DairyManagementSystem 21
Program Zarządzania Stadem - Ekspert Informacji
z nowymi narzędziami do zarządzania
reprodukcją

GEA Dój & Schładzanie | WestfaliaSurge

GEA Farm Technologies – zawsze właściwy wybór

Spis treści
Przegląd systemu DairyManagementSystem 21................................................................... 2
Precyzyjna hodowla zwierząt. ............................................................................................... 3
Zarządzanie udojami / Informacje w hali udojowej. ........................................................ 4 - 5
Zarządzanie urządzeniami udojowymi / Monitoring urządzeń........................................ 6 - 7
Zarządzanie reprodukcją / Rescounter II
DPVet / Kontrola zwierząt / DPMobil............................................................................... 8 -11
Selekcja zwierząt…. ............................................................................................................ 12
Strategie żywieniowe. .......................................................................................................... 13
Odchów zdrowych cieląt / Analiza wydajności stada. ...................................................14 -15

DairyManagementSystem 21
Przegląd systemu
DairyPlan C21

Lek. wet.

Doradztwo żywieniowe

Metatron DemaTron

DeMax
Manager

DMS ID
Rescounter II
AutoSelect
Taxatron
Analizy
StimoPuls
Schładzanie

Kontrola mleka
DairyFeed C

2 | GEA Farm Technologies

Precyzyjna hodowla zwierząt
Z DMS 21 najlepsze przygotowanie na przyszłość
Kto chce skutecznie produkować mleko, musi w pełni
kontrolować wszystkie istotne czynniki.
Wszelkie istotne informacje muszą być zatem dostępne
i monitorowane, a ważne decyzje podjęte i zrealizowane
w odpowiednim czasie. Pionierski system
DairyManagementSystem 21 jest niezawodnym partnerem
– maksymalna elastyczność przy minimalnym koszcie,
to idealne warunki dla pomyślnej przyszłości.

Precyzyjna hodowla zwierząt
– więcej niż tylko elektroniczne rozpoznawanie zwierząt
W celu lepszego przygotowania się do nadchodzącej
przyszłości, gospodarstwo rolnicze musi posiadać
elektroniczne systemy sterowania procesami
produkcyjnymi. Jest zatem oczywiste, że coraz
większego znaczenia nabierają: gromadzenie danych,
monitorowanie danych, tworzenie kopi zapasowych
danych i sterowanie, jak również interaktywna wymiana
danych. System DairyManagementSystem 21
z GEA Farm Technologies pomaga być zawsze w
awangardzie, teraz i w przyszłości. Dzięki
elektronicznemu rozpoznawaniu zwierząt, system
DairyManagementSystem wraz z programem
DairyPlan C21 pozwalają na automatyczny zapis
danych reprodukcyjnych.

Zestaw startowy do DairyPlan C21,
wersja 5.2

Szczegóły dotyczące ilości mleka, przewodności, ilości
pasz, ciężaru i pomiaru aktywności dostarczają
ważnych informacji umożliwiających optymalne
zarządzania stadem.
Pomoc w podejmowaniu decyzji i monitoring
podjętych decyzji
DairyPlan C21 zapewnia nie tylko podstawę
podejmowania decyzji, ale również umożliwia
szczegółową kontrolę realizacji podjętych decyzji.
System DairyManagementSystem z DairyPlan
C21 wpływają na sukces w produkcji mleka
poprzez:
optymalizację wydajności,
optymalizację zdrowotności stada,
optymalizację płodności stada,
optymalizację żywienia,
optymalizację efektywności pracy,
zapewnienie jakości produktu.

Wysokiej jakości pamięć USB do tworzenia
kopi zapasowych danych z DP
Instalacyjna płyta CD z C21 i DMS 21
– podręcznik precyzyjnej
hodowli zwierząt
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Zarządzanie produkcją mleka

Bezproblemowa integracja z Metatronem 21
i programem DairyPlan C21 otwiera zupełnie
nowe możliwości, aby zoptymalizować procesy
robocze bezpośrednio na stanowisku udojowym.
Metatron 21 opiera się na zestawie indywidualnych
danych o zwierzęciu udostępnianych przez
DairyPlan C21.

