
Herd Navigator™ –
fokusera på rätt ko,  
vid rätt tidpunkt, 
med rätt åtgärd 



Fokusområde Parameter som analyseras i mjölken Herd Navigator™ identifierar

Reproduktion Progesteron Brunst och tyst brunst

Sannolikhet för lyckad insemination

Dräktighet

Kastning

Cystor

Sen cykelstart efter kalvning

Juverhälsa LDH –  lactatdehydrogenas Akut mastit

Feeding and 
energy

BHB –  betahydroxybutyrat Acetonemi

Subklinisk acetonemi

Sekundära ämnesomsättningsstörningar

Du vill kunna sköta din 
besättning på så sätt att 
du kan agera så tidigt som 
möjligt för att förebygga 
uppkomsten av allvarliga 
problem. Du behöver ett 
smart verktyg för att göra 
detta.

Du vill förbättra djurväl-
färden och mjölkkvaliteten, 
men du vill inte få en ökad  
arbetsbörda eftersom dina 
dagar redan är fullspäckade. 

Du vill veta att resultatet på 
den investering du gör är 
mätbart och att den betalar 
sig inom en rimlig tidperiod.  

Herd Navigator™ är 
verktyget du ska titta på 
för att stödja din önskan 
om ökad mjölkproduktion, 
mjölkkvalitet och förbättrad 
djurhälsa. Herd Navigator™ 
analyserar mjölken från varje 
ko och övervakar på så sätt 
din besättning automatiskt 
varje dag

Herd Navigator™ har åstadkommit fantastiska resultat1 när det gäller att 
förbättra produktivitet och lönsamhet på mjölkgårdar. Anledningen är enkel; 
systemets tillförlitlighet gör att mjölkproducenten kan agera tidigt och med 
precision mot sjukdomar och vid brunst. Automatiserade lösningar som 
Herd Navigator™ ger dig ett kraftfullt verktyg som hjälper dig att förbättra 
djurvälfärden och mjölkkvaliteten utan att öka arbetsbördan. Det är vad vi på 
DeLaval kallar “Smart Farming”. 



Automatisk test av progesteron
Herd Navigator™ mäter automatiskt 
nivån av progesteron i mjölken, och 
jämför den mot den “Gyllene Standard” 
för kons reproduktionsstatus 2. 

Med Herd Navigator™, kommer du 
att se när kon är brunstig och du kan 
därmed inseminera rätt ko vid rätt 
tidpunkt. Du kan se när hon är dräktig, 
när hon får en tidig kastning och när 

hon har cystor. Brunstövervakning 
kommer inte längre ta tid. 10 minuters 
genomgång av listor i datorn kommer 
att ge dig den koll du behöver. 

Manuell undersökning och 
ultraljudsundersökningar ersätts också 
av Herd Navigator™. Du kommer att 
minska antalet tomma dagar, förbättra 
kalvningsintervallen och få bättre 

dräktighetsresultatet. Detta ger dig 
förbättrad effektivitet och besparingar i 
tid och pengar. Dessutom ger systemet 
bättre underlag till din veterinär som 
därmed kan hjälpa dig att ta bättre 
beslut kring eventuella problemkor.

Reproduktionstatus – profildiagram för progesteron
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Herd Navigator™ – ett verktyg som 
hjälper dig att sköta juverhälsan.
Herd Navigator™ mäter automatiskt 
mängden lactat dehydrogenas (LDH) 
i mjölken. Enzymet LDH har en tydlig 
korrelation till celltal och är starkt
förknippat med förekomsten av mastit. 
Halterna av LDH stiger snabbt i början av 
en infektion, och genom att mäta LDH med 
hjälp av Herd Navigator kan en infektion 
upptäckas innan det synliga tecken kan 
konstateras.  

Automatisk övervakning och analyser 
med Herd Navigator™ betyder att de rätta 
korna testas i sin riskperiod och att de 
identifieras så att de kan följas upp med 
ett juverhälsoprotokoll som tas fram av 
dig i samarbete med din veterinär. Du kan 
arbeta proaktivt innan allvarligare fall av 
mastit utvecklas. Detta sparar tid och du 
kan arbeta preventivt med strategier som 
förhindrar nya infektioner.

Hantera sjukdomar vid 
ett tidigt stadium 
Herd Navigator™ hittar klinisk mastit innan 
fysiska tecken blir synliga.



Utfodring och energibalans 
– acetonemi
Herd Navigator™ identifierar 
acetonemi tidigare än alla 
andra tillgängliga verktyg. 
När subklinisk acetonemi 
upptäcks och åtgärdas blir 
den positiva effekten på 
mjölkproduktionen direkt 
märkbar.

