för driftsledning och hantering av 
ditt automatiska mjölkningssystem. 
Det erbjuder ännu högre effektivitet 
och lönsamhet för din mjölkgård. 
Systemkontrollern (SC) erbjuder den 
nödvändiga tåligheten, effektivite-
ten och tillförlitligheten hos DelPro. 
När DelPro samlar in, analyserar och 
övervakar information från VMS och 
AMR, foderstationerna, fodervagnarna, 
aktivitetsmätarna och så vidare, förser 
systemet dig med den information du 
behöver för att fatta effektiva driftsled-
ningsbeslut för djurhälsa, utfodring, 
uppfödning och mjölkning. 

Du tar kontrollen
DelPro erbjuder många olika möjlig-
heter för automatisk mjölkning som 
driftsledningssystem för VMS och 
AMR. Du kan snabbt se alla aspekter 
av din mjölkgård. Därmed har du full 
kontroll över din gårds framtid.
Enkel navigering och lätt att komma 
igång.

Gränssnittet i VMS/AMR och DelPro 
är helt utformat för optimal flexibilitet 
och användbarhet. I DelPro finns en 
integrerad rapportgenerator som du 
kan använda för att sammanställa 
informationen i din databas som du 
vill och visa den efter behov. Du får 
ögonblicklig tillgång till data och regist-
rerade händelser.
• Lättanvänt gränssnitt
• Enkel rapportgenerering som bygger  
   på dina krav
• Förbättrar gårdens produktivitet

Förbättrar besättningens prestanda
DelPro förenklar fertilitetshanteringen 
och gör att du kan följa upp frukt-
samheten i din besättning. De data 
som samlats in genom systemet kan 
användas för planering och prognoser, 
och ger exakt stöd vid beslutsfattan-
det. Det varnar dig när korna troligen 
är brunstiga och ger automatiska 
påminnelser när enskilda djur ska 
insemineras. 
Det minskar inte bara kostnaderna 
genom att minimera antalet insemine-
ringsförsök, det förbättrar också går-
dens produktivitet genom att minska 
kalvningsintervallen.

Din besättning, i utmärkt kondition 
DelPro hjälper till att bygga upp en 
komplett bild av din besättnings hälsa 
och skapar ett omfattande register för 
varje enskilt djur. Du kan skapa veteri-
närbesöksprotokoll, vaccinationspro-
tokoll och protokoll för läkemedelsbe-
handling, celltal och konduktivitet. All 
denna information som är så viktig kan 
samlas in utan att du behöver skriva 
omfattande manuella rapporter och 
visas där och då du behöver den. 
Kontrollera juverhälsan för varje juver-
fjärdedel. DelPro följer varje enskild 
kos mjölkningsprestanda och mjölk-
kvalitet. Alla data i Koövervakning 
samlas i ett lättläst, färgkodat fönster. 
Med en snabb blick i detta fönster 
hittar du alla kor som behöver mer av 
din uppmärksamhet.
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Du ser också hur saker utvecklas över tiden eftersom Del-
Pro följer de enskilda tendenserna för varje ko på spennivå. 
Från Koövervakningens hälsofönster har du direkt tillgång 
till all relevant information om varje enskild ko och kan ak-
tivera åtgärder som behöver vidtas utan att behöva hoppa 
mellan olika moduler i DelPro.

Styr och justerar kotrafiken 
DelPro följer mjölkproduktionen och antalet VMS-besök för 
varje ko. Det räknar automatiskt ut den optimala tidpunkten 
för nästa besök baserat på tiden som gått sedan senaste 
mjölkningen och den förväntade mjölkmängden. Det tar 
även hänsyn till kons ålder och stadium i laktationscykeln.
DeLaval smart avskiljningsgrind (SSG) är en viktig del i 
kotrafiksystemet i ditt VMS-stall. Den ger förutsättning för 
fler mjölkningar per ko per dag, mer regelbundna mjölk-
ningsintervall och högre foderintag.