Wszystkie niezbędne informacje, takie jak ilość
udojów, przepływ mleka i przewodność są
rejestrowane w DairyPlan C21 i podlegają dalszej
analizie. Takie informacje w postaci graficznej są
błyskawicznie udostępnianie w dowolnej chwili po
wywołaniu ich na terminalu Metatronu P21.

Metatron
S21

Metatron
P21

Zalety w skrócie

Ekran w hali udojowej
Aktualne wpisy wykonywane
bezpośrednio w hali udojowej.
Przejrzyście i łatwo dzięki
DPView!
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Zarządzanie na miejscu
Metatron P21 / S2
– mały komputer w hali udojowej

Dokładna rejestracja wydajności mlecznej, uznana przez ICAR
Monitoring stanu zdrowia dzięki prezentacji odchyleń w ilości udojów
i przewodności
Dane o zwierzętach w hali udojowej w celu zarządzania reprodukcją – istotne
informacje tj. termin rui, inseminacji i leczenia itd. w czasie rzeczywistym
Przygotowanie do udoju i masaż przeddojowy na podstawie analizy takich
danych indywidualnych o zwierzęciu pochodzących z DairyPlan C21 jak np.
automatyczne wprowadzenie fazy podojowej
DairyPlan C21 steruje procesem pulsacji, działaniem Metatronu, pomiarem
ilości mleka, żywieniem i selekcją

Informacje w hali udojowej
Niezbędne jak codzienny kawałek chleba
System rozpoznawania DMS ID z GEA Farm Technologies
jest warunkiem automatycznej rejestracjii i edycji każdego
zwierzęcia. Ta informacja to chleb codzienny dla
skutecznego zarządzania stadem.

Zarówno w hali udojowej jak i w biurze zwierzę o małej
wydajności mlecznej i wysokiej przewodności może
być automatycznie zaznaczone np. jako podejrzane o
mastitis.

DPSingle - karta pojedynczej sztuki!
otwarta księga!
Pokazywane zw.

1 Dane rodowe o zwierzęciu
Ok
Wybór

1
Responder

Grupa

Poród:
Ost. ruja:
Nast. poród:

2

1

Dz. lakt:
Dni:
Dni do wyc.:

Laktacja
Średnia/dzień

2 Informacje o aktualnej laktacji

CIĄŻA

Babsi

3 Graficzne prezentacje wyników pomiarów
(tutaj: za mało mleka i za wysoka przewodność)
4 Wywołanie wszystkich dostępnych danych
o zwierzętach
5 Wywołanie "DPTableGraph" - generator graficzny

Li. ins.
Suma lakt.

6 Wywołanie programu "DPVet" do wpisywania
danych o zwierzętach

3
Mleko
Aktywność
Przewodność
URODZ. Data czyn.
27.07.00
Ost. mleko: 31.03.05 6:36 4,35 Kg —
Ml. poprz.: 30.03.05 17:06
2,81 Kg

Pasza

7 Wywołanie menu głównego

Zamknij
Dalej

4

Wykres

5

DPVet

6

Menu

Pomoc

7

Zapowiedź głosowa w hali udojowej
Teraz DPVoice 21 także
zapowiada informacje o
zwierzętach!

Zawsze właściwy wybór | 5

Zarządzanie halą udojową
Wzrost przepustowości dzięki DPEvent
Czy udoje trwają za długo? Czy praca jest dobrze
zorganizowana? Przegląd tego daje DPEvent.
Prezentacja „Wskaźniki wydajności mlecznej"
przedstawia tabelaryczny przegląd efektywności prac
udojowych. Przebieg pracy jest analizowany, oceniany
i przedstawiany w postaci wskaźników.

Dla istotnych wskaźników można wstawić wartości
graniczne. Na przykład liczbę udojów w ciągu godziny
lub całkowity czas udoju. Rozbieżności lub silne
odchylenia są zaznaczane żółtym bądź czerwonym
podświetleniem.

