
„DeLaval VMS™“
Gerokai daugiau nei 
melžimo robotas
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„DeLaval VMS™“ yra gerokai 
daugiau nei melžimo robotas. Tai 
filosofija, gyvenimo būdas, troškimas 
tobulėti ir užtikrinti, kad jūsų karvės 
atlieka geriausią darbą jūsų verslui. 
„DeLaval VMS™“ yra visapusiška 
pienininkystės ūkio koncepcija, kuri 

apima viską nuo melžimo roboto, 
karvių šėrimo ir priežiūros iki tvarto, 
kuriame vyksta jūsų veikla, priežiūros 
bei funkcionalumo. „DeLaval VMS™“ 
reiškia geresnį valdymą ir mažiau 
darbo, daugiau lankstumo.
„DeLaval VMS™“ yra jūsų ateitis.

1. Dėmesio centre – karvė
– VMS pastato karvę į veiklos 
centrą, garantuodamas sveikatą ir 
gerindamas pieno gamybą.

2. Ūkio valdymo pagalba
– Gaukite nuolatinę pagalbą: nuo 
planavimo ir tvarto projektavimo 
paslaugų iki naudotojo mokymo 
ir konsultavimo ūkio valdymo 
klausimais.

3. Mes čia, kai jums mūsų 
reikia
– Didžiausio platintojų tinklas 24 
val. per parą ir 7 d. per savaitę 
užtikrina teikiamas paslaugas bei 
pagalbą.

4. Jokių rūpesčių dėl veiklos
– Finansuokite melžimo veiklą, kad 
patenkintumėte savo poreikius, ir 
žinokite savo būsimas veiklos bei 
paslaugų išlaidas.

5. Pažangus melžimas ir 
pasiruošimas
– Pažangus spenių paruošimas, 
paskirtoji įvorės konstrukcija ir 
išmanūs melžimo metodai užtikrins 
optimalius visos jūsų bandos 
melžimo rezultatus.

6. Tikslūs valdymo įrankiai
– Valdykite veiklą kad ir kur 
būtumėte, priimkite tinkamus 
sprendimus remdamiesi lengvai 
prieinamais ūkio duomenimis.

 7. Visiškai integruotas robotų 
tvartas
– Viskas veikia sinchronizuotai 
ir yra valdoma galinga „DeLaval 
DelPro™“ ūkio valdymo sistema.

8. Ekonomiška
– Mažiau darbo ir mažesnės 
energijos sąnaudos tolygiai 
sumažina išlaidas ir sutaupo laiko 
kitiems dalykams.

9. Didelio galingumo robotai
– Galingiausia sistema
rinkoje užtikrina daugiau pieno, kurį 
gauna vienas robotas per vieną 
žmogaus darbo valandą, ir pailgina 
karvės poilsio laiką.
 

10. Pažangus vėsinimas
– Nenutrūkstamas ryšys su
VMS užtikrina optimalų pieno 
vėsinimą 24 val. per parą bei 7 
d. per savaitę ir mažina melžimo 
prastovas.

11. Visiškai automatizuotas 
šėrimas
– Automatinis reguliarus ir tikslus 
šėrimas mažina metabolinius 
sutrikimus ir didina pieno gamybą.

12. Jūsų robotas
– Rinkitės iš VMS robotų 
asortimento ir pritaikykite parinktis, 
kad gautumėte sistemą, visiškai 
atitinkančią jūsų poreikius.

„DeLaval VMS™“
yra jūsų ateitis

turėtumėte padaryti 
„DeLaval VMS™“ savo 
ateities dalimi

Siekdami sukurti ateities melžimo sistemą sutelkėme 
visą savo ankstesnę patirtį. Tokią, kuri naudoja tris 
pagrindines pienininkystės ūkio veiklos sritis kaip 
pagrindinį visų veiklų centrą:
Karvė. Ūkininkas. Pienas.
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Mėgaukitės 
melžimo ciklo
privalumais Prisijunkite prie 

melžimo evoliucijos

„DeLaval VMS™“ melžimo ciklas yra išsami pasiruošimo ir melžimo veiklos 
programa, kuri užtikrina greitą ir veiksmingą melžimą. Dauguma funkcijų būdingos 
tik „DeLaval VMS™“; visos jos prisideda prie greito ir veiksmingo melžimo, geresnės 
karvių sveikatos ir geresnių veiklos pajamų.

Ar žinojote, kad VMS ūkininkai 
keliose skirtingose šalyse pranešė 
apie
daugiau nei 3000 litrų primilžį per 
dieną septynias dienas iš eilės?
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Pieno kiekio vidurkis priklauso nuo daugybės veiksnių, įskaitant veiksmingo 
šėrimo rutinas, patikimą veisimo programą ir gerą bendrą bandos sveikatą. 
Tačiau kai robotas dirba su karve, norite žinoti, kad gaunamas kiekvienas 
pieno lašas, surenkami svarbūs duomenys, karvė išlieka rami, o jos speniai 
visiškai apsaugomi. Visa tai ir dar daugiau užtikrina VMS.
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Lankstus puodelio priedas
Tiek jūsų karvės, tiek jų speniai nėra 
vienodi. Siekdama rūpintis visa banda, 
„DeLaval“ sukūrė į karvę orientuotą lanksčią 
puodelio tvirtinimo sistemą. Ji gali pritaikyti 
puodelius prie įvairių spenių ir tešmens 
formų, įskaitant žemus tešmenis ir spenius 
su dideliais įlinkimais. VMS jums leidžia 
saugiai kontroliuoti ir suteikti specialią 
priežiūrą karvėms melžimo metu. Melžimo 
metu galima bet kada pasirinkti rankinį arba 
automatinį režimą.

VMS tyrimai parodo aiškų „Smart Pulsation“ sistemos su
keliais pulsavimo dažniais privalumą, palyginti su vienu pulsavimo 
dažniu.

Automatiniai melžimo leidimo 
nustatymai 
VMS nuolat seka bandos ir kiekvienos 
karvės elgesį. Sistema nustato, kada 
kiekviena karvė pasirengusi būti pamelžta, 
o ne tiesiog remiasi melžimo leidimu pagal 
laiką. Norint gauti didžiausią primilžį per jos 
laktacijos ciklą ir remiantis primilžiu pagrįstu 
melžimu, kiekviena karvė melžiama optimalų 
kartų skaičių.

Grafike pavaizduota, kaip automatinė 
melžimo leidimo sistema reguliuoja melžimų 
skaičių per kiekvienos karvės laktacijos 
ciklą.

Spenių paruošimas ir stimuliavimas 
Geras spenių paruošimas ir stimuliavimas 
pagreitina pieno tekėjimą ir mažina spenių 
galiukų spaudimą. Tai pagrindiniai našumo 
didinimo ir karvės sveikatos apsaugos 
veiksniai.

„Clover“ įvorė
Unikalaus dobilo formos dizaino „DeLaval
Clover“ įvorė turi plonesnių ir storesnių 
vamzdelio dalių derinį bei didelius apvalius 
kampus. „DeLaval VMS™ Clover“ įvorė 
užtikrina optimalų veikimą, pažangaus masažo 
savybes ir švelnią spenių priežiūrą.

Reikia dezinfekuoti spenius prieš melžimą? „DeLaval VMS™“ 
yra vienas iš kelių melžimo robotų, kuris prieš melžimą taiko 

dezinfekavimą ir spenių valymą švariu vandeniu.

