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Trvale udržitelné
mlékárenské farmaření
Trvale udržitelná produkce mléka je jedinečná iniciativa
firmy DeLaval. Jejím cílem je snížit ekologickou stopu farem a zároveň zvýšit produkci mléka, ziskovost a zlepšit
blaho lidí a zvířat.
Věříme, že tohoto cíle lze dosáhnout s použitím inteligentní technologie a profesionálního servisu vedoucího k
efektivnějšímu využití zdrojů na farmě. Nebo-li jinak řečeno: podpora farmářů k vyšší činnosti s menším základem.
Iniciativa je inspirována výzvami životního prostředí, která je založena na čtyřech, vzájemně propojených pilířích:
Životní prostředí, Pohodlí zvířat, Sociální zodpovědnost a
Ziskovost farmy.
Existuje celá řada produktů, které mohou významně přispět k tomu, aby vaše farma využila iniciativy trvale udržitelného farmaření. Jejich počet neustále roste díky integraci optimálního využití zdrojů do našeho modelu vývoje
produktu.

Chcete vědět, kolik somatických buněk bylo ve vámi dodaném mléce
a ve vašem chladicím tanku? Nevíte, jaký je zdravotní stav mléčné žlázy
u zaprahovaných krav?

Použijte měřič somatických buněk
DCC od DeLaval!
DCC je pro každou mléčnou farmu
důležitý nástroj. Používáním přístroje
DCC můžete během několika sekund
získat přesnou a profesionální odpověď.
Podle studií představují roční ztráty
na krávu z důvodu subklinické mastitidy asi 100 €! A to do toho nejsou
zahrnuty náklady na léčbu!

Můžete ho používat kdekoliv
DCC nevyžaduje žádnou kalibraci a k
okamžitému použití je připraveno během několika sekund.
Lze ho připojit k PC: můžete vytvářet databázi historie každé jednotlivé
krávy.

Profesionální diagnostika
mastitid

Je zde speciální vzorkovací kazeta,
která mléko automaticky nasává. Po
zasunutí kazety do DCC můžete za
45 sekund vidět výsledek, který je
vyjádřen jako počet buněk/mililitr.

Jednoduché použití

Díky používání DCC se můžete v provoze okamžitě rozhodovat o nejistých případech, které se k počtu somatických buněk vztahují. Zabraňte
ztrátám na produkci mléka z důvodu
subklinických a klinických mastitid a
snižte ztráty na příjmech z mléka!

V jádru somatických buněk se obarví
DNA. Díky tomu se somatické buňky
(jádra) stávají viditelná a lze je dobře spočítat – přesný a spolehlivý výsledek!

DCC je přenosné zařízení o nízké
hmotnosti, které je napájené pomocí baterie.

Nepřetržitá ochrana kvality
mléka během dojení
Požadavky na produkci kvalitního
mléka neovlivňují pouze samotné
mléko, ale předpokládají také odpovídající a řádné používání dojicího
zařízení. Pomocí ovládacího panelu
dojicího stání MPC 580 a 680 a měřiče mléka MM27BC můžete získat informace z každé fáze dojení vašich
krav.
Existuje několik příčin zdravotních
problémů a poranění vemen. Řádné používání dojicího zařízení a dobrý postup při dojení jsou základními
předpoklady pro produkci kvalitního
mléka, protože zdravotní problémy
mléčné žlázy a náklady na jejich léčbu představují v prvovýrobě mléka z
tohoto pohledu největší nákladovou
položku.

Měření přítomnosti krve –
Pouze Delaval měřič mléka
MM27BC dokáže detekovat
přítomnost KRVE v mléce!
Měřič mléka MM27BC měří během
dojení nepřetržitě a individuálně ob-

sah krve v mléce. Rozsah měření
je 0-5000 ppm. Jedná se o velice
užitečnou a unikátní funkci, protože mléko s obsahem krve v mléce
1000 ppm nelze během dojení normálně rozpoznat. 2000-3000 ppm
vykazuje ve srovnání se zdravým
mlékem určitý rozdíl. Vyznačuje se
narůžovělým zabarvením, které můžete v konvi vidět. Jestliže je v mléce
zjištěna přítomnost krve, může dojič ihned vidět u příslušné dojnice
alarm. Současně je z vemene okamžitě sejmuta dojicí jednotka a proto se mléko s příměsí krve nedostane do chladicího tanku. Jedná se o
skutečnou ochranu kvality mléka!