DPEvents - [Wsk.ha.udoj.dpl]
Plik Widok Dane Okno Pomoc

Wskaźniki wydajności mlecznej (analiza hali udojowej)
Informacje ogólne

Wskaźniki efektywności udojowej mogą być
wywoływane już w hali udojowej na terminalu
DemaTron.

Konfiguracja ha. udoj.

2*6 5 ATD ID przebiegu (VC4/3) + poprz. FGM

Czasy udojów w ha. udoj.

2 dziennie

Oceniany okres

22:00 (1 kwi.) - 10:00, 2 kwi., 2005

Liczba osób personelu udoj.

1

Czas udoju – sumy ogółem
Zarejestr. udoje (zwierzęta)

45

Czas wejścia / wyjścia

5:53 7:21

Cz. trw. udoju

1:28

Udoje/godz.

31 / godz.

Ilość mleka ogółem

514 kg

Mleko/godz.

351 / godz.

Liczba przebiegów

8

Śr. czas przebiegu

16:47

Najkr. / Najdł. czas / przebieg

9:21 28:02

Śr. czas wypełniania rzędu

5:35

Śr. czas wejścia aż do założenia ap. udoj.

0,59 / zw.

Wart. śr. / zwierzę
Śr. czas trw. udoj. / Czas niedojenia 5:58 (37%)

10:05 (63%)

Śr. wyd. Mleczna

11, 4 kg

Sytuacje specjalne
Przebiegi z przerwami

1

Zalety w skrócie
Szybkie wychodzenie zwierząt jest ograniczane przez
czas przepędzania, który prowadzi do skrócenia czasu
przebywania zwierząt, zwiększając przepustowość nawet
aż o 15%.
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Graficzna i tabelaryczna analiza wszystkich wydarzeń
mających miejsce w hali udojowej (np. czasów udojów,
żywienia, bramki selekcyjnej itd.)
Obserwacja i analiza wszystkich procesów roboczych
Weryfikacja i optymalizacja efektywności udojowej

Monitoring urządzeń
Zapewnianie jakości mleka za pomocą DPNet „online"
Integracja sieciowa sterownika Expert zbiornika
Jak uniknąć strat w dochodach ze sprzedaży mleka?
Sterownik zbiornika Expert pomoże, wykrywając problem
na czas. Prezentacja graficzna przedstawia kartę
rejestracyjną wszystkich danych dotyczących zbiornika
mleka, pochodzących z DMS 21 DPNet: szybka

i łatwa identyfikacja danych. Temperatura mleka (na
niebiesko) i stan napełnienia (na czarno) są
podawane w postaci wykresu krzywoliniowego. Za
pomocą funkcji analitycznej jest możliwe np.
pokazanie koniecznych informacji o każdym
zapisanym pomiarze.

A
l

Temp.
St. napełn.

7,0 °C
17:18:21
07.03.05
2725 l

Tryb
Stop
Schł.
Mycie
Miesz. wymusz.
Mieszanie
Agreg. chł. 1
Agreg. chł. 2
Agreg. chł. 3
Przekaźnik alarm.
Prąd mycia
Wlot zimnej wody
Spust gorącej wody
Zawór mycia końc.
Zawór spust.
Zawór pompy
Mycie pompy
Podgrz. wody
Pompa B
Pompa C

Zalety w skrócie
Perspektywiczna technologia sieciowa
z DPNet
Ciągła rejestracja temperatury przechowywania
Zapewnienie jakości mleka „online" w połączeniu
ze sterownikiem Expert zbiornika
Rejestracja i analiza problemów
Natychmiastowe generowanie komunikatu alarmowego
Zabezpieczenie jakości mleka

B
Analiza

Czas

Cofnij

Zoom

Kursor

Usuń

A – Akt. wart. pomiar.
jak również przekaźnik
sterownika zbiornika
B – Funkcja analityczna
dla analizy graficznej
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DMS 21 – zarządzanie reprodukcją
Realny przegląd stada
Jedną z cech kulminacyjnych DairyPlanC21
z GEA Farm Technologies jest „inteligentny"
kalendarz rujowy. Przeniesienie tradycyjnego
ściennego kalendarza rujowego na ekran
komputera.