Följ upp mjölkkvaliteten i realtid
DelPro loggar mjölkkvaliteten för varje enskild ko och 
skickar larm om tröskelvärden har överskridits. VMS är 
utrustat med ett larm som automatiskt registrerar föränd-
ringar i mjölken. Du får meddelanden via mobiltelefon och 
till din dator så att du alltid har information om den aktuella 
hälsostatusen i din besättning. Det visar också orsaken till 
att mjölken avskiljs.

Optimala mjölkningsprestanda
Som styrsystem för ett helautomatiskt system för frivillig 
mjölkning förser DelPro dig med det bästa när det gäller 
flexibel kontroll över hela hanteringsprocessen för korna 
genom mjölkningssystemet, från att identifiera varje enskild 
ko och ge tillgång till VMS till att registrera mjölkkvalitet och 
mängd. Du kan lagra register och göra dina egna rapporter 
för enskilda kor eller för hela besättningen.

Noggrann utfodring, bättre kostnadskontroll
Nyckeln till exakt utfodring ligger i den information som 
registreras vid varje mjölkning, så att du kan finjustera för 
varje enskild ko. Mjölkningsdata från de ICAR-godkända 
mjölkmätarna kan samlas in i DelPro och användas för att 
automatiskt beräkna exakta fodermängder för varje dag och 
besök. Fodergivorna kan justeras automatiskt eller manu-
ellt och fodervagnar kan styras via programvaran så att de 
fördelar färska fodergivor flera gånger per dag.



18

DelPro™

Farm
Manager

OPTIMAL ÖVERVAKNING AV DIN  
BESÄTTNING MED DELPRO FÖR  
VMS & AMR

Herd Navigator™ för VMS
Mjölkprover tas när korna mjölkas 
och proverna skickas ett och ett till 
analysenheten. Systemet avgör auto-
matiskt, med hjälp av en sofistikerad 
biomodell, från vilka kor ett mjölkprov 
ska tas vid vilken mjölkning, och vilka 
mjölkparametrar som ska analyseras. 
Tre parametrar kan analyseras: LDH 
(laktatdehydrogenas) för detektering av 
mastit, progesteron för registrering av 
fertilitet och BHB (betahydroxibutyrat) 
för detektering av ketos. Analysresulta-
ten bearbetas i en biomodell och visas 
i driftsledningsprogrammet DelPro. 
Systemet identifierar vilka kor som 
behöver särskild uppmärksamhet och 
ger tydlig information om vilka åtgärder 
som bör vidtas baserat på uppgifterna. 

Mastitdetekteringsindex (MDi) för 
VMS och AMR
Ingen annan tillverkare har ett jämför-
bart intelligent system för övervakning 
av juverhälsan i din besättning. MDi i 
koövervakningssystemet visas i DelPro 
driftsledningsprogram. Det består av 
en kurva från konduktivitetsprofilen 
under mjölkningen, ändring av mjölk-
ningsintervallet och färgförändringen 
på mjölken. Kor med index upp till 1,4 
har friska juver och är normala. Index 
över 1,4 betyder att markerade djur 
ska undersökas mer noggrant beträf-
fande mastit. Ett MDi över 2,0 indikerar 
att det finns en omedelbar risk för 
mastit.

Online-celltalsräknare (OCC) för 
VMS
Online-celltalsräknaren (OCC) gör det 
möjligt att övervaka celltalen dagligen 
för varje ko under varje mjölkning, när 
den används tillsammans med DelPro 
driftsledningsprogram. Nu kan du även 
upptäcka subkliniska mastiter tidigare, 
begränsa spridningen kostnadsef-
fektivt och hantera din besättning på 
ett mer lönsamt sätt. Därmed kan du 
också övervaka juverhälsan på inköpta 
kor på ett optimalt sätt och bedöma 
din besättnings hälsa som aldrig tidi-
gare. Med celltal för varje ko vid varje 
mjölkning har du tillgång till en kun-
skapsnivå och kontroll som aldrig har 
kunnat uppnås tidigare.
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DelPro övervakningsskärm för VMS och AMR.