Produktyvios karvės yra svarbios 
pelningumui, neatsižvelgiant į jų 

tešmens dydį, spenių aukštį, formą
arba vietą. Štai kodėl dauguma 

pienininkystės ūkininkų renkasi melžti 
su VMS. Dirbant su mūsų įranga 
spenių centre tvirtinami puodeliai 

padeda sumažinti skerdžiamų 
gyvulių skaičių ir užtikrinti nuolat 

didelį primilžį.

Ūkio tyrimai, vykdomi visoje 
Europoje, parodė, kad maždaug 8 
iš 10 karvių pasiekia optimalų pieno 

srautą esant kitokiam 
pulsavimo dažniui nei dažniausiai 
naudojamas dažnis. Jei melžiate 
nenaudodami „DeLaval Smart 

Pulsation“, iki 80 % jūsų karvių gali 
būti melžiamos per lėtai ir galite 
prarasti potencialų primilžį arba 

sukelti pavojų speniams.

Išmanus pulsavimas
Geriau už melžimo robotą, nustatantį 
geriausią karvių melžimo pulsavimo dažnį,
VMS leidžia pačiai karvei tai nuspręsti. VMS 
nuolat matuoja kiekvienos karvės melžimo 
efektyvumą ir atitinkamai reguliuoja melžimo 
pulsavimo dažnį. Rezultatas: greitesnis
ir mažiau streso reikalaujantis melžimas, 
kuris leidžia pamelžti daugiau per dieną ir 
užtikrina trumpesnį karvių laukimo laiką.

Jei jūsų karvės būtų robotai, melžti jas reguliariais intervalais per laktacijos 
ciklą būtų optimaliausias sprendimas. Tačiau robotas yra melžimo aparatas, 
o ne jos. Karvės ėdimo ir melžimo įpročiai keičiasi kintant laktacijos procesui.

Nustačius individualų melžimo leidimą, tai atspindi
padidėjęs karvės melžimo efektyvumas.
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2014 m. atliktų nepriklausomų bandymų** metu išsiaiškinta, kad perėjus prie „DeLaval Clover™“ įvorių gerokai sumažėja 
subklinikinio mastito pavojus. Potencialios santaupos siekia iki 2 800 €* per metus laikant 100 karvių bandą.
* Šaltinis: Nielsen C. ir kt., 2009, Swinkels J.M. ir kt. „Journal of Dairy Research“ 72(1), 75–85, 2005.
** Šaltinis: Dr. Haeussermann A., „Liner type and impact on teat health“, NMC Gentas, Belgija, 2014.
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Naudojant „DeLaval Clover™“ įvorę būna mažiau 
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N
o

. o
f 

ne
w

 S
C

M
 c

as
es

**

DeLaval Clover™ linerControl

25

30

20

15

10

5

0

Less Sub Clinical Mastitis with DeLaval Clover™ liner

37% less SCM with DeLaval Clover™ liner37 % mažiau SKM atvejų naudojant „DeLaval Clover™“ įvorę

Kontrolė         „DeLaval Clover™“   įvorė

Standartinis VMS pulsavimo dažnis

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
1 dažnis 2 dažnis

(dažniausiai 
naudojamas 

dažnis)

3 dažnis 4 dažnis

1 banda

2 banda

3 banda

4 banda

5 banda

6 banda

Atskiras spenių valiklis užtikrina, kad 
speniai bus švarūs bei sausi ir nebus 
jokio pavojaus, jog į pieną pateks 
priemonių likučių, be to, valant bus 
sumažinti pieno gavybos nuostoliai.

1

2

3

4

Melžimo dienos

Primilžis
Melžimas per dieną

P
ro

du
kc

ija



8 | Mėgaukitės melžimo ciklo privalumais – prisijunkite prie melžimo evoliucijos „DeLaval VMS™“ yra jūsų ateitis „DeLaval VMS™“ yra jūsų ateitis Mėgaukitės melžimo ciklo privalumais – prisijunkite prie melžimo evoliucijos | 9  

Nuolatinė sveikatos kontrolė
Individualūs pieno matuokliai atlieka svarbų 
vaidmenį nustatant karvių sveikatos būklę. 
Nuolatinė pieno savybių analizė
naudojama karvės sveikatos būklei įvertinti. 
Karvė, rodanti potencialių sveikatos 
sutrikimų požymius, gali būti atskirta nuo 
bandos ir gydoma esant ankstyvai ligos 
stadijai.

ICAR ir FDA patvirtino individualius 
pieno matuoklius, siekiant pašalinti 

sausą melžimą ir užtikrinti gerą 
tešmens būklę svarbus individualus 

nuėmimas.

Tikslus melžimas pagal ketvirčius
Svarbus būdas išvengti nereikalingo 
speniams (ir karvei) keliamo streso – baigti 
melžimą tada, kai išmelžiamas ketvirtis. 
VMS registruoja, kada išmelžiamas ketvirtis 
ir nedelsiant nuimamas puodelis valymui. 
Tikslus melžimas pagal ketvirčius gali būti 
pasiektas tik naudojant vieną tikslų matuoklį 
ketvirčiui.

„DeLaval Mastitis Detection Index MDi™“
yra unikali priemonė, kurią sukūrė „DeLaval“ tam, kad padėtų ūkininkams iš 

anksto nustatyti karvės sveikatos sutrikimą.
Siekdama stebėti mastito tikimybę, priemonė analizuoja kelis parametrus.

Pieno matuokliai
MM27 ICAR ir FDA patvirtino individualius pieno 
matuoklius.

DeLaval MDi“ yra puiki priemonė, skirta 
ūkininkams patikrinti ir nustatyti gyvulius, 
kurie galimai serga klinikiniu mastitu. Dėl 
savo tikslumo ir patikimumo ji tinkama 
mastitui nustatyti.“
M.Sc Katharina Susanne Henning
Hohenhaimo universiteto magistro 
darbas 2015 m.

„DeLaval“ siūlo gausų VMS patvirtintų
spenių purškimo produktų asortimentą.

„Tri-Fender™“ suformuoja vienodai storą ir gerai matomą 
fizinį barjerą, kuris apsaugo nuo aplinkos bakterijų ir 

drėkina bei minkština spenius.

Priežiūra po melžimo
Siekiant sumažinti mastito atvejus ūkiuose 
spenių dezinfekavimas po melžimo yra 
būtinas. VMS spenių purškimo funkcija 
užtikrina visišką spenių padengimą 
po kiekvieno melžimo. Ūkininkams, 
pageidaujantiems pritaikyti spenių purškimo 
procesą, VMS pateikia kiekvienai karvei 
skirtingus spenių purškimo būdus.
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Pateikiame viską, 
ko jums reikia, kad 
sklandžiai ir sėkmingai 
pereitumėte prie 
melžimo robotų Mes visiškai jus 

palaikome
Kai investuojate į melžimo robotus, gerai turėti specialistų komandą, kurios 
pagalba galite pasikliauti. „DeLaval“ padėjo daugybei ūkininkų sklandžiai 
pereiti prie melžimo robotų naudojimo. Remdamiesi savo patirtimi galime 
padėti jums suprojektuoti visišką tvarto sistemą ir sukurti įgyvendinamą 
darbo planą, kuris atitiktų tai, kaip norite toliau elgtis su savo veikla.