Měření vodivosti
Měřič mléka MM27BC měří vodivost
u každé krávy. Hodnota vodivosti může dojiče a management farmy
informovat o výskytu mastitid. Studie ukazují na vztah mezi vodivostí a
počtem somatických buněk v mléce.
V případě vysoké vodivosti může dojič na dojírně okamžitě vidět alarm.

skupin na dojírně nečistí dojicí zařízení nebo že je příliš znečištěná plošina,
atd…
￼

Detekování sklouzávání
u dojicího zařízení

Systém detekuje a zaznamenává,
když dojicí souprava sklouzává ze
struků a přisává vzduch. Co to znamená, pokud se to stává často?
Možná to, že je příliš nízká hladina
podtlaku nebo že by se měly vyměnit strukové návlečky. Jinou příčinou
mohou být mokré struky pod návlečkami. Sklouzávání může zvýšit nebezpečí poranění vemene.

Detekce skopnutí
Během dojení systém detekuje skopnutí dojicí soupravy a MPC spouští u každé krávy, u které se to stalo,
alarm. Co znamená časté skopávání?
Pravděpodobně je příliš vysoká hladina podtlaku, jsou příliš malé návlečky
nebo jsou krávy prostě jen nervózní.

Detekování blokování
přisávání vzduchu
Jestliže je přívod vzduchu plný nečistot a výkalů a je blokován, poukazuje na to alarm. Je to připomínka
dojičům, aby očistili dojicí zařízení.
Jestliže se to stává příliš často, může
to znamenat, že dojiči po výměně

Všechny výše zmíněné události se
zaznamenávají do systému řízení stáda ALPRO a do příslušných sestav.
Společně s alarmy lze nastavovat
různé limity a díky tomu můžete získat jasný obrázek o počtu blokování,
sklouzávání a skopnutí a tím pádem
jak je dojírna udržována, jak pracují
jednotliví dojiči atd…!
Všechny tyto funkce a vlastnosti představují skutečnou pomoc při
ochraně kvality mléka! Ochrana kvalitního mléka dnes již na úrovni dojírny existuje. A vy můžete učinit nezbytné kroky a tuto ochranu přenést
z úrovně stáda na úroveň jednotlivých zvířat!

Doprava nebo doleva?
Použijte třídící branky ALPRO!
Vždy tím správným směrem!
• M
 anuální/automatický provoz
• Předem naprogramovaný automatický výběr krav
podle různých selekčních kriterií.
Příklad: chcete vybrat krávy každé úterý v 8 hodin, které byly oteleny před více jak 60-ti dny, nejsou v říji, mají
menší nádoj jak 10 litrů a jsou ze skupiny 1: potom v
9 hodin krávy s nádojem nižším jak 20 litrů ze skupiny
2 atd…
• V
 systému můžete použít až 8 třídících branek současně
• Starou 2-směrnou branku lze rychle inovovat na
3-směrnou.
Při výběru krav už nebude existovat žádný problém s
vytvářením skupin a s organizací práce!
Krávy můžete vybírat snadným a pohodlným způsobem a bez jakéhokoliv stresu!

Máte odpovídající krmení? Zhubla má kráva nebo přibrala?

Na všechny tyto otázky lze odpovědět
díky dobytčí váze!
Faremní a vedoucí pracovníci mají v
DeLaval automatické váze na dobytek AWS100 užitečný nástroj, který
může pomoci monitorovat zdravotní
stav a tělesnou kondici vašich krav.
Dobytčí váha s identifikační anténou,
která je nainstalována v průchozí
chodbě, může „neustále“ měřit hmotnost každé procházející krávy.
Je přesná a spolehlivá, protože extrémní a chybné údaje se nezaznamenávají.
Naměřená a zaznamenaná data lze
číst v systému řízení stáda ALPRO:
• poslední měření každé krávy
• průměrná hmotnost za posledních
7 dní
• denní nárůst nebo pokles hodnoty
tělesné hmotnosti (kg)
• změna relativní tělesné hmotnosti
ve srovnání se 7 denním průměrem
• signalizuje pokračující nárůst nebo
pokles tělesné hmotnosti
• lze zobrazovat např. změnu denní
tělesné hmotnosti v různých gra-