De viktiga parametrarna är alltid i blickfånget
Både DeLaval VMS™ och DeLaval AMR™ har utvecklats 
för att främja din övergång till helt integrerad mjölkning och 
driftsledning. Båda systemen minskar det manuella arbetet 
med mjölkningen och ger dig och dina medarbetare mer tid 
att koncentrera er på att hantera hela besättningen och på 
enskilda djur som kräver uppmärksamhet. 

DeLaval DelPro™ Farm Manager är ett integrerat driftsled-
nings- och besättningsövervakningssystem som stöder dig 
med otaliga utvecklingsmöjligheter. DeLaval DelPro™ Farm 
Manager för automatisk mjölkning är det ideala systemet 
för lantbrukare som letar efter en professionell lösning för 
driftsledning och besättningsövervakning. Det flexibla syste-
met lämpar sig för installation med en eller flera VMS och 
för AMR.

DelPro har utvecklats för att fungera med utrustning för 
mjölkning, utfodring och avskiljning såväl som andra lös-
ningar på din gård. Det intelligenta systemet sammanstäl-
ler data från all den här utrustningen på mjölkgården. Det 
tillhandahåller sedan en omfattande översikt över gårdens 
aktiviteter och gör att du kan ändra inställningar och rutiner 
enligt din besättnings behov. Data från de olika områdena 
på mjölkgården kan övervakas, registreras och analyseras 
med ett stort antal utvärderingsalternativ för att hjälpa dig 
att fatta de dagliga besluten på din gård.
Dessutom kan flera systemkontroller anslutas till en huvud-
styrenhet på storskaliga gårdar. 

Du kan övervaka alla gårdens processer från en central plats på gården oavsett hur många 
mjölkningssystem eller kor du har.

DelPro koövervakningssystem för VMS och AMR
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Mer mjölk - lägre foderkostnader 
Många gårdar har insett att ett riktigt bra resultat inte kan 
uppnås utan individuella kraftfodergivor eftersom en full-
fodermix kräver att besättningen grupperas för att effektiv 
hantering av foderkostnaderna och hälsostatusen i besätt-
ningen. 

DelPro-systemet gör det möjligt för dig att tilldela kraftfoder 
till varje ko efter avkastning. DelPro som används i kombi-
nation med automatisk mjölkmängdsmätning ger optimalt 
resultat - du kan följa upp effekten av varje ändring av giva 
på mjölkproduktionen för grupper och enskilda djur och 
vidta selektiva åtgärder. Dessutom ger en beräkning av 
givan baserat på 7-dagarsavkastning en mer exakt justering 
efter kons behov jämfört med en ögonblicksbild av endast 
en gång i månaden. Eftersom foderkostnaderna står för ca 
50 % av hela kostnaden för mjölkproduktionen blir enskilda 
fodergivor ännu viktigare i framtiden.

Var och en efter egen förmåga 
DelPro styr upp till åtta olika fodertyper per ko och upp till 
fyra fodertyper per foderstation. Detta säkerställer sam-
tidig och enhetlig tillgång till foder så att foderselektering 
eller sortering inte behöver tas med i beräkningen. Du kan 
på så sätt optimera foderanvändningen och få en bättre 
kostnadskontroll. Det flexibla utfodringsprogrammet med 
justerbara max- och mingivor per besök och programmer-
bar överföring till nästa dag tillåter varje ko att konsumera 
sitt foder när det passar den. Detta ger en märkbart lugnare 
miljö i ladugården.

Flytande tillsatser 
Flytande fodertillsatser som propylenglykol eller glycerin 
används i större utsträckning för att hjälpa korna genom 
början av laktationen. Dessa högeffektiva fodertillsatser 
lämpar sig inte för fullfodermix av kostnadsskäl utan ska 
doseras selektivt i foderstationer eller VMS för enskilda djur. 

Kraftfoderstationer förser korna med avkastningsanpassade foder-
mängder i små kvantiteter som är lämpliga för våmmen.

