
DelPro™ -tuotannonohjaus parsinavettaan
Koko navetan toiminnot samassa järjestelmässä

Kun haluat tietää karjastasi enemmän



Parsinavetan täydellinen  
tuotannonohjausjärjestelmä 

Perinteisen työn voi tehdä helposti -  

ja nykyaikaisesti

DeLaval DelPro™-on ensimmäinen täydellinen tuotannon 
ohjausjärjestelmä parsinavettaan. Lypsyn, ruokinnan ja jalos-
tuksen seuranta ja ohjaus saadaan yhdestä järjestelmästä.

DeLaval DelPro-järjestelmän kanssa pystyt joka hetki 
seuraamaan sekä eläinten käyttäytymistä ja tuotosta että 
oman työsi vaikutuksia. Se parantaa oman työsi  
tuottavuutta ja tekee siitä mielenkiintoisempaa.

MU480 -lypsy-yksikkö tarjoaa langattoman,  
kaksisuuntaisen yhteyden

DelPro-järjestelmän tärkeä osa on DeLavalin uusi  
parsinavetan lypsy-yksikkö, MU480. Se on ICAR-hyväk-
sytyllä maitomittarilla, sähkötykytyksellä sekä irrottimella 
varustettu kevyt ja helppokäyttöinen lypsy-yksikkö.

DelPro MU480 kommunikoi ohjausjärjestelmän kanssa 
langattomasti ja automaattisesti. Kun lehmä on tunnistettu, 
saat lypsy-yksikölle kaikki ne tiedot, jotka Sinun on tärkeää 
tarkistaa ennen lypsyä. Kun lehmä on lypsetty, lypsytiedot 
siirtyvät automaattisesti ohjausjärjestelmään kyseisen 
lehmän tietoihin. 

Maitomäärän seurannan ansiosta

• Ruokinnan suhteuttaminen tuotokseen on tarkkaa, tuo-
toskauden jokaisessa vaiheessa

• Havaitset lehmiesi kiiman paremmin ja oikeaan aikaan

• Näet sairaan lehmän aikaisempaa nopeammin 
ja pystyt aloittamaan hoidon ajoissa

Langaton yhteys on todellinen läpimurto parsinavetassa, 
navetan muoto ei rajoita DelPro-järjestelmän käyttöä.  
Kahdensuuntainen tiedonsiirto, ICAR-hyväksytty maitomit-
tari sekä  virtausohjattu lypsy ja irroitus tekevät MU480:sta 
nykyaikaisimman parsinavetan lypsy-yksikön.



DelPro ohjaa myös ruokintaa -  
tuotokseen perustuen

DelPro-järjestelmä kerää tuotostiedot  
automaattisesti, heti lypsyn jälkeen. Tuotostiedot ja  
karjantarkkailusta saamasi rasva-ja valkuaisrvot ovat 
vahvaa informaatiota siitä miten ruokinta on onnistunut  
ja miten ruokintaa pystytään kehittämään, yksittäisenkin 
lehmän kohdalla. 

DelPro-tuotannonohjausohjelman ansiosta voit ohjata 
ruokintaa eläinkohtaisesti, vaikka päivittäin tai  
ohjelmoida ruokintalaitteiston itse säätämään rehu- 
annoksen maitotuotoksen mukaan. Tämä kaikki  
lehmiesi parhaaksi ja oman työsi helpottamiseksi.

Delpron eläinkalenteri toimii päätöstesi tukena 
 
DeLaval DelPro-järjestelmän eläinkalenteri pitää Sinut 
karjasi suhteen ajan tasalla. Järjestelmä kokoaa jatku-
vasti tietoa eläimistäsi. Eläinten tunnistetiedot, siemen-
nys, poikimiset, päivittäiset tuotostiedot, siemennykset ja 
terveystiedot ovat ohjattavissa samalla ohjelmalla. 

Huolellinen lypsyrutiini – tehokkaasti

DelPro-tuotannonohjausjärjestelmällä voidaan  
tehokkaasti mitata myös lypsyaikaa, esikäsittelyyn kulu-
vaa aikaa ja tehostaa näitä molempia.  Työaikaa voidaan 
siis todella seurata ja kehittää omia työrutiineja.

Tehty tuottajaa varten

Sen asemasta, että kirjaisit maitomäärät jokaisella 
lypsykerralla ylös käsin ja syöttäisit niitä tietokoneelle, 
tietokone hoitaa työn puolestasi. 

Kaikki tieto on käytettävissäsi muutamalla ruudulla. 
Järjestelmä on tehty helppokäyttöiseksi, sinun ei tarvitse 
olla tietojenkäsittelyn mestari DelProa käyttäessäsi.  
Jo lyhyen käytön jälkeen DelPro käyttäytyy käsissäsi 
niinkuin olisit käyttänyt sitä aina. 
 
DelPro on tulevaisuuden tapa parsinavetan lypsyyn.

DelPro-järjestelmän ansiosta ruokinnan seuranta ja optimointi 
on helppoa. Ensimmäistä kertaa myös parsinavetan lypsy 
sekä säilörehu- ja väkirehuruokinta pystytään yhdistämään 
samaan automaattiseen ohjausjärjestelmään.



www.delaval.fi