Perėjimas prie melžimo robotų naudojimo gali būti 
bauginanti, bet įdomi užduotis. „DeLaval“ padeda 
padaryti šį perėjimą kiek įmanoma sklandesnį visiškai jus 
palaikydami. Nuo tvarto ir sistemos dizaino,
mokymų vietoje ir geriausių praktinių patarimų iki 
finansavimo sprendimų, prevencinės techninės priežiūros 
ir pagalbos – esame čia, kad jums padėtume

Mes palaikome jus visada Viskas, ko jums reikia, kad sklandžiai ir sėkmingai pereitumėte prie melžimo robotų | 11

         Sukurta jūsų ūkiui,  

 jūsų aplinkai,

                   ir jūsų poreikiams

Kad VMS tvarto projektas vyktų sklandžiai, svarbu tiksliai jį 
suplanuoti; vienodas dėmesys turi būti skiriamas detalėms 
ir bendram tvarto dizainui. Kai planai taps realybe, geras 
planavimas ir dizainas atsispindės jūsų veikloje.

Nuo planavimo... ...iki realybės.



Once they changed to DeLaval 
Clover liners for VMS™ on Torp farm, 
the faster milking times meant the robots 
could milk 20 more cows a day.

„DeLaval VMS™“ suteikia jums daugiau potencialo: daugiau produktyvumo, 
veiklos pajamų, laiko, kurį galėsite skirti kitiems dalykams, ir energijos bei 
entuziazmo. Dėl to, kad nebeleidžiate laiko sėdėdami ir melždami, galite 
daugiau dėmesio skirti savo ūkiui valdyti bei verslui plėtoti. Atsižvelgdama į tai, 
„DeLaval VMS™“ palaiko tiek besiplečiančias, tiek dideles ūkio veiklas.
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Sukurta galvojant apie

           augimą 
                 

Kai „Torp Farm“ pradėjo naudoti „DeLaval 
VMS™ Clover“ įvores, trumpesnis melžimo 
laikas reiškė, kad keturi robotai gali pamelžti 
iš viso 20 karvių per dieną.

Mes palaikome jus visada Viskas, ko jums reikia, kad sklandžiai ir sėkmingai pereitumėte prie melžimo robotų | 13

„DeLaval“ nepateikia vien tik melžimo robotų sistemos, ji užtikrina
išsamų paslaugų ir pagalbos sprendimą, kurį galite visiškai išnaudoti.
 

Pagalba, kai 

     jums jos reikia

Tinkamas pagrindų supratimas
Siūlome išsamią mokymo programą jums ir jūsų darbuotojams. Ji apima patarimus 
dėl perėjimo nuo tradicinio melžimo prie melžimo robotų, VMS bei ,,DeLaval DelProTM“ 
bandos valdymo sistemos veiklos patarimus, bendrąją trikčių diagnostiką ir šalinimą bei 
geriausius praktinius patarimus. Taip pat būsite pakviesti prisijungti prie VMS klubo, kuriame 
galėsite susipažinti ir reguliariai bendrauti su kitais VMS ūkininkais bei dalytis istorijomis ir 
ūkininkavimo patarimais.
Kai kuriose šalyse turime 2 ir 2,5 tonų klubus, skirtus ūkininkams, kurie reguliariai pasiekia 
tokį kiekį su vienu robotu per dieną ir kurie nori pasiekti kitą lygį.

Specialistų pagalba
Siūlome išsamias prevencinės techninės priežiūros ir pagalbos programas bei kitas pagalbos 
paslaugas, kurias teikia pagrindiniai specialistai. Jei turite klausimų dėl VMS sistemos arba 
norite išspręsti kilusias problemas, mūsų pagalbos tarnyba pasiekiama 24 val. per parą ir 7 d. 
per savaitę. Mūsų ūkio ir šėrimo specialistai taip pat pasiekiami prireikus konsultacijos arba 
veiklos sureguliavimo.

Paslaugos ir pagalba VMS savininkams:
• Veiklos pradžios mokymo programos
• Reguliarios naudotojų mokymo sesijos
• Geriausių praktikų brošiūros
• Visiška techninės priežiūros ir paslaugų programa
• Nuotolinė pagalba
• VMS klubas
• Konsultacijos dėl ūkio valdymo ir šėrimo

VMS geriausių praktikų brošiūros yra puiki 
priemonė prireikus patarimų apie tai, kaip 
projektuoti savo tvartą ir sklandžiai pereiti 
prie melžimo robotų naudojimo. Kai jūsų 
sistema nustatyta ir veikia, rasite vertingos 
informacijos apie kasdienes VMS operacijas, 
įskaitant patarimus apie tai, kaip didinti 
produktyvumą ir gauti daugiau naudos iš 
savo melžimo robotų sistemos.

Brošiūrose yra patarimų ir gudrybių, pagrįstų 
„DeLaval VMS™“  ūkininkų iš viso pasaulio 
patirtimi.
Apskritai jose pateikiama aiški ir lengvai 
suprantama sėkmingos „DeLaval VMS™“  
veiklos santrauka.

DeLaval VMS™ best practices

Choosing your barn layout
1 DeLaval VMS™ best practices

Getting started & daily routines
2

DeLaval VMS™ best practicesImproving your results

3

Didesnis produktyvumas
Daugelį ūkininkų stebina VMS gebėjimas užtikrinti didesnį 
produktyvumą. Produktyvumas ir primilžis dažnai padidėja, kai VMS 
sistema daugiau sužino apie jūsų karvių elgesį, kadangi įprantate 
naudoti melžimo robotą, ir kai pasiekiami nauji VMS priedai.
Norėdami visiškai tai išnaudoti, kai kurie ūkininkai renkasi didinti savo 
bandą, o kiti daugiau dėmesio skiria karvės produktyvumui didinti.
Nepaisant to, kaip plėsite savo ūkį, svarbu, kad jūsų tvartas būtų 
suprojektuotas taip, jog išnaudotų visą sistemos potencialą.

DeLaval VMS™ best practices

For pasture based farm systems

4



Kaip profesionalūs ūkininkai žinote, kad „DeLaval“ išmanioji technologija gali pagerinti 
produktyvumą. Tačiau į klientą orientuoti sprendimai nėra apriboti vien tik techninėmis 
savybėmis, todėl taip pat siūlome paprastą būdą jūsų investicijoms finansuoti.
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       Išmanus ūkininkavimas

paprastas finansavimas

Lankstus ir paprastas finansavimas
Kai finansuojate savo VMS naudodamiesi 
„DeLaval“ įrangos finansavimo programa, 
vienintelė garantija, kurios reikalaujame, yra 
pati įranga. Tai reiškia, kad neturite užstatyti 
jokio savo ūkio turto arba kreiptis į kredito 
linijas norėdami finansuoti savo investiciją. 
Kadangi įtrauktas tik vienas partneris, 
finansavimas yra greitas bei paprastas. 

Kodėl „DeLaval“ finansavimas veikia:
• Patraukli palūkanų norma
• Finansavimas iki 8 metų
• Nereikia užstatyti jokio savo ūkio turto
• Minimalus 10 proc. dalinis mokėjimas
• Gausite atsakymą per vieną savaitę nuo 
galutinio prašymo pateikimo
• „Vieno langelio“ principas

„DeLaval InService™“ 
                 mažina nuosavybės sąnaudas

 didina produktyvumą

Paslauga, atitinkanti konkrečius jūsų 
Poreikius
Mūsų standartinė „InService™“ programa 
yra pritaikytas paketas, pagrįstas sistemos 
naudojimu ir reikalavimais, tvarto aplinka 
ir bandos dydžiu. „DeLaval InService™“ 
pateikia optimizuotą techninės priežiūros 
programą, kuri užtikrina, kad jūsų melžimo 
operacijos vyktų sklandžiai,
24 val. per parą ir 7 d. per savaitę.