Att kunna identifiera 
och behandla subklinisk 
acetonemi i ett tidigt stadium 
gör att du kan undvika 
onödiga behandlingar (T ex 
förebyggande behandling 
av alla nykalvade kor), och 
genom att behandla rätt 
ko i precis rätt tid har det 
visats att kon kan ge upp 
till 600 kg mer mjölk under 
laktationen. Gårdar som 
använder Herd Navigator™ 

har kunnat identifiera 50% 
fler kliniska och subkliniska 
fall4 av acetonemi än vad som 
identifierats med traditionella 
verktyg.
Subklinisk acetonemi orsakas 
av en negativ energibalans i 
övergångsperioden och upp 
till ca dag 60.
Herd Navigator™ övervakar 
automatiskt förekomsten av 
BHB – betahydroxybutyrat 
i mjölken under de första 
60 dagarna efter kalvning, 
då korna har störst risk 
att drabbas av acetonemi 
eller andra foderrelaterade 
hälsoproblem som tex 
löpmagsförskjutning. 
Detta ger dig möjlighet att 
agera tidigt och förhindra 
hälsoproblemen som gör att 
kons mjölkproduktion går ner. 
Är korna friskare så håller du 

också veterinärkostnaderna 
på en låg nivå.

Du kan gå igenom statistiken 
med din foderrådgivare och 
veterinär för att säkerställa 
att rätt förändringar görs i 
givorna. Utfodringskostnader 
utgör en stor del av kostnaden 
för att producera mjölk. Det är 
därför viktigt att säkerställa att 
givorna är rätt anpassade till 
din besättnings behov.  

Utfodring och energibalans
Herd Navigator™ identifierar tidiga tecken på acetonemi. 
Att identifiera acetonemi i ett tidigt stadum har stor 
effekt på mjölkproduktionen. Vid omedelbar behandling 
kan systemet förhindra mjölkförluster på upp till 600 
kg mjölk3  per ko och laktation tack vare för att klinisk 
acetonemi undviks.  



Intelligent 
mjölkprovtagnings- 

station

Analys 
enhet

Tydliga åtgärdspunkter 
för effektiv styrning

Identifierar brunst genom mätning av progesteron 
Tidig identifiering av: Tyst brunst, brunst, dräktighet, 
kastning, folikel- och Iuteincystor samt sen cykelstart.

Identifierar mastit genom mätning av LDH, lactat- 
dehydrogenas
Tidig identifiering av mastit.

Identifierar acetonemi genom mätning av BHB, betahydroxybutyrat
Tidig identifering av: subklinisk acetonemi, acetonemi, ämnesom-
sättningsstörningar.

Herd Navigator™ 
från DeLaval är 
ditt proaktiva 
driftsledningssystem 
som minut för minut 
ger dig uppdaterad 
information om 
din besättning och  
information och råd 
om åtgärder för att 
förbättra reproduktion 
och djurhälsa.

När korna mjölkas tas representativa 
prov samtidigt från olika mjölknings-
enheter i ett mjölkningsstall eller 
olika VMS enheter. Proverna skickas 
sedan, ett i taget, till analysenheten. 
Systemet väljer automatiskt, baserat 
på en avancerad bio-modell, vilka 
kor som proven ska tas från vid vilket 
mjölkningstillfälle och vilka parametrar 
som ska analyseras, acetonemi, masit, 
reproduktion eller urea.

Herd Navigator™ har:
•  En programvara som är lätt att 

använda och som integreras med 
driftsledningssystemet 

•  Överskådliga listor och grafer 
över de djur som kräver särskild 
uppmärksamhet

•  Förslag till handlingsstrategier 
SOPs, läggs in i systemet så att alla 
användare vet hur de ska agera 

•  Handlingsstrategierna utvecklar du 
tillsammans med din foderrådgivare 
och veterinär 

Koppla upp dig mot dina rådgivare 
Om du vill kan du låta din veterinär 
och/eller foderrådivare distanskoppla 
sig mot ditt driftsledningssystem 
för att de snabbt ska kunna ge dig 
råd baserade on realtidsinformation 
från din gård och din besättning. Du 
och dina rådgivare utbildas för att 
säkerställa att du kan uttnyttja alla 
fördelarna med Herd Navigator™.

Så här fungerarHow Herd Navigator™ 

Herd Navigator™ är inte enbart ett avancerat analysverktyg 
för mjölk; systemet gör det också möjligt att ta fram SOPs 
(Standard Operational Procedures) så att rapporterna snabbt 
visar vilken åtgärd som ska tas baserat på resultaten från 
mjölkanalysen.