Doskonała przejrzystość prezentacji graficznej pomaga
znaleźć szybko właściwe odpowiedzi na pytania
dotyczące optymalizacji reprodukcji.

Kiedy należy wykonać
zasuszenie? Kiedy przypada
termin kontroli cielności?
i wiele innych pytań ...

Zalety w skrócie
Zebrane informacje szczegółowe
prezentowane graficznie na jednym widoku

Skuteczność w reprodukcji stada determinuje zysk
gospodarstwa mlecznego. Kluczowe jest prawidłowe
rozpoznanie objawów rui. Dlatego najważniejsze jest
posiadanie pełnego przeglądu wszystkich zwierząt
w stadzie i ich statusu.
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Szybki przegląd stanu laktacji
(miejsce w kole)
Migające symbole zwierząt z wysoką aktywnością
Liczba inseminacji prezentowana w postaci
punktowej
Zmiana koloru w zależności od fazy rui
Prezentacja dopasowana do liczby zwierząt

Rescounter II
Zmiana warty co 2 godziny
Powodem słabej płodności stada jest często
niewykrywanie objawów rui. Wykrywanie objawów rui
jest więc niezbędnym wymogiem skutecznego
zarządzania reprodukcją. W tym celu GEA Farm
Technollogies rozwinęła swoje skuteczne narzędzie
wspomagające wykrywanie objawów rui
– DairyPlan C21 i nowy Rescounter II.

Rescounter II wskazuje aktywność zwierzęcia
w cyklu 2-godzinnym. Zapewnia to optymalne
i skuteczne wykrycie objawów rui za pomocą danych
pochodzących z DMS 21.

–

Rescounter II
na nogę lub na kark (szyję)

Rescounter II teraz jeszcze lepszy
Opaska na nogę została opracowana
dla zapewnienia optymalnego komfortu,

DPMeßGrafik - [Brunft]
Plik Widok Dane Okno Pomoc

Zw. 307

Czas trw. 3 d., 0 godz.

Grupa 1 Laktacja 1 65 DIM Insem.

od 25-0-06 21:49 do 28-07-06 21:49

szybkiego i łatwego zakładania.

Niskie koszty inseminacji
Skrócenie okresu międzywycieleniowego
Większa płodność
Większa średnia roczna wydajność mleczna

Cykl
Ruja

Cykl 21

Ruja

Cykl 21

Insem.

Insem.

Ruja

Cykl 21

Cykl 21 D

Insem.

Insem.

Mleko

Zalety w skrócie

Cykl 21

Aktywnoś
ć

Ruja

Goto.

Nowość - Rescounter II
Optymalna skuteczność inseminacji
Pomoc w ustaleniu optymalnego momentu
inseminacji

Analiza przebiegu dawnej i aktualnej aktywności,
wydajności mlecznej i przewodności. Wszystko
widoczne jak na dłoni!
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DPVet
Pełna dokumentacja weterynaryjna
Zdrowe gospodarstwo mleczne potrzebuje zdrowych
zwierząt. Wczesne wykrycie chorób jest tym samym
codziennym elementem pracy. Jeżeli chodzi o analizy
podejrzanych danych o zwierzętach lub o zarządzanie i
przeprowadzanie jakiegokolwiek leczenia, DPVet w
połączeniu z DairyPlan C21 prowadzą księgę środków
farmakologicznych zgodnie z ISO 9002.

Ta rozległa automatyzacja kontroli stanu zdrowia
i leczenia pomaga w zmniejszeniu nakładów pracy
i w bezpiecznym utrzymaniu stada.

1 W części „Dostępne czyn.
zwierz." można wybierać
indywidualne czynności
Plik

Czyn. zw.

Wpis zbiorczy

Lek-stan

Pomoc

Czyn. zwierz.
Dostępne czyn. zwierz.

1

Reprod.

LECZENIE
BENESTERMYCIN
INSEMINACJA
BRSV
RUJA

Data Dni

Nowy wpis

3

Zmień wpis
Usuń wpis
Czyn. zwierz.