Fiksuotos išlaidos su visu 
„InService™ VMS“ paketu
Išlaidų valdymas yra pagrindinis veiksnys 
ūkio pelningumui optimizuoti, todėl mes 
siūlome visą „InService™ VMS“ paketą. 
Visas šis paketas apima viską, ko jums 
reikia „VMS™“ operacijoms atlikti, – nuo 
reguliarios ir skubios techninės priežiūros 
bei paslaugų iki būtiniausių dalykų 
pristatymo, pavyzdžiui, įvorių, filtrų ir 
spenių vilgiklių. Viskas už fiksuotą kainą. Ji 
taip pat apima 12 suplanuotų apsilankymų 
per ketverius metus.

Mes palaikome jus visada Viskas, ko jums reikia, kad sklandžiai ir sėkmingai pereitumėte prie melžimo robotų | 15

Galima pateikti patrauklių finansinių
sprendimų, kadangi suprantame
vertę, kurią mūsų produktai gali suteikti 
jūsų verslui.



Melžimo 
sprendimas 
kiekvienam jūsų
poreikiui Gerokai daugiau nei 

melžimo robotas

Mūsų patirtis mus išmokė, kad kiekvienas ūkininkas susiduria
su unikaliais iššūkiais ir dirba siekdamas skirtingų tikslų.
Norint patenkinti šiuos poreikius, „DeLaval VMS™“ 
galima rinktis iš skirtingų modelių ir leidimų. Visi „DeLaval VMS™“
modeliai turi „DeLaval DelPro™“ ūkio valdymo programą, kuri pateikia 
pažangius šėrimo, sveikatos ir pieno analizės įrankius. Galimybės gali būti 
sustiprintos atsižvelgiant į pasirinktą modelį ir parinktis.

„DeLaval VMS™Supra+“ 
                

Gerokai daugiau nei melžimo robotas Melžimo sprendimas kiekvienam jūsų poreikiui | 17

„DeLaval VMS™“  nustato melžimo robotų standartą
Joks kitas robotas negali primelžti tiek pieno per dieną kaip VMS ir taip veiksmingai stebėti 
bei analizuoti karves ir pieną. Mažos energijos sąnaudos, tvirtas dizainas, išsami paslaugų 
ir pagalbos programa bei itin našus melžimas padaro jį idealiu mažų nuosavybės sąnaudų 
robotu..

• Iki 1000 tonų pieno per metus

• Ankstyvas mastito nustatymas

• Tikslus melžimas pagal ketvirčius

• Mažos nuosavybės sąnaudos

 

„2014 m. gruodžio mėn. mes įdiegėme VMS 
su funkcija „Free Cow Traffic“, iš esmės 

siekdami sumažinti melžimo laiką ir padidinti 
primilžį. Galiu

drąsiai teigti, kad „DeLaval VMS™“
viršijo visus mūsų lūkesčius. Mūsų banda yra 

labai produktyvi ir gyvuliai lengvai priprato 
prie robotų. Praėjusiais metais pasiekėme 
2955 l su vienu VMS per dieną ir tikimės 

viršyti šį skaičių ateinantį pavasarį.“ 

Drew McConnellis, Oma, Airija

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval DelPro™“ šėrimo modulis
• Automatinis šėrimo skaičiuotuvas
• Automatinė šėrimo laiko kontrolė

„DeLaval“ turi unikalią kvalifikacijos sistemą, 
užtikrinančią, kad kiekviena karvė gauna 
tinkamą pašarų kiekį VMS ir (arba) „DeLaval“ 
šėrykloje.
,,DelProTM“ bandos valdymo sistema 
kontroliuoja „DeLaval“ šėryklas ir VMS.

Geresnė tešmens sveikatos būklė 
• „DeLaval DelPro™ MDi“
• Melžimas pagal ketvirčius

„DeLaval“ tiesioginis ląstelių skaitiklis 
(angl. OCC) pateikia tikslų kiekvienos 
karvės ląstelių skaičių. Pieno talpykloje 
esantis ląstelių skaičius taip pat gali būti 
kontroliuojamas. Pasiekiamas net 7 dienų 
karvės kūno ląstelių vidurkis. Automatinis 
melžimo leidimas pagrįstas primilžiu ir laiku 
optimizuoja melžimo intervalus. Tai didina 
primilžį melžimo metu ir gerina tešmens 
būklę.

Karvių apsėklinimas
• Karvės stebėjimas
• Karvės kalendorius
• Veiklos matuokliai

Sistema pateikia informaciją apie kiekvieną 
karvę (visada pridedamas karvės 
kalendorius). Pasirenkami veiklos matuokliai 
pateikia tikslų ankstyvą rujojimo aptikimą. 
Taip pat sujungia karvės kalendorių su 
„DeLaval“ nuotoliniais veiklos matavimo 
duomenimis. Tai užtikrina tikslų rujojimo 
valdymą.
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„DeLaval“ karvių kūno būklės vertinimo 
sistema (angl. BCS), tiesioginis
ląstelių skaitiklis (angl. OCC) ir „Herd 
Navigator“ pasiekiami kaip esamų VMS 
sistemų atnaujinimai.



„DeLaval VMS™ Supra“
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Žinant kiekvienos karvės kūno ląstelių skaičių
kiekvieno melžimo metu, galima visiškai 
kontroliuoti tešmens sveikatos valdymą. 
Naudojant „DeLaval VMS™  Supra“ nereikia 
spėlioti arba interpretuoti. Mėginio rezultatai 
rodo pieno ląsteles mililitre.

„Herd Navigator“ diagnozuoja 50 proc. daugiau 
klinikinės ir subklinikinės ketozės atvejų 
nei paprastai. Tai leidžia nedelsiant pradėti 
gydymą, kas padeda išvengti iki 600 kg pieno 
nuostolių vienai karvei laktacijos metu.

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval DelPro™“ šėrimo modulis
• „DeLaval Herd Navigator™“

Atsikratykite klinikinės ir net subklinikinės 
ketozės reaguodami prieš susergant karvei 
ir sumažėjant produkcijai. Optimizuokite 
šėrimą sureguliuodami energijos pusiausvyrą 
pašarų racione ir pasiekite optimalų sveikų 
karvių produkcijos lygį.
 „DeLaval Herd Navigator™“ pateikia tikslius 
duomenis, kurie palaiko kasdienes bandos 
valdymo operacijas.

Geresnė tešmens sveikatos būklė
• Išmanus melžimas pagal ketvirčius
• „DeLaval Herd Navigator™

DeLaval VMS™ adapts to each cow’s milking 
„DeLaval VMS™“ prisitaiko prie kiekvienos 
karvės melžimo elgesio siekiant užtikrinti 
patogiausią ir veiksmingiausią melžimą. 
Pranešimai iš „DeLaval Herd Navigator™“ 
informuoja jus, jei karvei gresia ūmaus mastito 
pavojus tris dienas prieš tai, kai galite pastebėti 
simptomus.
Galite pasikliauti sistema ir reaguoti paskirdami 
gydymą antibiotikais dar prieš sumažėjant 
produkcijai.

Karvių apsėklinimas
• ,,DeLaval DelProTM“ bandos valdymo 
sistema
• „DeLaval Herd Navigator™“

95 proc. rujos nustatymo atvejų, įskaitant 
rujos be simptomų nustatymą, suteikia jums 
galimybę praleisti kasdienį bandos stebėjimą 
siekiant nustatyti rujos požymius. „DeLaval 
Herd Navigator™“ nurodys rujojančias 
karves, kurias reikia apsėklinti. Galite taikyti 
aktyvią sveikatos būklės kontrolę, kadangi 
sistema pateikia pranešimus apie (folikulines 
ir liuteinines fazes) cistas, ramybės fazę 
(anoestrus) ir abortus.