fech a lze ji kombinovat s nádojem
mléka, říjí atd…
Pomocí váhy na dobytek můžete dříve detekovat ztrátu hmotnosti krávy,
která může být způsobena metabolickými poruchami (ketózy atd…). Monitorovat lze také změny v negativní
energetické bilanci, ale také okamžité
změny tělesné hmotnosti společně s
poklesem užitkovosti, což může rovněž ovlivnit říjový cyklus krav. Můžete
získat zpětnou vazbu o vaší strategii
krmení a kvalitě krmiva, ale stejně tak
můžete kontrolovat tělesnou hmotnost před zaprahnutím krav. Váha na
dobytek pro vás také slouží jako podpůrný nástroj při hodnocení tělesné
kondice krav.
Díky pravidelnému a automatickému vážení zmizely dřívější problémy
s pracovní silou a s organizací práce.
Problematické a nemocné krávy lze
okamžitě vytřídit! Vaše krávy můžete
vážit pohodlným a snadným způsobem bez jakéhokoliv stresu u zvířat
i obsluhy!

Zjištění říje je rozhodující!

Používejte unikátní DeLaval
systém detekce říje!
Stále více producentů mléka uznává,
že efektivita vyhledávání říje je nízká,
a že by se měl tento reprodukční parametr na farmě zlepšit.
Ve skutečnosti je průměrný interval
otelení asi 420-430 dní, optimální
hodnota by však měla být menší jak
400 dní! Také průměrný počet inseminací na jedno zabřeznutí je velmi
vysoký, ideální hodnota by měla být
nižší jak 2.
Také otelené krávy, které nejsou v
požadovaném období inseminované,
představují pro farmu zvýšené náklady. Podle výzkumů to jsou náklady v
hodnotě 3 $/den – za každou krávu a
jalový den navíc!
Cílem je zvýšit na každé mléčné farmě ziskovost a produkční účinnost.
To je definováno zejména stavem reprodukční biologie na farmě. Proto
je zkrácení intervalu otelení a snížení počtu inseminací nejdůležitějším
úkolem.
K dosažení těchto reprodukčních cílů
může systém aktivity ALPRO každému farmáři hodně pomoci:

• lze snížit interval otelení, poměr
zabřezlých se během pozorování
zvýšil o 20%, délka servisní periody se zkrátila asi o 10%, kratší
interval mezi otelením a první inseminací
• lze snížit počet neúspěšných inseminací. Měřič aktivity dokáže zjistit
krávu v říji dokonce i před jejím plným vrcholem!
Jediný systém detekce na trhu,
který vám dokáže říct, kdy vysoká aktivita (vrchol říje) u krávy začala!
• m
 ůžete také monitorovat nízkou
aktivitu krav a díky tomu začít s
okamžitou léčbou nemocných
krav.
Systém vás o aktivitě každé krávy
informuje každou hodinu prostřednictvím radiofrekvenčního přenosu.
Díky tomu můžete vaše krávy kdekoliv na farmě monitorovat.
Systém aktivity ALPRO může pracovat na jakémkoliv typu farmy, a to do-

konce i u jalovic na pastvě, protože
funkce systému aktivity není závislá
na identifikaci v dojírně.
Údaje o aktivitě a říji lze zobrazovat
v systému řízení stáda ALPRO o každé jednotlivé krávě společně s jinými důležitými údaji, např. o dojení, reprodukci a krmení. Všechny údaje je
možné také zobrazit pomocí různých
grafů.
Na základě ekonomických výpočtů a
provozních zkušeností můžeme říci,
že systém detekce říje ALPRO je skutečně výnosnou investicí.

DeLaval CalfMilk Mobile by měl být
základním nástrojem na každé farmě!
Mobilní napájecí automat pro telata
DeLaval CMM představuje základní
řešení, které může poskytnout komfortní a efektivní péči telatům na každé mléčné farmě!

Mobilní automat CMM je k dodání o
objemu 100 nebo 180 litrů s různým
zařízením:
• mixér
• topné těleso s termostatem
• míchá a ohřívá jako kombi
Každou verzi lze rozšířit o:
• dávkovací čerpadlo a
• kontrolu porcí pro nastavení přesné dávky mléka

Výhody mobilního automatu CalfMilk
Mobile:
• snadno manévrovatelný díky svým
velkým kolům
• r ychlé a dobré mytí díky nádrži a
rámu z nerezové oceli
• r ychlý ohřev pomocí termostatu
10 kW. Topné těleso mléko nespálí,
protože s ním není v přímém kontaktu. Složky mléka jako bílkovina
a imunoglobuliny se nepoškodí.
• zabudované čidlo teploty
• účinné, spolehlivé míchání pomocí mixéru, umístěného v horní části
zařízení
• nastavitelná kontrola porce: každé
zvíře může získat přesnou dávku
mléka
Mobilní automat Delaval CMM100
nebo 180 se nemusí používat pouze
u telat, ale všude tam, kde je důležité komfortní napájení zvířat teplým
mlékem.