Kvalificeringssystem
för kraftfoder
DelPro hjälper dig att förse kor-
na med rätt mängd foder i varje 
del av laktationen. Mjölk
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DeLaval vätskedispenser GD500

INDIVIDUELL KRAFTFODERTILLDELNING 
MED DELPRO

Blandfoder (PMR) - ett system som blir alltmer accepterat!

I lösdriftsbesättningar blir individuell tilldelning i kraftfoderstationer allt mer populärt.
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GROVFODERTILLDELNING STYRD VIA 
DELPRO™ FARM MANAGER

Automatiska utfodringssystem används i allt större 
utsträckning för att förbättra foderintaget och 
mjölkproduktionen och för att optimera kotrafiken i 
automatiska mjölkningssystem. Dessutom innebär mer 
frekventa fodergivor att pH i våmmen förblir stabilt och 
att våmfloran inte hämmas av ständiga pH-förändringar, 
särskilt vid hög energitäthet. Arbetstiden för rutinarbetet 
med blandning och fördelning av foder kan även minskas 
avsevärt.

Systemen kan dock bara nå sin fulla potential när de 
sammanlänkas med all besättningsdata: DelPro-systemet 
gör att du kan använda Optimat™-utfodring i samma 
programvara som styr både mjölkning och djurdata.
Alla planer för givor och starttider finns i DelPro. 
Varje gruppbyte för varje ko leder till en justering av 
foderblandningarna för berörda grupper utan ytterligare 
åtgärder. Varje ändring av gruppgivan överförs automatiskt 
till blandarvågarna och tas med i beräkningen för 
nästa blandning. Insamling av både utfodrings- och 
mjölkmängdsdata på samma ställe gör det möjligt för dig 
att snabbt övervaka din besättnings ekonomiska effektivitet. 
Varje foderkomponent kan anges med en kostnad så 
att den ekonomiska effekten av förändringar i givorna 
kan ses omedelbart: Hur har mjölkavkastningen eller 
fertilitetsparametrarna för gruppen utvecklats i förhållande 

förändringar i kostnaderna för fodergivor?
Databasen innehåller även information om foderlager 
och tidigare konsumtion. Dessutom kan larmsystemet för 
Optimat-systemet sammanlänkas med DelPro-systemet så 
du får information om tekniska fel online på din dator eller i 
en app (tillval).
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Utfodring en gång om dagen

DeVries et al, 2005; J. Dairy Sci. 88: 3553-3562
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Optimat™-systemet är baserat på en sammanlänkning av 
enheter för olika arbetsmoment.
En robust vertikal stationär mixer som noga blandar alla 
komponenter som lastas, även rundbalar. En frekvensstyrd 
motor säkerställer att bara strömmen som faktiskt behövs 
används.

Den färdiga foderblandningen fördelas med en ORW-
fodervagn med transportkapacitet på mellan 2,5 och 
3,7 m³.  DeLaval ORW-fodervagnen kan fördela foder till 
stora djurgrupper på kort tid medan den stationära mixern 
förbereder nästa blandning. Mixern har också möjlighet att 
begära fram fodervagnen så snart blandningen är färdig.

Huvudkomponenterna i foderblandningen lagras i ORB 
1000-rivarfickor som klarar tillfällig lagring av foder upp 
till 42 m². Blandarvågarna begär bara mängden för 
blandningsprocessen som har beräknats av DelPro™ 
Farm Manager. Rivarfickorna lastas med frontlastare 
eller blockuttagare. Givetvis kan valfritt antal kraftfoder- 
och mineralfoderkomponenter anslutas, även kundens 
befintliga tillsatsdoserare som melasspumpar eller drav-/
drankfördelare.

När det gäller säkerhet finns inga kompromisser: 
Ett förkopplat kontrollskåp används för att ansluta 
alla komponenter och bibehålla säkerheten i 
produktionskedjan. Det pekskärmsstyrda kontrollskåpet 
skickar också tillbaka larmsignaler till DelPro™ och 
påminner användaren om när serviceåtgärder ska utföras.