4

Data

Godz.

Kody

Koszty

Wykonawca

Zarządzanie

Leczenie
+/- Komentarz

WYCIEL.
RACICE
RUJA
INSEMINACJA
CIĄŻA
LECZENIE
ESTRUMATE
IRUJA
LECZENIE
INSEMINACJA
Czyn. plan.
ZASUSZ.ENIE
BANDAŻ. RACIC
ZMIANA GRUPY
WYCIELENIE

Grupa 1 Laktacja 5 196 Dz. lakt. INS. 44,0 kg Clown

2

Choroba
Czyn.

1 normal
Geschn.V+
H

1. żeń. ok. 43
VR w.
Liniede

stoi i skacze
Zador
5 ml recept.
2 ml

3 Wskaźnik wykonanej lub

2 ml recept.
Zador

planowanej czynności zwierzęcej

plan.
plan.
plan.
plan.

4 Data – do obliczania następnej
odpowiedniej czynności

Buhaje

5 Wynik pozytywny jest ustawiony domyślnie
Wynik negatywny odhaczenie musi zostać usunięte

Wynik pozytywny

5

Ins. nas. buhaja
2. komentarz
Dalsza zmiana

6

2 Pole wpisu „Nr zwierz." wpis pojedynczy lub grupowy

L. porcji spermy
Nowy status

INS.

Zmień grupę

1

6 W części „Dalsze zmiany"

OK - zapisz
Przerwij

Wybrany typ

Wsz. lakt.

Aktualizuj

wpisuje się ponownie
status i numer grupy

W hali udojowej Metatron 21 za pomocą
lampek sygnalizacyjnych i symboli wskazuje
podejrzane zwierzęta. Szybki wpis za
pomocą „gorących klawiszy” upraszcza
wprowadzanie danych o leczeniu na
miejscu.

Zalety w skrócie
Proste i przejrzyste zarządzanie środkami
farmakologicznymi wg ISO 9002
Pełne rozpoznanie na czas konieczności
leczenia chorych zwierząt
Wprowadzenie, przeprowadzenie i kontrola
każdego pojedynczego leczenia
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Kontrola zwierząt
Pełna mobilność
Mobilność w rejestracji danych dotyczących kontroli
zwierząt, zwłaszcza w oborze, jest alternatywną dla
papierowej kartoteki. DairyPlan C21 można po prostu
schować do kieszeni! Opcja DPMobil 2, w połączeniu z
palmtopem lub telefonem komórkowym, oferuje

możliwość wywołania wszystkich niezbędnych
informacji o zwierzęciu i wpisania wszystkich ważnych
czynności zwierzęcych.

Wszędzie!
DPMobil 2 oferuje komfortową rejestrację danych
za pomocą kciuka. Laser ręczny V-Scan odczytuje elektronicznie
dane z respondera, rescountera lub kolczyka (ISO 134 kHz)
i transmituje je za pomocą łącza Bluetooth do DPMobil 2.
Zarejestrowane dane są łatwo synchronizowane za pomocą
DairyPlan C21.

Zalety w skrócie
Rejestracja danych, gdy tylko się pojawią
Brak papierowej kartoteki
Proste, bezbłędne rozpoznawanie zwierząt za
pomocą DMS21 V-Scan
Oszczędność czasu
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Selekcja zwierząt
AutoSelect wskazuje drogę zwierzętom
Czy selekcja stada ma odbywać się bez zbędnego trudu? GEA Farm Technologies oferuje różne systemy
Czy już selekcja ręczna jest zbędna?
do szybkiej, sprawnej automatycznej pojedynczej
i grupowej selekcji zwierząt.