© DeLaval 2011



Kunduttalanden   
om Herd Navigator™

“Sedan vi installerade Herd Navigator™, för fem månader 
sedan, har vi haft mycket nytta av den, speciellt för att 
hitta acetonemier. Våra nykalvade kor och de långsamma 
identifieras omgående av Herd Navigator™ teknologin, 
vilket hjälper oss att hålla mjölkkurvorna stigande istället 
för sjunkande. Om du verkligen vill spara pengar och sköta 
dina kor på det sätt du vill så är detta möjligheten, vi har 
bara börjat se fördelarna och är mycket nyfikna på vad det 
kommer att ge.”

“När vi investerade i VMS så förstod vi att vi skulle vara 
mindre i ladugården och då ville vi ha provtagning för 
brunster och juverhälsa för att fortfarande ha kontroll på 
djuren. Valet stod mellan celltalsräknare och aktivitetsmätare 
eller Herd Navigator™.Jag är väldigt glad att vi valde Herd 
Navigator™ för nu har vi riktigt bra koll på djuren och kan 
planera arbetet så att vi alltid gör rätt saker.”

Familjen Fraser 
Carlmar Farms
Ottawa, Ontario
180 kor
Dubbelt 12 Parallellstall

Familjen Middag
Middag Farm
Wapse, Holland
140 kor
VMS

“Ju fler djur du har, desto svårare är det att se varje 
individuell ko; du behöver extra utrustning för att klara det.  
Herd Navigator™ är rätt verktyg för jobbet. Det hjälper oss 
inte bara att förbättra kvaliteten på vår mjölkproduktion och 
vår driftsledning, den hjälper oss också att förbättra vårt 
sociala liv för vi får mer tid över för vår familj.”

Familjen Heeg
Heegstee Farms
New Hamburg, ON
120 kor
VMS

“Herd Navigator™ är ett bra tillskott till vår gård, den 
sparar oss mycket tid och vi når våra mål. Vi kan fokusera 
på vår gård och Anita kan fortsätta sin karriär inom 
jordbruksindustrin. Herd Navigator är steget före och gör att 
vi är det med. Vi litar på att DeLaval förser oss med pålitlig 
utrusting och kvalitetsservice.”

Patrik Bonér
Ängeby, Köping
Sverige 
120 kor
VMS

Tydliga åtgärdspunkter 
för effektiv styrning



Kompetenser som kompletterar varandra

Herd Navigator™, är den första produkten av märket 

FOSS & DeLaval Solutions, och har utvecklats 

av FOSS A/S och DeLaval International AB i joint 

venture-företaget Lattec I/S, i nära samarbete med 

lantbruksuniversitetet i Århus..

FOSS hjälper mjölk- och mejerinäringen att fylla sina 

behov av analysutrustning. FOSS specialutformade 

analyssystem har visat sig ha stor betydelse 

för framgången hos mjölkproducenter, test av 

råmjölk, standardisering inom mjölkproduktion och 

kvalitetskontroll för slutprodukter. FOSS har varit 

marknadsledande på området i 50 år.

DeLaval utvecklar och levererar mjölkningsutrustning, 

men även annan utrusting för mjölkproducerande djur. 

DeLaval driver utvecklingen inom mjölkproduktion 

genom att identifiera och tillgodose mjölkproducenters 

behov av utrustning. DeLaval levererar kompletta 

lösningar för att hjälpa sina kunder att få bättre kontroll 

över sin verksamhet.

I samarbete med Växa Sverige garanteras att du får en 

grundlig introduktion på gården för att snabbt komma 

igång med Herd Navigator™, samt att du får tillgång till 

Växa Sveriges Herd Navigator™-specialist för support, 

så att du lär dig använda programmet till dess fulla 

potential.

Den sammanlagda styrkan av tre 

Dessa toppkompetenser har tillsammans skapat det 

unika systemet Herd Navigator™, en komplett lösning för 

driftsledning inom mjölkproduktion.

Herd Navigator™ är en del av DeLavals 
åtagande för hållbar mjölkproduktion: 
lösningar som möter utmaningarna 
på miljöområdet avseende djurens 
välbefinnande, kundnytta och 
samhällskrav.

1. Källa: 4 test- och 5 kommersiella gårdar i Danmark och Holland som använt Herd Navigator, 2009.
2.  Friggens, Nicolas C., Chagunda, Mizek G. G., “Prediction of the reproductive status of cattle on the basis of milk progesterone measures: 

model description”, 2004
3.  Christensen, John M., “Milk yield compared between treated and none treated cows with ketosis alarms”, 2009
4.  Siffrorna kommer från test farms där antalet fall av acetonemi innan installation av Herd Navigator har jämförts med antalet fall av acetonemi 

som upptäckts efer installation av Herd Navigator.
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