
DeLaval OCC – jatkuva soluseuranta



DeLaval OCC – jatkuva soluseuranta on ensimmäinen täysin automaattinen 
solumittausjärjestelmä. OCC:n ansiosta tiedät joka hetki. karjasi todellisen 
utareterveyden, eläinkohtaisesti ja tarkasti. VMS-lypsyjärjestelmä ja OCC-
soluseuranta ovat täydellinen yhdistelmä tulevaisuuden maitotilalle.

Tieto eläintesi terveydentilasta – etukäteen

OCC-järjestelmä kertoo Sinulle tarkasti ja eläinkohtaisesti solupitoisuudessa 
tapahtuneet muutokset. Eläinterveys ja sen hallinta ovat tärkeä osa 
tuotannonohjausta, niin suurissa kuin pienissäkin karjoissa. Jokainen 
ennalta vältetty utaretulehdus parantaa tilasi taloutta. OCC:llä voit tehdä 
solumittauksen vaikka jokaisen lypsyn yhteydessä.

Pystyt oikea-aikaisiin päätöksiin

OCC:n ansiosta utareterveyden seuranta koko tuotoskaudella on nyt helppoa. 
Niin poikimisen jälkeinen aika, kuin vaikkapa umpeenpanonkin aikainen 
seuranta on nyt helppoa. Pystyt oikea-aikaisiin päätöksiin ja ennaltaehkäisyyn 
jo ennenkuin varsinaista utaretulehdusta edes näkyisi.

Karjasi utareterveys ei ole
Sinulle enää salaisuus.



Maidon solupitoisuus on tärkein utareterveyden mittari. Kohonnut 
solupitoisuus merkitsee lehmän reagoineen tulehdusbakteeriin. 
Solupitoisuuden nousu vaikuttaa myös tuotokseen, noin 200 litraa 
sataatuhatta solua kohti. DeLaval OCC-soluseurannan avulla näet 
solupitoisuuden muutokset aina halutessasi, vaikka jokaisen lypsyn jälkeen. 
OCC havaitsee perinteisiin menetelmiin verrattuna myös piilevät muutokset 
utareterveydessä. Sinulla on koko ajan reaalinen tieto, millaista maitoa kukin 
lehmäsi tuottaa.

Täysin automaattinen järjestelmä

DeLaval OCC ottaa ja analysoi maitonäytteen kunkin lypsyn jälkeen. 
Solujen laskenta kestää muutamia sekunteja ja tieto siirretään VMS-
valvontaohjelmaan. Maidon solupitoisuus ei enää tämän jälkeen perustu 
arvailuun tai oletuksiin. OCC näyttää tuloksen, solumääränä millilitrassa 
maitoa.

Tulos tarkka ja luotettava

DeLaval OCC laskee solut optisesti. Se käyttää samaa tutkittua teknologiaa 
kuin DeLaval DCC-solumittari. Näytteen solujen tumista otetaan valokuva 
ja solut todella lasketaan. Sen ansiosta tulos on erittäin tarkka ja luotettava. 
Jokaisen lypsyn välillä järjestelmä puhdistuu ja tarkistaa toimintansa. 
Solumittari pestään myös VMS-pesun yhteydessä.

Terveet eläimet tuottavat laatumaitoa.

OCC tuo solupitoisuuden VMS-valvontaohjelmaan selkeästi ja tarkasti. 
Tarkka solupitoisuus vaikka jokaisen lypsyn jälkeen antaa Sinulle 
oikeaa tietoa karjasi terveydentilasta.



Täydellinen järjestelmä tuotannon ohjaukseen ja hallintaan

DeLaval VMS-automaattilypsy ja OCC-soluseuranta on täydellinen ratkaisu 
automaattilypsyyn ja utareterveyden kokonaishallintaan.

Utaretulehdusten oikea-aikainen havaitseminen
• Ennaltaehkäisy ja hoito helpompaa
• Vähemmän tuotostappioita – parempi kannattavuus
• Tarkempi tieto utaretulehdusten etenemisestä karjassa
• Solupitoisuuden pudottaminen parantaa lehmien kestävyyttä

Poikineiden lehmien tarkka seuranta
• Oikea-aikainen tieto käytössäsi, lehmälle kriittisimmällä hetkellä

Hoidettujen lehmien seuranta
• Tietoisuus hoidon onnistumisesta
• Tietoisuus maidon laadusta

Testaa myös erillisnäytteitä
• OCC mahdollistaa myös manuaalisesti tehtävän soluanalyysin,
erillisestä näytteestä

Tunne karjasi terveys paremmin kuin koskaan
• Solupitoisuus jokaisen lypsyn jälkeen antaa sinulle todellista tietoa karjasi 

utareterveydestä, ilman arvauksia.
• Karjasi utareterveys ei ole Sinulle enää salaisuus.

DeLaval on DeLaval-ryhmän tuotemerkki. Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin.
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