Su „VMS Supra“ gaunate visus standartinio VMS privalumus bei tikslų tešmens sveikatos 
būklės valdymą. Jis pateikia daugybę privalumų, įskaitant antibiotikų vartojimo ir skerdimo 
išlaidų mažinimą bei mastito išplitimo valdymą.

• Iki 1000 tonų pieno per metus

• Ankstyvas mastito nustatymas

• Tikslus melžimas pagal ketvirčius

• Tikslus tešmens sveikatos būklės valdymas

• Mažos nuosavybės sąnaudos

„Mūsų gyvulių auginimas sutelktas į didelį 
primilžį, didelę produkciją ir gerą tešmens 

būklę. Nuoširdžiai domimės nuolatiniu 
rezultatų stebėjimu ir nustatymų reguliavimu 

su „DeLaval DelPro“. Mūsų vidutinis 
produkcijos lygis yra

12 000 kg EKP pieno. Didžiausias primilžis 
buvo beveik 3 000 kg per dieną. Ir

mes išties didžiuojamės savo 2015 m. pieno 
produkcija: 1 007 400 kg iš vieno VMS.“ 

Larsas ir Peteris Hildingai,
„Hildings Lantbruk“, Švedija

„DeLaval VMS™ Supra+“
                

„DeLaval VMS™  Supra+“ turi visas standartines VMS funkcijas, tačiau taip pat apima 
pažangiausią rujos ir sveikatos būklės nustatymo sistemą rinkoje: „DeLaval Herd 
Navigator™“. Ji informuoja, jei karvei gresia ūmaus mastito arba subklinikinės ketozės 
pavojus, anksčiau, nei jūs pastebite simptomus, ir nurodo rujojančias karves su arba be 
simptomų.

• Iki 1000 tonų pieno per metus

• Ankstyvas įspėjimas apie mastitą arba ketozę

• Tikslus melžimas pagal ketvirčius

• 95 % rujos nustatymo tikslumas

• Veršingumo kontrolė

• Mažos nuosavybės sąnaudos

„Herd Navigator“ niekada neklysta 
matuodamos progesterono lygį: jei jūsų 

karvės nerodo simptomų, vis tiek galite jas 
apsėklinti. Be to, pradėję naudoti „Herd 
Navigator“ aptikome, kad turime kelias 

karves, sergančias klinikine ketoze. Buvome 
nustebę, kad

apie tai nežinojome, todėl pakeitėme 
pašarus.

Bertas ir Monique Middagai, 
Wapse, Nyderlandai.

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval DelPro™“ šėrimo modulis
• Automatinis šėrimo skaičiuotuvas
• Automatinė šėrimo laiko kontrolė

„DeLaval“ turi unikalią kvalifikacijos sistemą, 
užtikrinančią, kad kiekviena karvė gauna 
tinkamą pašarų kiekį VMS ir (arba) „DeLaval“ 
šėrykloje.
,,DeLaval DelProTM“ bandos valdymo 
sistema kontroliuoja  „DeLaval“ šėryklas ir 
VMS.

Geresnė tešmens sveikatos būklė 
• „DeLaval DelPro™ MDi“
• Melžimas pagal ketvirčius

„DeLaval“ tiesioginis ląstelių skaitiklis 
(angl. OCC) pateikia tikslų kiekvienos 
karvės ląstelių skaičių. Pieno talpykloje 
esantis ląstelių skaičius taip pat gali būti 
kontroliuojamas. Pasiekiamas net 7 dienų 
karvės kūno ląstelių vidurkis. Automatinis 
melžimo leidimas pagrįstas primilžiu ir laiku 
optimizuoja melžimo intervalus. Tai didina 
primilžį melžimo metu ir gerina tešmens 
būklę.

Karvių apsėklinimas
• Karvės stebėjimas
• Karvės kalendorius
• Veiklos matuokliai

„DeLaval DelPro™“ ūkio valdymo programa 
pateikia informaciją apie kiekvieną karvę 
(visada pridedamas karvės kalendorius). 
Pasirenkami veiklos matuokliai pateikia 
tikslų ankstyvą rujojimo aptikimą. Sistema 
sujungia karvės kalendorių su „DeLaval“ 
nuotoliniais veiklos matavimo duomenimis. 
Tai užtikrina tikslų rujojimo valdymą.



„DeLaval VMS™ Spectra“ Pilnas tvartas 
robotų
Gerokai daugiau nei
melžimo robotas
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„DeLaval VMS™ Spectra“ užtikrina unikalų pajėgumą:
BCS kamera išmatuoja kiekvienos karvės kūno būklės rezultatus, kai juos pateikia VMS. 
Šiuos duomenis galima naudoti „DeLaval DelPro™“ siekiant reguliuoti individualų šėrimą, 
kad neperšertumėte karvės arba nepašertumėte jos nepakankamai, o tai užtikrina idealią 
jos sveikatos būklę laktacijos ciklo metu.

• Iki 1000 tonų pieno per metus

• Ankstyvas mastito nustatymas

• Tikslus melžimas pagal ketvirčius

• Kasdieniai automatiniai kūno būklės rezultatai

• Mažos nuosavybės sąnaudos

BCS yra puiki pagalbos priemonė kiekvieną 
dieną. Galiu greitai pamatyti, jei karvės 

sveikatos būklė nėra optimali, ir pakeisti 
šėrimą – anksčiau negalėjau taip veiksmingai 

to atlikti. BCS prisideda prie sveikesnių, 
produktyvesnių karvių ir užtikrina mažesnes 

išlaidas pašarams.“ 
Michaelis Arvidssonas, „Lövänget“ ūkis, 

Švedija

Optimalus karvių šėrimas
• „DeLaval“ karvių kūno būklės vertinimo 
sistema (angl. BCS)
• Automatinis šėrimo skaičiuotuvas
• Automatinė šėrimo laiko kontrolė

Naudokite „DelPro“ šėrimo stalus, 
automatinį šėrimo skaičiuotuvą ir „DeLaval 
BCS“, kad optimizuotumėte pašarų racioną. 
Kasdienio kūno būklės vertinimo rezultatai 
pateikia puikią informaciją pašarams 
apskaičiuoti, o tai užtikrina, kad jūsų karvės 
gauna pakankamai pašarų, jog
būtų sveikos ir produktyvios laktacijos metu.

Geresnė tešmens sveikatos būklė
• „DeLaval DelPro™ MDi“
• Melžimas pagal ketvirčius

Pieno kokybė ir nukreipimas valdomi su 
unikalia „MDi“ (mastito nustatymo indekso 
technologija) priemone, kuri sujungia 
kelis matavimus, kad užtikrintų didžiausią 
patikimumą. Dėl tikslaus melžimo pagal 
ketvirčius nuėmimas įvyksta
tinkamu momentu siekiant užtikrinti gerą 
tešmens būklę.

Karvių apsėklinimast 
• „DeLaval“ karvių kūno būklės vertinimo 
sistema (angl. BCS)
• Karvės kalendorius
• Veiklos matuokliai

Karvei nesusireguliuoja ciklinė kiaušidžių 
veikla, kol ji neturi teigiamos energijos 
pusiausvyros. Naudodami „DeLaval BCS“, 
galite pastebėti tikslią dieną, kai karvė 
pradeda atgauti normalią kūno būklę po 
apsiveršiavimo. Kita ruja yra puikus metas 
karvei apsėklinti.