DVP-F – vládnoucí třída v energetické účinnosti
DVP-F není obyčejná vývěva. DVP-F
je nejlepším příkladem energetické
účinnosti. Jak jinak můžeme nazvat
vývěvu, která je ekonomická, používá méně oleje, je tichá, bezpečná a
šetří životní prostředí?

dostatečná pro dodání vzduchu dle
momentální potřeby. Proto je elektrická spotřeba jednotky dramaticky
snížena – úspora může být až 70%!

Přímý pohon

Vývěva DVP-F snižuje nejen spotřebu oleje, ale
významně je snížena
také hladina hlučnosti. Hladina hlučnosti
představuje pouhý
zlomek toho, co je
obvyklé u tradičních
vývěv. To lze ocenit
také v jámě dojírny,
kde je během dojení uvolněné a klidné
prostředí.

Elektrický motor je namontován přímo na hlavu čerpadla, což eliminuje
potřebu řemenového pohonu. Proto
zde není žádná ztráta výkonu z důvodu prokluzujících řemenů. Dodávka vzduchu na jednotku kilowatt je
v případě čerpadel DVP nejvyšší.

Účinnost oleje

Díky vysoce precizní výrobní metodě používá čerpadlo méně oleje než
tradiční vývěvy VP. Navíc je olej téměř ze 100% opětovně shromážděn
v olejové sběrné nádobce – jednotce
tlumiče.

Ekonomické

Tím, že je DVP vybavena řídící jednotkou s proměnnou regulací otáček
VFD, běží DVP při rychlosti, která je

Šetrné vůči životnímu
prostředí

Úspora v nákladech
na elektrickou energii
až 1.300 €!

Předpokládejme 5,5 kW motor,
10 provozních hodin denně, 0,13 €/
kWh neto cena za elektřinu a 50%
pokles otáček.

VSD – krabička na stěně
VSD a řídící jednotka s proměnou regulací otáček VFD nastavuje otáčky elektrického motoru vývěvy vždy
podle aktuální potřeby na dodávaný
vzduch. Tímto způsobem nepracujeme s nadměrným výkonem. Tak je
eliminována úloha regulátoru podtlaku. Nenechte energie a peníze vyletět výfukovým potrubím!

Tichý chod

Neuvěřitelné úspory

Rychlá reakce

Proměnná regulace otáček může vyústit v úsporu energie 50% až 70%
– v závislosti na parametrech podtlakového systému.

Podívejme se na příklad

Rybinová dojírna 2×12 je vybavena
vývěvou LVP 3000. Elektrický motor
čerpadla je 9 kW. Dojírna běží 12 hodin denně a s pomocí jednotky VSD
ušetříme 50% nákladů na elektřinu (v
tomto příkladě 0,13 €/kWh).
V ročním horizontu to znamená
úsporu v nákladech na elektřinu asi
2.600 €.
Proč byste měli nechat vyletět tyto
peníze do vzduchu?

Jelikož vývěva běží během dojení ve
velmi nízkých otáčkách, vytváří ve
srovnání s čerpadly bez VSD mnohem méně hluku. To oceňují nejen dojiči, ale
také krávy.
Nestresované dojnice = více mléka.

Řídící jednotka s
proměnou regulací
otáček reaguje a řídí
otáčky motoru dokonce i při těch nejmenších změnách
hladiny podtlaku v
podtlakovém systému. Tímto způsobem je kolísání
podtlaku v systému podtlakového
potrubí
minimalizované a dochází
tak ke zlepšenému
zdravotnímu stavu
mléčné žlázy.

Zdravá vemena = více mléka!

Efektivní využití oleje
Vývěvy LVP eliminují problémy s manipulací s vývěvovým olejem na farmě. Čerpadlo nevyžaduje pro svůj
provoz mazání olejem.

Bezolejový provoz

Vačkové vývěvy nepotřebují během svého provozu
mazání olejem, protože hlavy čerpadla jsou vyrobeny
s takovými minimálními tolerancemi, že potřebu oleje
eliminují. To znamená méně špinavé práce pro vás, a
také to šetří životní prostředí.

