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Trys robotizuoto melžimo 
inovacijų lygiai
Atraskite naujų „DeLaval“ 
VMSTM sistemų privalumus 

VMSSupra+

VMSSupra
VMS



Sistema visiems robotizuoto 
melžimo poreikiams

VMS™ Supra+

VMS™ Supra

VMS™

Išvengsite karvių klinikinės ir subklinikinės 
ketozės, imdamiesi tinkamų priemonių dar 
prieš karvėms susergant. Taip išlaikysite 
stabilią pieno gamybą.

Sureguliuodami energetinį pašarų balansą, 
karves šersite taisyklingai ir jos bus sveikos 
bei duos daugiau pieno.

„Herd Navigator“ suteikia tikslių duomenų, 
kurie padeda geriau atlikti kasdienius bandos 
valdymo darbus.

VMS prisitaiko prie kiekvienos karvės 
melžimo elgsenos taip, kad  melžimas būtų 
kuo patogesnis ir efektyvesnis. „Herd Na-
vigator“ perspėjimais informuoja, jei karvei 
kyla pavojus susirgti ūmiu mastitu, prieš tris 
dienas iki pasireiškiant pastebimiems ligos 
požymiams.
Galite visiškai pasikliauti sistema ir laiku imtis 
reikiamų priemonių, kad užbėgtumėte už 
akių primilžio sumažėjimui ir nereikėtų karvių 
gydyti antibiotikais.

Rujos nustatymas 95 proc. tikslumu – 
įskaitant ir „paslėptą“ – suteikia galimybę 
išsivaduoti nuo kasdienio bandos 
stebėjimo.

Sistema perspėja apie cistas (folikulines ir 
liuteininės), rujos nebuvimą ir veršingumo 
nutrūkimą, todėl galite aktyviai kontroliuoti 
karvių sveikatos būklę.

„DelPro“ šėrimo stalai ir automatinio pašarų 
apskaičiavimo funkcija užtikrina, kad kie-
kviena karvė gautų tikslų pašaro kiekį pagal 
primilžį iš kiekvieno tešmens ketvirčio.

Automatinė šėrimo laiko kontrolė užtikrina, 
kad melžimo metu kiekvienai karvei būtų 
išduotas tam tikras pašaro kiekis ir ėdžiose 
neliktų pašaro likučių.

OCC pateikia tikslų kiekvienos karvės ląstelių 
skaičių piene. Galima kontroliuoti ir bendrą 
ląstelių skaičių pieno cisternoje.
Galima sužinoti net kiekvienos karvės 7 
parų vidutinį  somatinių ląstelių skaičių. 
Įsivaizduokite, koks naudingas toks didelis 
tikslumas!
Automatinis leidimo melžti suteikimas pagal 
primilžį ir laiką (unikalų) optimizuoja melžimo 
intervalus. Dėl to optimizuojamas vienu kartu 
primelžiamas pieno kiekis ir užtikrinama 
geresnė tešmens sveikata. 

„DelPro“ valdymo sistema suteikia informa-
cijos apie kiekvieną karvę atskirai (visuomet 
įskaitant ir karvių kalendorių). Papildomai 
galima pasirinkti aktyvumo matuoklius, kurie 
tiksliai nustato rujos pradžią.

„DelPro“ sistema „Farm Manager“ susieja 
karvių kalendorių su „DeLaval“ nuotoliniu 
aktyvumo vertinimu. Tai užtikrina labai tikslią 
jūsų karvių bandos rujos kontrolę.

„DelPro“ šėrimo stalai ir automatinio pašarų 
apskaičiavimo funkcija užtikrina, kad kie-
kviena karvė gautų tikslų pašaro kiekį pagal 
kiekvieno tešmens ketvirčio primilžį.

Automatinė šėrimo laiko kontrolė užtikrina, 
kad melžimo metu kiekvienai karvei būtų 
išduotas tam tikras pašaro kiekis ir ėdžiose 
neliktų pašaro likučių.

Pieno kokybę ir nukreipimą valdo  uni-
kali ”Mdi” mastito nustatymo funcija  (angl. 
Mastitis Detection Index), sujungianti net 
keletą skirtingų vertinimų ir taip užtikrinanti 
neprilygstamą patikimumą.

Melžiant tiksliai pagal ketvirčius, melžikliai 
nuimami nuo kiekvieno spenio tiksliai reiki-
amu momentu, o tai padeda gerinti karvių 
tešmenų sveikatos būklę.

Karvių monitoriuje tam tikromis spalvo-
mis ir indikatoriais apžvelgiami karvių 
tešmens ketvirčiai, kuriems reikia specialios 
priežiūros.

„DelPro“ bandos grafikas ekrane rodo 
kiekvienos karvės būseną. Tai leidžia jums 
greitai ir tiksliai susidaryti bendrą visos ban-
dos vaizdą.

• „DelPro“ šėrimo modulis
• „Herd Navigator“

• Pažangus melžimas pagal 
ketvirčius
• „Herd Navigator“

• „DelPro“ „Farm Manager“
• „Herd Navigator“

• „DelPro“ šėrimo modulis
• Automatinė pašaro skaičiuoklė
– paruošta sujungti su „Optimat“

• „DelPro“ „MDi“
• Pažangusis OCC

• „DelPro“ monitoriaus pultas
• Karvių kalendorius
- Parinktis: aktyvumo matuokliai

• „DelPro“ šėrimo modulis
• Automatinė pašaro skaičiuoklė
• Šėrimo laiko kontrolė

• „DelPro“ „MDi“
• Melžimas pagal ketvirčius

• „DelPro“ karvių monitorius
• Karvių kalendorius
• Aktyvumo matuokliai

Šerkite karves taisyklingai Geresnė tešmens sveikata Tikslesnis veršingumas

„DeLaval“ įsitikinimu, kiekvienas ūkininkas turi turėti galimybę 
pasinaudoti automatinio melžimo teikiamais privalumais. 
Siekdami įtikti skirtingų poreikių turintiems ūkininkams, VMS 
asortimentą papildėme dviem naujais modeliais.

„VMS Supra“ ir „VMS Supra+“ turi unikalių bandos sveikatos 
ir reprodukcijos valdymo funkcijų, kurios padeda maksimaliai 
padidinti bendrą bandos primilžį. Be to, žinodami, kad laikui 
bėgant jūsų situacija gali pasikeisti, palikome galimybę atnau-
jinti sistemą ir pereiti prie tobulesnio modelio tada, kai jums to 
prireiks ir taps paranku.