OPTIMAT - INGA KOMPROMISSER
NÄR DET GÄLLER PRESTANDA OCH 
FODERKVALITET
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DU KAN MINSKA DIN STÖRSTA KOSTNAD
Utfodring är din enskilt största kostnad för att producera mjölk. En-
bart fodret står för 50%. Arbete är ofta ca 20% av den totala kost-
naden. Det är hela 70% av dina totala produktionskostnader. Så att 
optimera foderhantering är en investering som kan göra en enorm 
skillnad för dina marginaler.

Minska spillet med upp till 80%
När en ko kommer tillbaka till foder-
bordet och finner foder som är 10 
timmar gammalt, kommer hon inte att 
bli särskilt sugen på att äta. Men om 
mindre mängder foder körs ut med täta 
intervaller under dagen så är fodret all-
tid färskt och välsmakande och korna 
äter mer och ratar mindre.
Många mjölkproducenter acceptera att 
10% av allt foder går till spillo – men 
med Optimat kan spillet reduceras till 
endast 2%. Detta innebär att du kan 
minska foderspillet med upp till 80%.
     
Automatisk utfodring har hög nog-
grannhet och alltid en jämn blandning 
av de olika komponenterna och det 
hjälper också till att minska svinnet. 
Detta är särskilt sant när det gäller att 
exakt ransonera dyra koncentrat och 
mineraler.

Minska energiförbrukningen
Med Optimat, kommer du inte att köra 
din traktor lika mycket, vilket innebär 
en lägre bränsleförbrukning. Eftersom 
DeLaval kan erbjuda både fast installe-
rat bandfoder eller distributionsvagnar 
som är självgående behöver du inte en 
traktor för att dra den. Med andra ord, 
du kommer bara att behöva en traktor 
eller lastare för att fylla på den statio-
nära mixer eller rivarfickorna. Dessut-
om distribueras foder av en rälshängd 
distributionsvagn vilket har fördelen 
att fodret inte förorenas av smuts från 
traktor och vagnsdäck.

  Kapitalkostnad bygget

  Djur

  Kapitalkostnad utrustning

  Underhåll av utrustning och 

      byggnader

  Foder

  Arbete

  Räntor

  Diverse

  Maskinpark
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Med ökande djurantal blir det svårare att övervaka varje 
enskild ko för sig eftersom yttre brunsttecken ofta bara 
syns under några timmar. DelPro använder den integrerade 
kokalendern för att övervaka exakt när varje ko ska 
bli brunstig, lagrar beteendemönstret för varje ko och 
rapporterar avvikelser automatiskt, t ex i form av rapporter 
som skrivs ut automatiskt eller som diagram på skärmen. 
Du kan till och med justera aktivitetsmätningen så den blir 
känsligare under två eller tre dagar runt den beräknade 
tidpunkten. 

Integrering av aktivitetsdata i det befintliga 
driftsledningssystemet är särskilt viktigt för att hålla 
koll på aktiviteten i förhållande till mjölkmängd, 
kraftfoderkonsumtion och hälsostatus för djuret. Alla 
relevanta data för beslut om seminering tillgängliga direkt.

Aktivitetsdata lagras i 180 dagar. Detta innebär att du kan 
visa flera brunstcykler, även tidigare. DelPro Farm Manager 
använder ett intelligent filter för att filtrera ut endast de kor 
som behöver din uppmärksamhet.

Korrekt brunstregistrering och idealisk semineringstidpunkt 
sparar tid och pengar. Oberoende vetenskapliga 
utvärderingar vid Neubrandenburg-universitetet och 
FARME-institutet (USA) har visat att användning av DeLaval 
aktivitetsmätarsystem kan reducera antalet öppna dagar 
(antal dagar mellan senaste kalvning och nästa dräktighet) 
med upp till 12 dagar jämfört med konventionella metoder 
för brunstkontroll. Resultatet av dessa studier bekräftade 
att noggrannheten för brunstregistreringen var 95 %*.