Šetřete peníze bez oleje!

Ve srovnání s vývěvou LVP 3000, stejná kapacita olejem mazaných čerpadel (například 2×
VP1600) spotřebuje asi 46 litrů* vývěvového
oleje ročně. Možná dokonce i váš traktor spotřebovává méně…
*Kalkulováno při spotřebě oleje 7,5 ml/hodinu

Roční úspora – až 140 €!

Nenechte si peníze odtéct!
Po dojení zůstává stále určité množství mléka v dopravním potrubí. V případě dopravního potrubí o průměru
40 mm je to asi 1 l mléka/metr. Průměrná délka dopravního potrubí je asi
15 m, proto se jedná asi zhruba o 30
l mléka denně. Až 11 000 l mléka ročně! To je roční užitkovost od jedné velice dobré dojnice! Nenechte peníze
odtéct do kanálu. Použitím DeLaval
systému vyčištění (vypuzením) vzduchem odcestuje toto mléko do chladicího tanku.

Čisté, hygienické řešení

Bez použití ventilu čištění potrubí
vzduchem vytéká mléko bez užitku
do kanalizace. Instalujte DeLaval systém čištění vzduchem a mléko bude
vypuzeno stlačeným vzduchem do
chladicího tanku. Neriskujte! Nepoužívejte žádné jiné metody pro nalévání tohoto mléka do tanku, které mohou zhoršit kvalitu mléka!

Pneumatické ovládání

Ventil přisávání vzduchu používá
stlačený vzduch pro vyfouknutí mlé-

ka z dopravního potrubí. Pro dodávku stlačeného vzduchu potřebujeme
pouze bezolejový kompresor o nízké
kapacitě.
Ovládání může být buď manuální nebo poloautomatické. Druhá
možnost usnadňuje použití – pouze
stlačte tlačítko a dojde k profouknutí
vzduchem během předem nastavené
doby, která je řízena elektrickým časovačem. Po stlačení tlačítka se můžete věnovat jiným úkolům na dojírně.

Jednoduché řešení

Systém profouknutí vzduchem vyžaduje pouze několik komponent, proto
je instalace snadná a rychlá a proveditelná dokonce i mezi dvěma směnami dojení.
Používáním systému profouknutí vzduchem
můžete ušetřit
až 3000 € ročně!

Ekonomické mycí jednotky
DeLaval mycí jednotky představují
několik desetiletí zkušeností s automatickým mytím. Nepřetržitě testujeme naše nejnovější inovace ve vlastní
výzkumné laboratoři, abychom vám
mohli nabídnout nejoptimálnější mycí
jednotku pro vaši dojírnu. Výsledky
hovoří za vše. Používáním mycích
jednotek DeLaval ušetříte energii,
vodu i množství detergentů!

Časově efektivní

Mycí jednotka je řízena mikroprocesorem a plně programovatelná dle
faremních požadavků. Použitím optimálního nastavení mycího systému proběhne mytí v nejkratší možné době. Mikroprocesorem ovládaná
jednotka vám zajistí konzistentní (neměnné) excelentní mytí po mnoho let.

Energeticky efektivní

Mycí jednotka nepřetržitě monitoruje teplotu příchozí i vracející se vody.
Z tohoto důvodu se topné těleso zapíná pouze v případě nutnosti. Díky
tomu je teplota mycí vody vždy optimální. Práce s optimálními parametry
znamená úsporu energie, protože nepoužíváme více energie, než kolik je
během mytí nezbytně nutné.

Efektivní využití vody

Spotřeba vody odpovídá velikosti
dojicího zařízení. V systému není ani
litr mycí vody navíc. Kromě toho lze
vodu z cirkulačního mytí a z proplachů odděleně shromažďovat a použít
k jiným mycím účelům na dojírně.

Úspora detergentů

Integrované čerpadlo dávkuje do mycího roztoku vždy odpovídající množství detergentů. Nepoužívá se ani
mililitr detergentu navíc! Systém používá pouze potřebné množství detergentů.

Mytí pomocí trombónu

Jednotka trombónu se stará o účinné umytí potrubního vedení. Trubka
trombónu je připojena k mléčnému
potrubí hned za sběrnou nádobou
v jámě dojírny. Ta shromažďuje vodu
uvnitř trombónu a otevřením vodního ventilu dojde k vystřelení sloupce vody do potrubního vedení. Ten
se pohybuje velmi velkou rychlostí
(10 m/s) směrem ke sběrné nádobě. Díky turbulentnímu toku dochází
k prvotřídnímu umytí potrubí.