„Dabar turime gerokai daugiau laiko, 
nors mūsų ūkis išaugo nuo 120 

iki 180 karvių. Kai buvo pastatytas 
„VMS+“ tvartas, vidutinis primilžis 

padidėjo nuo 31 kg karv./d. iki 
36 kg karv./d.“

Miranda Snepvangers, 
„Millstream“ ūkis,

Nyderlandai

Automatizacijos privalumai neturi prasidėti ir baigtis
melžimu. Automatizacija gali būti įgyvendinta visame
tvarte – nuo šėrimo, mėšlo tvarkymo iki vėdinimo 
ir galiausiai pieno atvėsinimo. O kai visos sistemos 
integruojamos tarpusavyje, jos puikiai dera.

Turite apsispręsti dėl automatizacijos lygio, kurio norite 
savo tvarte.



„DeLaval Optimat™ Master“: Visiškai 
automatinė šėrimo patirtis
•  Sistemoje užprogramuoti receptai, grupės 
ir planai.
•  Silosas, koncentratas ir mineralai 
automatiškai transportuojami į stacionarų 
maišytuvą ir paverčiami
vientisu mišiniu.
•  Šėrimo vagonėlis pagal šėrimo grafiką 
paskirsto pašarus per visą stalą dieną bei 
naktį suteikdamas karvėms energijos ir 
padidindamas pašarų suvartojimą. 
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Šėrimas sudaro didžiausias pieno produkcijos sąnaudas ūkyje. Todėl 
manome, kad turėtumėte turėti išmanią automatizuotą sistemą tam 
valdyti. Tokiu būdu gali sutelkti dėmesį į pareigas, kol jūsų karvės ėda 
veiksmingiau ir duoda daugiau pieno. „DeLaval Optimat™“ yra sukurtas 
aplink stacionarų maišytuvą ir apima kelis modulius, kuriuos galima pridėti 
norint pritaikyti prie šėrimo reikalavimų. „DeLaval Optimat™“ yra valdomas 
„DeLaval DelPro™“ ūkio valdymo programa „Farm Manager“.

  Išmanus šėrimas 
     Mažiau nuostolių, mažiau darbo,
  daugiau pieno!

Reguliarus mėšlo ir nuotekų šalinimas padeda mažinti kanopų problemas –  
tai viena pagrindinių karvių šlubumo priežasčių ir pagrindinis veterinarinių 
išlaidų šaltinis. Takų valymas lemia sausesnes kanopas ir švaresnius 
tešmenis, tai itin naudinga tešmens būklei ir pieno kokybei. Be to, švarių 
karvių nereikia apvalyti prieš melžiant, o tai pagreitina melžimo procesą ir 
galiausiai didina našumą.

Nuotekų valdymas: švarus tvartas

    yra sveikas tvartas

Mažiau nuostolių
•  Dažnai patiekiant mažą kiekį pašarų 
užtikrinamas didesnis vartojimas ir mažesni 
nuostoliai
•  Sutaupykite iki 75 proc. energijos dėl 
didesnio pelningumo

Mažiau darbo
•  Užduočių vykdymas yra vienintelis darbo 
reikalavimas, dėl kurio šėrimas yra greitas ir 
lengvas
•  Tikslų ir didelį darbo krūvį atlieka „DeLaval 
Optimat™“

Daugiau pieno
•  Dažnesnis šėrimas lemia didesnį vartojimą 
ir primilžį
•  Reguliarus vartojimas taip pat lemia 
sveikesnes karves su stabilesniu 
didžiojo priešskrandžio pH

                                                               Benefits                                               Main functions

• • • • • Pasirinkimas Taip
Pasirenkami 
siloso komp.

• • • • • Taip Taip
Taip

visi komp.
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„DeLaval  
Optimat™“

„DeLaval Optimat™ 
Master“

Geresnis valdymas, geresnis valymas
„DeLaval“ robotizuotas grandiklis yra 
lankstus, tvirtas ir tylus. Jis taip pat nekenkia 
karvėms ir turi funkcijų, kurios padeda gerinti 
jūsų tvarto higieną. Robotizuotas grandiklis 
meistriškai išvalo kiekvieną taką ir kampą, 
kad ir kaip būtų išdėstytas jūsų tvartas. Ir jis 
tai daro 24 val. per parą bei 7 d. per savaitę, 
tad kiekvienas takas vienodai švarus tiek 
dieną, tiek naktį.

Patikimas valymo įrenginys
„DeLaval“ takų grandikliai puikiai atlieka 
darbą; takai yra švarūs ir sausi visą parą. 
Tvirtus, karvėms nekenkiančius grandiklius 
galima užprogramuoti valyti taip dažnai, kaip 
norite.
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Pastovi ir veiksminga oro apykaita tvarte yra pagrindinė tvarto dizaino 
funkcija. Prastai vėdinami tvartai, kuriuose yra didelis drėgmės, mėšlo dujų, 
patogenų ir dulkių lygis, kenkia karvių sveikatai.

Jūsų karvėms reikia šviežio oro, kad jos būtų sveikos ir pasiektų savo produkcijos 
potencialą. Vėdinimo valdymas rankiniu būdu yra sudėtingas darbas, ypač tose vietose, 
kuriose reguliariai vyksta oro ir temperatūros pokyčiai tiek dieną, tiek naktį; tam būtina 
nuolatinė priežiūra. Jei automatizuojate procesą, žinote, kad jūsų karvės visada bus 
idealaus klimato zonoje, užtikrinančioje gerą karvių sveikatos būklę ir pieno produkciją.

    Vėdinimas: idealus klimatas
    sveikoms ir

             produktyvioms karvėms

Siekiant užtikrinti tinkamą šviesos lygį reikiamu 
metu, trys lygiai gali būti valdomi mechaniškai 
arba automatiškai.

Pavyzdžiui, jei karvės gauna šviesos 16 val.
per dieną, nepaisant sezono, padidės primilžis. 
Tai gali atrodyti brangu, bet „DeLaval“ karvėms 
skirta LED apšvietimo sistema užtikrina iki 75 
proc. mažesnes energijos sąnaudas, palyginti 
su standartiniu LED apšvietimu, nes ji mažina 
šviesą, kurios karvės negali matyti.

Mažai energijos suvartojančios, 

karvėms ir ūkiui nekenkiančios 

apšvietimo sistemos naudojimas

„DeLaval“ tvarto sistemos valdiklis BSC
The DeLaval barn system controller BSC 
„DeLaval“ tvarto sistemos valdiklis BSC 
sujungia kelias elektronines sistemas – nuo 
ventiliatorių ir ventiliacijos skydelių iki LED 
apšvietimo ir mėšlo tvarkymo įrangos – ir 
valdo jas automatiškai. Kai jos dirba kartu, 
tvartas tampa harmoninga vieta: vėsia, gerai 
apšviestas ir švaria. O puikus dalykas yra tai, 
kad jums nereikia būti ten norint jas valdyti. 
Užprogramavus sąlygas valdiklyje, jis viskuo 
pasirūpins.

