DairyFeed C
System optymalnego żywienia paszami treściwymi
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Żywienie zgodne z wydajnością

Optymalne żywienie, to żywienie indywidualne każdego
zwierzęcia, które jest przesłanką utrzymania stada
w dobrym zdrowiu - jak i wykorzystaniu potencjału
krowy do produkcji mleka. Za pomocą DairyPlan C21
i automatycznych stacji żywieniowych
DairyFeed C-8000 można skarmiać pasze treściwe
zgodnie z nowoczesnymi zasadami fizjologii żywienia.
Stacja żywieniowa rozpoznaje krowę po responderze
umieszczonym na szyi lub na uchu, bądź za pomocą
rescountera umieszczonego na nodze i informuje
DairyPlan C21 o podaniu zwierzęciu wymaganej
normatywnej ilości paszy.

Centralny system zadawania pasz
treściwych wraz z DairyPlan C21 oferują:
harmonijne połączenie żywienia z oprogramowaniem DairyManagementSystem 21, dynamiczny
system okresowego zadawania paszy,
zapewniający przydzielenie dziennej dawki paszy
zgodnie z fizjologicznymi zasadami żywienia, opcję
ustawienia w przypadkach wymagających
nieregularnego zadawania paszy,
wygodną funkcję wprowadzania dawek dziennych,
automatyczne obliczanie dziennych dawek pasz
treściwych zgodnie z wydajnością mleczną.
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Bezproblemowe żywienie za pomocą stacji
żywieniowych DairyFeed C
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
1.Pasza (1)
Suma

Ustawienia

Pomoc

Za pomocą DairyPlan C21 profesjonalnie
i kompetentnie ustala się strategie żywieniowe.
Dzienne dawki pokarmowe są automatycznie obliczane
na podstawie wydajności mlecznej, fazy laktacji
i wskaźnika kondycji ciała BCS* lub masy ciała.
*(Body Condition Score – wskaźnik kondycji ciała)

Przerwij

Ok - oblicz

Pobranie paszy w trakcie wizyty w stacji żywieniowej
Zgodnie z jej okresowym przydziałem
Porcja jeszcze niedostępna
Spożycie łącznie

Dynamiczny sposób okresowego zadawania
pasz zapewnia równomierne pobieranie odpowiednich dawek dziennych przez cały dzień, także
w przypadku nieregularnego odwiedzania stacji
żywieniowej.

Stacja żywieniowa doskonale rozpoznaje zwierzęta
po responderze umieszczonym na szyi lub na
uchu, bądź za pomocą rescountera umieszczonego na
nodze lub szyi. Rescounter do wykrywania objawów rui
podnosi wartość systemu.
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Automatyczna stacja żywieniowa DairyFeed C-8000
może zadawać nawet aż 4 rodzaje pasz.
Wszystkie stacje są wyposażone w korytka
wykonane z wysokogatunkowej stali Niro.
Nadajnik-odbiornik rozpoznaje zwierzę na podstawie
odczytu z respondera lub rescountera.

Dozowniki objętościowe w każdym boksie paszowym
odmierzają dokładnie prawidłowe ilości pasz. Nie ma
znaczenia, czy porcja jest duża czy mała, czy mieszanka
jest w formie peletyzowanej czy sypkiej.
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Żadnych szans na podbieranie paszy
Długie boksy z odłoniętymi bokami stacji żywieniowych
DairyFeed C (z boksem pojedynczym DairyFeed C-S80,
z boksem podwójnym DairyFeed C-D80 lub z boksem
ściennym DairyFeed D-W80) uniemożliwiają innym
zwierzętom podbieranie paszy i przeszkadzanie w jedzeniu
oraz zabezpieczają krowy będące w rui przed
przypadkowymi urazami. Zapewnia to bezstresową
atmosferę i umożliwia dużą przepustowość, bez
względu na używany w gospodarstwie
model.

GEA Farm Technologies oferuje
rozwiązanie alternatywne w stosunku
do komputerowo sterowanego
systemu zadawania pasz – system
z komputerem procesowym C16.
Dzięki niemu można sterować
zadawaniem 3 rodzajów pasz
i aż 16 stacjami żywieniowymi
obsługującymi nawet 250 zwierząt.

Oferujemy także opcjonalne
blokady do boksów paszowych
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