AutoSelect 5000

AutoSelect 3000 SA
– ustawianie bramki selekcyjnej
bez łączności z danymi systemu
DairyManagementSystem 21

• Niezawodny półautomatyczny
system indywidualnej selekcji
zwierząt
• Prosta obsługa lub logika selekcji
za pomocą responderów
• Możliwość wykorzystania 3 dróg
selekcyjnych, przy równoczesnej
selekcji wykonywanej w różnym
celu
• Wysoka skuteczność selekcji
• Późniejsza integracja z systemem
DairyManagementSystem 21 nie
wymaga dużej adaptacji
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AutoSelect 3000
– ustawianie bramki selekcyjnej
w łączności z danymi systemu
DairyManagementSystem 21

• Niezawodny automatyczny
system indywidualnej selekcji
zwierząt
• Sterowanie za pomocą
DairyPlan C21 (dane o selekcji
można wprowadzać niezależnie od
udoju i hali udojowej)
• Możliwość wykorzystania 3 dróg
selekcyjnych, przy równoczesnej
selekcji wykonywanej w różnym
celu
• Warunki selekcji (np. wysoka
aktywność itd.) są programowane
za pomocą DairyPlan C21
• Wysoka automatyzacja, a tym
samym minimalizacja nakładów
organizacyjnych w prowadzeniu
stada

– ustawianie bramki selekcyjnej
w łączności z danymi systemu
DairyManagementSystem 21

• Niezawodny automatyczny system
indywidualnej i grupowej selekcji
zwierząt
• Możliwość wykorzystania 5 dróg
selekcyjnych, przy równoczesnej
selekcji wykonywanej w różnym
celu
• Sterowanie przez DairyPlan C21
• Wcześniejsze rozpoznawanie
(przed strefą selekcyjną)
• Mogą być umieszczone nawet
dwie bramki selekcyjne jedna za
drugą (elastyczne rozwiązanie
dla wielu różnych konstrukcji
budowlanych)
• Wysoka skuteczność selekcji
• Elastyczność dla wielu rozwiązań
konstrukcyjnych (stare budynki itd.)
• Możliwość integracji z wagą
Taxatron

Strategie żywieniowe
Zgodnie z wydajnością i kondycją
Tylko żywienie i nic więcej? Nie, dziękuję!
Optymalne żywienie, indywidualnie każdego zwierzęcia
– to podstawa utrzymania wysoko wydajnego stada
w dobrym zdrowiu. Za pomocą DairyPlan C21 oraz
automatycznych stacji żywieniowych DairyFeed C- 8000
do pasz treściwych można żywić zwierzęta

automatycznie według różnych kryteriów i według
nowoczesnych zasad fizjologii żywienia. Żywienie
indywidualne zwierząt powinno być dostosowane do
okresu fizjologicznego w jakim się znajdują.

1. Dni laktacji i wydajność mleczna

Grupa - 1
Kopiuj

14,700 kg

Wybór
Rodzaj paszy
1 1.Pasza (1)
2 2.Pasza (2)
3 3.Pasza (3)
Suma
Maks. zmiana
dzienna

-14 WYCIELENIE
Minimum

Dni
Standard (9000 kg)

305
Suma

MIN. ILOŚĆ PASZY obliczona na podst. dni lakt. (odchów)
Dni
1. Pasza (1)
Suma

ILOŚĆ PASZY wg mleko kg (od dn. lakt. 60; jeżeli więcej niż min.)
Mleko

Ustawienia

1.Pasza (1)
Pomoc

Suma

Przerwij

Ok - oblicz

Zalety w skrócie
Indywidualne żywienie zgodne z kondycją
zapobiega problemom przemiany materii
Optymalne dostosowanie do różnych czynników
i wymagań
Dokładne dozowanie przez dozownik objętościowy
Listy przeglądowe do dawkowania
indywidualnego i ilości spożytej paszy
Automatyczna i ręczna korekta dawek, bez
przekarmiania i niedokarmiania
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Odchów zdrowych cieląt
Decydują już pierwsze godziny
Rezultatem utrzymania zwierząt w prawidłowym
dobrostanie jest uzyskanie zdrowego, dobrze rozwiniętego
cielęcia. Dlatego już w pierwszych godzinach, aby „coś nie
poszło źle”, automatyczne poidła dla cieląt DairyFeed J
ułatwiają codzienną opiekę nad cielętami. Specjalne
funkcje kontrolne umożliwiają kontrolę wszystkich ważnych
danych od urodzenia. GEA Farm Technologies oferuje
technikę odpajania cieląt w wariancie autonomicznym,
opcjonalnie w połączeniu z programem DairyPlan C21.