ANDRA GENERATIONENS AKTIVITETS-
MÄTNING HANTERAD AV DELPRO

*Annegret Meyer, Auswirkungen der Nutzung der Aktivitätsmessung bei 
Milchkühen auf die Effektivität der Brunsterkennung, 2003

Unika fördelar med att integrera ditt aktivitetsmätarsystem i driftsledningsprogrammet 
DeLaval DelPro™ Farm Manager 

Kontinuerlig övervakning av dina kor - maximera 
reproduktionen  
Optimera dina kors reproduktion, hälsa och avkastning 
med andra generationens aktivitetsmätare. Upptäcka fler 
kor i brunst eller sjuka kor än vad du gör med blotta ögat. 

Aktivitetsmätaren AM2 räknar inte bara stegen utan 
mäter tidsperioderna för olika rörelseaktiviteter för dina 
kor. Beteendemönstret för varje ko ger en förväntad 
aktivitetsprofil för varje ko. Därmed kan du avgöra den 
optimala semineringstidpunkten - vilket innebär mindre 
jobb, färre felsemineringar, kortare kalvningsintervaller 
och lägre semineringskostnader. Förkortning av 
kalvningsintervallet med djurhälsan i åtanke leder till 
snabbare återgång till högsta mjölkproduktion. Det är 
också större chans att upptäcka tidig brunst i tid hos 
kor med tyst brunst. Filtrets känslighet går att justera 
och känsligheten kan ökas runt den förväntade tiden för 
ståbrunst.

När är den optimala semineringstidpunkten? 
Andra generationen av DeLavals aktivitetsmätarsystem 
visar starttiden för brunsten. Starttiden, som är tiden 
med högst aktivitet, kan pågå i en till fyra timmar innan 
ståbrunsten inleds. Störst chans att semineringen 
lyckas är därför ca åtta till tolv timmar efter den visade 
tiden. Därmed kan du optimera semineringsindex och 
kalvningsintervall.

Informationen om kor med hög aktivitet samlas in på 
ett annat sätt. DelPro driftsledningsprogram visar dig 
aktivitetskurvan och tillhandahåller ytterligare information 
från kokalendern om foderkonsumtion eller mjölkmängd 
etc i användarvänliga diagram.
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DJURHÄLSA I FOKUS
LÅG AKTIVITET & AUTOMATISK  
AVSKILJNING EFTER AKTIVITETSLARM

Sjukdomar hänger ofta ihop med minskad aktivitet. 
Med detta i åtanke kan klövproblem ofta upptäckas 
genom en gradvis minskning i aktiviteten medan 
aktiviteten hos djur med ämnesomsättningssjukdomar 
ofta minskar plötsligt. 

Under de första dagarna kan sjukdomar oftast inte 
upptäckas vare sig genom minskad kraftfoderkonsumtion 
eller minskad mjölkproduktion - aktiviteten minskar oftast 
först. Aktivitetsdata för enskilda djur används därför för att 
fånga upp hälsoproblem tidigt. 

Den nya aktivitetsmätaren AM2 ger dig möjligheten till 
hälsoövervakning för att tidigare upptäcka sjukdomar  
(som mastit) i kombination med andra tillgängliga data  
(t ex mjölkmängd och konduktivitet).

De användarvänliga rapporterna och diagrammen i DeLaval 
DelPro driftsledningsprogram används för att visa olika 
data i kombination som t ex:

•  Larm för låg mjölkmängd
• Kraftfoderkonsumtion 
• Aktivitetsnivå
•  Relativ aktivitet (djurets aktivitet i förhållande till dess 

genomsnittliga värde)
•  Relativ aktivitet för gruppen som referensvärde, eftersom 

gruppens aktivitet kan ändras t ex av brunststress eller 
gruppbyten

•  Avelshändelser som seminering och dräktighetskontroll 
etc

• Sjukdoms- och behandlingsdokument för hela livstiden
• Hullbedömning (BCS)

Kontinuerlig övervakning av dina kor - förutsägelse av 
kalvningstidpunkt 
Förutom att förbättra fruktsamheten och hälsan i din be-
sättning hjälper även aktivitetsmätaren AM2 till att upp-
täcka kalvningstidpunkten. Sannolikheten för hög aktivitet 
(%) ökar några timmar innan kalvningen och varnar dig om 
att kalvningen kan starta inom några timmar. 