Sumažinkite
energijos
sąnaudas

iki75%

Pastaraisiais metais tvarto apšvietimas 
gerokai pažengė. Jau baigėsi tos dienos, kai 
įrengdavote įprastą apšvietimą visame
tvarte. LED apšvietimas yra kur kas 
palankesnis didelei produkcijai gauti ir 
gerokai ekonomiškesnis.
Šiandien tvarto apšvietimas yra visiškas 
mokslas, kaip ir jo kontroliavimas siekiant
pagerinti pašarų suvartojimą ir padidinti 
karvių primilžį, nepamirštant ir tvarto 
darbuotojų. „DeLaval“ LED apšvietimo ir 

tvarto valdiklio derinys tuo pasirūpina už jus.
 „DeLaval“ patentuota karvėms skirta 
LED sistema nustatė naują požiūrį į tvarto 
apšvietimą. Ji užtikrina apšvietimą trimis
skirtingais lygiais:
• Darbinis apšvietimas – ūkininkų akims
• Bandos apšvietimas – karvių akims
• Naktinis apšvietimas – judančioms 
karvėms ir naktį dirbantiems ūkininkams 
 

Laisvas karvių judėjimas 
yra sklandus ir veiksmingas 
24 val. per parą bei 7 d. per savaitę

Kai jūsų banda turi prieigą prie melžimo 
roboto 24 val. per parą ir 7 d. per savaitę, 
karvių judėjimo sistema turės žymų poveikį 
primilžiui. Taigi to nereikėtų palikti likimo 
valiai. Mūsų ūkio planavimo specialistai 
padeda jums planuoti karvių judėjimą pagal 
jūsų šėrimo strategijas ir darbo išteklius.

Jei jūsų karvės daugiausia laiko praleidžia 
ganykloje, mes turime išsamų sprendimų 
asortimentą nuo 1 iki 3 ganymo krypčių.

„DeLaval“ automatiniai vartai užtikrina, kad 
karvės nukreipiamos į ir iš VMS laukimo vietos 
reikiamu metu 24 val. per parą ir 7 d. per 
savaitę. Tai reiškia, kad galite sutelkti dėmesį 
į kitas veiklas žinodami, jog jūsų karvės bus 
nukreiptos melžti į VMS.



Naudojant melžimo robotus, pienas negaunamas didelėmis partijomis tam 
tikru dienos metu. Jis gaunamas mažais kiekiais nuolat – dieną ir naktį. 
Geriausia būdas tai valdyti – naudoti pažangų vėsinimą, kuris turi nuolatinį ryšį 
su „DeLaval VMS™“ ir fiksuoja, kada ir kiek pieno bus gauta.

  Pažangus vėsinimas
       turint nuolatinį ryšį
  su „VMS™“
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„DeLaval“ prisitaikantis aušinimas pagal 
srautą (angl. AFCC)
„DeLaval“ prisitaikantis aušinimas pagal 
srautą (AFCC) pranešą aušinimo cisternai 
apie tiekiamą pieno kiekį realiu laiku.
Tuomet cisterna sureguliuoja savo 
aušinimo pajėgumą, kad prisitaikytų prie 
didesnio pieno kiekio. Tokiu būdu vieno 
pieno kilogramo energijos sąnaudos 
yra minimalios ir pailgėja kondensavimo 
agregato naudojimo laikas.

„DeLaval“ prisitaikantis aušinimas pagal 
srautą (angl. AFCC) su dvigubomis 
cisternomis 
„DeLaval“ dvigubos cisternos sprendimas 
užtikrina nuolatinį visiškai automatišką 
veikimą pienvežio atvykimo ir cisternos
valymo metu. Jis idealiai tinka dideliems 
įrenginiams ir gali naudoti

„DeLaval“ buferinis indas (angl. BVV 
arba DBV)  
Kai saugojimo cisterna yra ištuštinta ir 
išvalyta, „DeLaval“ buferinis indas (BVV arba 
DBV) automatiškai nukreipia pieną iš VMS
į BVV / DBV. Pieną galima surinkti bet kada, 
nepakenkus melžimo procesui.

Naudojant „DeLaval“ momentinį aušinimą, pienas atvėsinamas iki 3–4 °C per 
kelias minutes, siekiant užtikrinti, kad pieno kokybė apsaugota. Šiluma, gauta 
aušinant pieną proceso metu, gali būti panaudota geriamajam arba valymo 
vandeniui pašildyti.  

„DeLaval“ 
šilumokaitis 
Greitas pieno 
aušinimas

Šiltas pienas

Buferinė cisterna

VMS

Geriamasis 
vanduo

Karštas 
vanduo, 
skirtas 
naudoti 
ūkyje

Karštas vanduo
ir glikolis

Atvėsintas 
vanduo
ir glikolis

Atvėsintas pienas

Vanduo iš 
čiaupo

„DeLaval“ 
pieno 
saugojimo 
cisterna

„DeLaval“
kompaktiškas 
vandens 
aušintuvas
aušina 
vandenį
ir glikolį

Vanduo iš čiaupo

„DeLaval“ šilumos 
regeneravimo cisterna

Šiltas pienas 
Ataušintas pienas 
Vanduo
Vanduo ir glikolis 
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Išsamiausia valdymo
sistema Viskas, ko jums reikia 

norint valdyti savo bandą

š automatikos nebūtų tiek naudos be išmanios ūkio valdymo
sistemos. Štai kodėl „DeLaval VMS™“ integruota su ,,DeLaval DelProTM“ 
bandos valdymo sistema – išsamiausia ir patogiausia naudoti sistema 
rinkoje. Ji pateikia jums visas priemones, kurių reikia siekiant didinti jūsų 
operacijas ir pelningai valdyti ūkį įdedant mažiau darbo.

O kadangi galite pasiekti sistemą iš kompiuterio, jutiklinio ekrano arba 
per programėlę, galite stebėti
savo ūkį virtualiai iš bet kurios vietos.

„DeLaval DelPro™“ yra išsami pienininkystės ūkio valdymo sistema, 
sujungianti skirtingus tvarto elementus ir fiksuojanti, stebinti bei 
analizuojanti duomenis, gautus iš gyvulių ir sistemų. Ši galinga ūkio 
valdymo sistema pateikia informaciją, kurios reikia, kad priimtumėte 
visus svarbius ūkio sprendimus, susijusius su bandos veiksmingiausiu ir 
produktyviausiu darbu – todėl ši sistema yra kol kas pažangiausia ūkio 
valdymo sistema.

Bandos valdymo sistema renka informaciją ir pateikia ją kaip aiškias lenteles, diagramas 
ir grafikus, skirtus analizuoti kartu su apskaičiuotais trumpalaikiais ir ilgalaikiais veiklos 
rezultatų rodikliais. Be to, specialistų moduliai suteikia ūkininkams galimybę stebėti ūkio 
vakcinacijos protokolus, veterinaro apsilankymus ir standartines veiklos procedūras, 
susijusias su visais pasiekiamais duomenimis sistemoje. Visa informacija galima netgi 
dalytis su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, ūkio veiklos konsultantais, patarėjais arba 
reguliavimo institucijomis.

  Išsamus
         valdymas
       su „DeLaval DelPro™“
  bandos valdymo sistema
         

>  Reprodukcija:  gaukite svarbiausią 
informaciją, kurios jums reikia, kad 
pagerintumėte savo ūkio reprodukciją, 
pavyzdžiui, automatinius pranešimus, kai 
karvė turi būti apsėklinta.

> Šėrimas: supaprastinkite ir pagerinkite 
savo šėrimo programą – nuo automatinio 
koncentrato raciono normos apskaičiavimo 
iki visų pašarų inventoriaus įrašų.