Zarz. zwierz.

Listy

Skróty

Technika poidła automatycznego DairyFeed J
z GEA Farm Technologies zadaje prawidłową ilość pójła i
paszy treściwej każdemu cielęciu. Nadzoruje pobieranie
pójła i paszy, zapisuje dane i natychmiast generuje
komunikaty o nieprawidłowościach. Na przykład choroby
mogą być w porę wykryte i leczone. Pozwala to na
zaoszczędzenie kosztów weterynaryjnych i gwarantuje
szybki rozwój zdrowego cielęcia.

Info

Zameldowanie Przemeldowanie Wymeldowanie
Zarządzanie zwierzętami
Zapotrz. na pójło

Zap. na pójło

Grupa

Zw.

Alarmy...

Terminreg...

Pój...

Urządzenie: Pójło 1 Zw.: 4 Pójło 1 Pobór pójła Pójło 1 Zw.: 6 Zw. z alarmem pójła

Norma pójła

Dawka pójła [t]

Dawka pójła [I]

Zap. na pójło...

Pójło do odlicz. [I]

Pójło 1 Pójło 1 Zw.: 8 Pójło 1 Zw. z norm. Pójło 1 Zw.: 20 Pójło 1 Pójło 1 Zw.: 21 Pójło 1 Pójło 1

Meldunek

Przemeldowa
nie

Zatrzym. pójła Pasza treściwa

Inne

Zap. na pójło...

Zameldowani
e

Urządzenie

Alarmy

Wymeldowa
nie

Przejrzysta lista kontroli spożycia pójła

Zalety w skrócie
Odchów cieląt bez dodatkowej pracy
Rozwój i wzrost zdrowych cieląt
Optymalne połączenie między stacją odpajania
cieląt a komputerem, w celu zarządzania na
miejscu i w biurze
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Analiza wydajności stada
Wiedza przez cały rok
Codzienny przegląd nie wystarczy. W celu ekonomicznego
i efektywnego gospodarowania wymagana jest szybka
ocena wskaźników produkcyjnych przez cały rok. Różne
wskaźniki pozwalają na pełną ocenę produkcji mleka na
każdym jej etapie, co umożliwia osiągnięcie sukcesu
ekonomicznego w produkcji mleka.

Na podstawie danych z poprzednich miesięcy i lat,
traktowanych jako punkt odniesienia, można określić
realistyczne cele na przyszłość, a osiągnięty sukces z
nimi porównać. Czy to statystyka produkcji mleka, czy
prosta analiza wydajności lub specjalne analizy
„Reprodukcja” i „Zdrowie” - DairyPlan C21 nigdy nie
zawiedzie.

DPHerdStat - [Milchproduktionsstatistik.dph]

Plik Widok Dane Okno Pomoc
Datei Ansicht Daten Fenster Hilfe

Statystyka produkcji mleka

Paz. 2001
Lakt. 1+: L. zwierz. Ogółem
L. krów dojnych

Lis. 2001

Gru. 2001

Sty. 2002

Lut. 2002

Mar. 2002

Kwi. 2002

Maj 2002

Cze. 2002 Lip. 2002

Sie. 2002

Wrz. 2002

L. krów zasusz.

Śr. wyd. mlecz., Dni lakt. wg nr laktacji
Lakt. 1: liczba
krów dojnych
Lakt. 1: śr. il. mleka
Lakt. 1: śr. l. dn. lakt.

Lakt. 2: liczba
krów dojnych
Lakt. 2: śr. il. mleka
Lakt. 2: śr.

Zalety w skrócie

Statystyka produkcji
mleka na podstawie
zapisanych
miesięcznych danych
o stadzie

Goto

Analiza wydajności we wszystkich aspektach
wydajności
Szybka ocena z łatwym porównaniem wydajności
i różnych wskaźników
Precyzyjny nadzór nad wieloletnią wydajnością
stada
Realistyczne zdefiniowanie celu na podstawie
własnych danych
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