De enkla, välstrukturerade larmrapporterna för kor som 
ska semineras, kor med minskad aktivitet eller kor som ska 
kalva, hjälper dig med dina driftsledningsbeslut. Du kan se 
dessa direkt på hemskärmen, också kallad övervaknings-
fönstret, för DelPro med ett dubbelklick på din övervak-
ningsskärm. Vi har tycker att det är mycket viktigt att bara 
djuren som du ska kontrollera visas för att göra det enkelt 
för dig. 
Givetvis kan data också visas i kombinerade och optime-
rade diagram. 
DelPro tar alltid med viktiga parametrar i beräkningarna av 
besättningsgenomsnitt, som semineringsindex och kalv-
ningsintervall, så att du snabbt kan se tendenser och vidta 
lämpliga åtgärder. Det gör det möjligt att säkert planera 
inför framtiden. 

DelPro Kokalender visar också vilka åtgärder som ska vid-
tas vid vilken tid efter seminering, som dräktighetskontroll, 
sinläggning, utfodring före kalvning och förestående kalv-
ning. En kvigkalv som lagts till i databasen övervakas auto-
matiskt i kokalendern och visas på semineringsrapporten 
efter att den nått den inställda åldern för första seminering.

Rapport med kor aktuella för seminering
• Ej seminerade kor  
• Seminerade kor som inte har positiv dräktighetskontroll än

Sjuka kor - valda för behandling i behandlingsfålla, inte  
mjölkade i karusellen på 4 dagar
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HULLBEDÖMNINGSKAMERA (BCS) 
HANTERAD AV DELPRO

Hullbedömningen (BCS) för varje ko 
analyseras av DeLavals BCS-programvara 
och utvärderingen skickas till driftsled-
ningsprogrammet DelPro Farm Manager. 
Bedömningen av enskilda djur och grup-
per i din besättning visas sedan på din 
gårdsdator i form av rapporter och tydliga 
diagram. 
Hullbedömningskameran registrerar till ex-
empel om en ko lägger på sig för mycket 
hull i slutet av laktationen och därmed kan 
få hälsoproblem, särskilt i början av nästa 
laktation. En avsevärd minskning av hullet 
i början av laktationen kan också upptäck-
as snabbt. Systemet är därför idealiskt för 
lantbrukare som vill hålla ett öga på indivi-
duella kor som avviker från besättningens 
accepterade tröskelvärden. Det gör det 
också möjligt att justera kraftfodergivan 
för varje enskilt djur etc. Du kan gruppera 
om djuren i fullfodergrupper med högre 
eller lägre energiinnehåll eller anpassa 
foderreceptet för specifika utfodrings-
grupper.
Du kan ställa in ett larm i DelPro så att du 
får information om en ko avviker från sitt 
optimala hull. Driftsledningsprogrammet 
visar positiva och/eller negativa hulltren-
der för varje djur summerat över två och 
fyra veckor.

En översikt över tillståndet i din besättning är tillgänglig i DelPro när som helst. Varje grön 
triangel representerar ett djur.

DelPro visar också kor med larm (d v s kor som avviker från sin genomsnittliga hullpoäng 
med ett visst värde) i tydliga rapporter.

På kons eget kokort visas en kurva för hullpoängen för var och en av dina kor. Du kan bedöma omedelbart om kon avviker från den rekommen-
derade hullpoängen baserat på idealkurvan för hullpoäng. Till exempel kan du övervaka djur som avviker mycket i hullpoäng, d v s ökar eller 
minskar i vikt. Varje hullpoängsvärde rapporteras efter datum på det enskilda kokortet. Här kan du med en snabb titt se trenderna för förändring 
av hullpoäng indikerat med pilar.
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Exakt konfiguration av givor
Du kan planera och optimera givorna efter laktationsstadiet 
med hjälp av den dagliga informationen om hullpoäng på 
dina kor. Detta gör att du kan undvika att ge dina kor för 
mycket eller för lite energi och öka fodereffektiviteten och 
minska kostnaderna på den här viktiga kostnadsposten 
(upp till 90 €/år*). 