> Melžimas: palyginkite melžimo 
intervalus bei pieno kokybę ir pamatykite, 
kiek pieno duoda kiekviena karvė bei 
grupė.

>Veiklos efektyvumas: nustatykite 
geriausias praktikas laikydamiesi visko: 
nuo pavienių karvių statistikos ir bandos 
suvestinių iki įrenginio ir VMS ataskaitų.

> Bandos sveikata: imkitės iniciatyvių 
veiksmų bandos sveikatos būklei gerinti; 
žinodami visų gyvulių sveikatos būklę, 
nustatykite karves, kurioms reikia dėmesio.
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Sistemų naudojimas tvarte yra buvimo ūkininku 
dalis. Iš VMS galite gauti informacijos apie karvės 
veiklos efektyvumą arba peržiūrėti našumo statistiką 
jutikliniame ekrane, kurį patogu naudoti. Taip pat galite 
keisti nustatymus tiesiai tvarte arba nuotoliniu būdu per 
programėlę, jums nereikia laukti, kol grįšite į biurą.

Patogaus naudoti VMS jutiklinio ekrano funkcijos apima dideles 
piktogramas ir mygtukus bei aiškinamojo meniu sistemą, kurią 
galima lengvai suprasti neskaitant jokių instrukcijų.

Programos, matomos jutikliniame ekrane, parodo:
• Karvės eilę VMS
• Kiekvienos karvės būklę ir veiklos duomenis
• Karvės buvimo vietą tvarte arba ganykloje
• Neseniai pamelžtos karvės informaciją
• Veiklos informaciją
• Informaciją apie karvės kūno ląstelių skaičių
• Galimybę reguliuoti kiekvienos karvės nustatymus
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Tvarto valdymas
       su jutikliniu sistemos ekranu        

Jutiklinis ekranas
Paprastas naudoti jutiklinis ekranas leidžia valdyti 
VMS esant stotyje, o išmaniosios funkcijos, 
pavyzdžiui, karvės buvimo vietos nustatymas, 
leidžia nurodyti konkrečias karves tvarte, peržiūrėti 
jų duomenis ir atitinkamai elgtis.

Robotizuotas ūkis suteikia jums daugiau laiko sutelkti dėmesį į kitus 
dalykus, vykstančius ūkyje arba kitur. Tačiau kad ir kur būtumėte, niekada 
nesate toli nuo savo veiklos.

Mūsų išmaniosios programėlės išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu leidžia 
sekti ir kontroliuoti tai, kas vyksta ūkyje.

Programėlei būdingos funkcijos:
• Pieno produkcijos informacija ir tendencijos vienai karvei, grupei arba VMS
• Informacija apie karvę, pavyzdžiui, aktyvumas, melžimo dienos ir pieno kokybės 
duomenys
• Sistemos pranešimai ir įspėjimai
• Pieno duomenys, pavyzdžiui, karvės kūno ląstelių skaičius
• 30 dienų surinktų duomenų istorija
• Pokalbių svetainė, skirta keistis pranešimais su kitais naudotojais

Savo įrenginiu valdykiteviską, 
kad ir kur būtumėte      



Sveiki, produktyvūs
ir pelningi
 

Visas dėmesys
karvėms

Pripažinkime, karvė yra jūsų veiklos centre: jei nėra karvės, nėra ir pieno. 
Todėl svarbu apsaugoti jas ir daryti viską siekiant užtikrinti, kad jos 
nugyventų ilgą, sveiką ir produktyvų gyvenimą.

Veiksminga karvės komforto programa yra geriausias būdas puoselėti 
karvės gerovę ir užtikrinti, kad maksimaliai padidinate pieno gamybą 
bandoje.

Kai karvės suserga, jos pradeda jums kainuoti, o ne uždirbti. Yra du šios 
problemos sprendimo būdai: priimti tai kaip ūkininkavimo dalį ir, kai jos 
suserga, elgtis neiniciatyviai, arba iniciatyviai – ir daryti tiek, kiek galite, kad 
sustabdytumėte karvių sergamumą.
Tvirtai tikime iniciatyviu metodu, todėl turime platų karvės priežiūros 
sprendimų pasirinkimą. Jie buvo specialiai sukurti siekiant palaikyti karvės 
sveikatą. Mūsų tikslas – padėti karvėms gyventi ilgesnį ir produktyvesnį 
gyvenimą.

Pagrindinės karvėms tinkamo tvarto funkcijos:

Karvės priežiūra tvarte

       lygu pieno kiekiui cisternoje        

Geras apšvietimas ir oro kokybė:
Esant aukštesnei nei 25 °C temperatūrai, 
karvės naudoja savo energiją, kad 
atvėstų, o ne gamintų pieną. Geras 
vėdinimas ir karvėms nekenkiantis 
apšvietimas užtikrina idealias sąlygas, 
kad karvės būtų produktyvios.

Patogus poilsis:
Kiekvieną dieną mažiausiai 12 valandų 
karvės praleidžia gulėdamos. Kad tai 
galėtų daryti, joms reikia tinkamos 
poilsio erdvės ir patogios bei higieniškos 
vietos. Tai užtikrina patvarūs gardai ir 
aukštos kokybės, minkštos gulėti vietos.

Vaikščiojimas be įtampos:
Betono grindys gali būti šiurkščios ir
slidžios, todėl kanopoms ir kojoms 
gali būti keliama nereikalinga įtampa 
– pagrindinis šlubumo veiksnys. 
Derinant gerą grindų dangą, 
veiksmingą mėšlo šalinimą, reguliarų 
tvarkymą ir strategiškai įrengtas 
voneles kojoms, galima apsaugoti 
kanopas.

Troškulio malšinimas: 
Karvės turi išgerti mažiausiai tris litrus 
vandens kiekvienam pagamintam pieno 
litrui. Užtikrinimas, kad didelis švaraus 
vandens kiekis lengvai pasiekiamas 
visoms karvėms, būtinas norint padidinti 
pieno produkciją ir reikiamą pašarų 
suvartojimą.

Sklandus šėrimas:
Šėrimas yra būtinas, tačiau dominuojančios 
karvės gali neleisti kitoms karvėms gauti 
savo dalį. Reguliarus šėrimas mažesniais 
kiekiais per dieną ir atskiros šėrimo erdvės 
suteikia karvėms galimybę suėsti reikiamą 
kiekį.
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VMS yra populiarus pasirinkimas tarp pienininkų, kurie 
naudojasi ganyklomis, neatsižvelgdami į oro sąlygas. 
VMS ūkių galima rasti tolimuose Australijos rajonuose, 
žaliuojančiuose Airijos ūkiuose ir kitose vietose.

Ganyklų ūkininkai gauna tas pačias paslaugas ir pagalbą kaip 
ir visi VMS ūkininkai, įskaitant pieno stoties planavimą ir dizainą 
pradiniuose projekto etapuose. Kai kuriems VMS ūkininkams ši 
pagalba lėmė rekordinius melžimo rezultatus.

Dėl mūsų išmaniųjų vartų dizaino lauke karvės savanoriškai eina 
prie VMS ir grįžta atgal į lauką. Tai leidžia veiksmingai planuoti 
šėrimą siekiant užtikrinti, kad karvės gautų reikiamą pašarų kiekį, ir 
padidinti primilžį. Daugelyje šalių karvės gauna prieigą prie ganyklų 
tam tikru dienos ir nakties metu 1, 2 arba 3 krypčių ganyklos 
atveju. Papildomi pašarai gali būti paskirstyti tvarte.

Ganyklos 
sprendimas       
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