Bättre kohälsa
Konsekvent och noggrann information fungerar som ett 
tidigt varningssystem om en ko avviken från den ideala hull-
poängen (BCS). Reagera på avvikelser så fort som möjligt 
för att spara in på veterinär- och foderkostnader. 

Förbättrad fertilitet och lättare kalvning
Regelbundna utvärderingar av hullet hjälper dig att se till 
att kon är i bästa skick för seminering och kalvning. Du kan 
undvika sjukdomar precis innan och efter kalvning, som 
fettlever eller ketos (145 €* (Schmidt, 2010) för kliniska fall, 
55 €*(Ferguson et al., 1994) för subkliniska fall) genom att 
övervaka hullpoängen dagligen. Övervakning av vikten 
under dräktigheten kan förhindra problem under och efter 
kalvning och ger även kalvarna den bästa starten i livet.

Högre mjölkproduktion
Att behålla det idealiska hullet under laktationen säkerställer 
optimal mjölkproduktion även i framtida laktationer (upp till 
545 kg under de första 120 dagarna (Domecq et al., 1997)). 
Regelbundna bedömningar gör att du kan hålla dina kor på 
den optimala viktkurvan.

*Ekonomisk effekt

Mindre arbete: Varje hullpoängsvärde rapporteras också efter datum på det individuella 
kokortet. Här kan du med en snabb titt se trenderna för förändring av hullpoäng indikerat 
med pilar. 
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DET MEST ANVÄNDARVÄNLIGA  
DRIFTSLEDNINGSSYSTEMET 
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Du kan arbeta med 
DelPro™ Farm 
Manager på flera 
olika sätt. Du kan 
arbeta med det 
användarvänliga 
gränssnittet direkt 
på din gårdsdator 
eller via pekskärmar 
(upp till 16 st per 
systemkontroll) som 
kan placeras runt 
om i ladugården. En 
DelPro app som gör 
att du kan övervaka 
ditt driftslednings-
system via 
smartphone eller 
Ipad var i världen du 
än befinner dig finns 
också tillgänglig för 
VMS-ägare.

DeLaval Sales AB 
P.O. Box  21 
147 21 Tumba

Tel: 08 550 294 00
Fax: 08 550 339 15
Sverige.info@delaval.com
www.delaval.se

www.delaval.se

DelPro™ Farm Manager har utvecklats med 
mjölkproducentens behov i åtanke. Det flexibla 
systemet fungerar lika bra för en VMS, en karusell, 
ett mjölkningsstall eller ett uppbundet stall. Det 
betyder att mjölkproducenten kan byta eller 
uppgradera sitt mjölkningssystem utan att behöva 
byta driftsledningsystem och kan därmed behålla den 
existerande besättningsdatabasen. Dessutom kan flera 
produktionsenheter, som kan finnas på stora gårdar, 
kopplas till en central kontrollpunkt. 

Det betyder att du kan övervaka hela din verksamhet 
från ett ställe oavsett hur många mjölkningssystem, 
ladugårdar eller kor du har.
Det flexibla systemet ger också en säker uppkoppling 
till internet. Det betyder att du kan automatisera 
datautbyte med myndigheter, mejerier och andra 
tredjeparter som veterinärer, foderrådgivare och 
konsulter – något som minskar det administrativa 
arbetet – utan att du behöver oroa dig för virus eller 
skadliga program.

DET MEST FLEXIBLA SYSTEMET – SKRÄDDARSYTT FÖR DINA BEHOV

Med en säker 
uppkoppling kan 
utbildade DeLaval 
servicetekniker 
koppla upp sig 
mot utrustningen 
på distans och se 
diagnosrapporter. 
Det betyder 
att du kan få 
distanssupport i 
realtid.