Recykluje, čistí a šetří
DeLaval systém oplachu WS3

Pro dosažení čistých a hygienických
povrchů použijte dešťovou a recyklovanou vodu z procesu mytí vašeho
dojicího zařízení.

Šetří vodu – šetří peníze

Využijte vodní zdroje, o kterých jste
nevěděli, že je máte: dešťovou vodu
zachycenou ze střechy stáje a recyklovanou mycí vodu. Nový DeLaval systém oplachu WS3 praktickým
způsobem usnadňuje opětovné použití vody. A co je nejlepší, můžete využít vodu, která je zadarmo: dešťovku.

1000 litrů recyklované vody

Navrženo pro dosažení udržitelnosti
zdrojů. Robustní nádrž pojme 1000 litrů dešťové a recyklované vody z procesu mytí dojicího zařízení. Pokud je
to stále málo, doplňte vodou z jiného

zdroje. Čerpadlo dodává vodu při tlaku, který je šetrný k dojicímu zařízení.

Zisk z vaší oplachové vody

Standardní evropská stáj s 200 kravami má včetně cyklu proplachu průměrnou spotřebu vody 0.86 m3 za
den. Systém oplachu WS3 recykluje
0.48 m3 za den a při průměrné spotřebě umožňuje úsporu 56%. Jinými
slovy šetří 175 m3 za rok.
Tlak vody během provozu je 5,5 barů.

Speciální charakteristika

• R
 obustní design zaobleného tanku
• Snadno se instaluje a přenáší díky
integrovaným rukojetím
• Čerpadlo chráněno před poškozením
• Rozměry jednotky WS3 (D × Š × V):
118 × 78 × 165 cm

Není to pouze o chlazení!
Nebudete věřit, kolik energie je během chlazení převzato z mléka!
Využitím chytrých nápadů lze téměř
100% této energie na farmě zhodnotit. Mléko se může předchladit na
určitou teplotu pomocí nainstalovaného tepelného výměníku v dopravním potrubí. Chlazení mléka znamená ohřev vody!

Předchlazení

Mléko má na cestě ze sběrné nádoby
v jámě dojírny teplotu 36 °C. Použitím

vody z vodovodního řádu je možné
mléko v deskovém tepelném výměníku zchladit přibližně na 16-20 °C.
Vodu po ochlazení mléka lze použít
pro standardní účely nebo může být
předložena zvířatům jako voda k napájení. Průměrná farma s 300 dojnicemi s průměrnou
denní užitkovostí mléka 26 l na
krávu může snížit
náklady na chlazení asi o 2.700 €
ročně.
Údaje, ze kterých vycházíme
při kalkulaci:
300 dojnic, 305
dní laktace, průměrná
užitkovost za laktaci
8000 l, teplota
vody z kohoutku
12 °C, neto náklady na elektřinu 0,13 €/kWh.
Roční
úspora
elektřiny z důvodu menší potřeby

ohřevu vody
je
přibližně
20 000 kWh.

Teplo uniká pryč – ale
vy ho můžete zachytit!
Během chlazení je z mléka odebráno obrovské množství energie! Teplo
odebrané z mléka, které prochází výparníkem chladicího tanku, je obvykle přes kondenzátor jednotky vyfouknuto pryč do vzduchu. Proč necháte
tuto energii, aby byla odváta větrem?
Použijte systém zpětné rekuperace

tepla a využijte tuto
energii na ohřev vody!

Rekuperace
tepla

Srdce systému rekuperace tepla
představuje mosazný deskový tepelný výměník, který je instalován v měděném potrubí
mezi kompresorem a kondenzátorem. Horké chladivo
(plyn) odchází z kompresoru a před návratem do kondenzátoru prochází deskovým tepelným výměníkem.
V systému deskového tepelného výměníku cirkuluje
voda a horký plyn tuto vodu
ohřívá. Voda potom pomocí
čerpadla cirkuluje mezi tankem rekuperace tepla a tepelným výměníkem. Ochlazením 1 litru mléka z 36 °C
na 4 °C je možné ohřát až
0,7 litru vody přibližně na
45 °C!
Na farmě, kde je 300 dojnic o průměrné užitkovosti

za laktaci 8000 litrů, je celková roční
produkce mléka asi 2.400.000 litrů.
Zchlazení takového množství mléka vytváří energii: 2.400.000 × 1,16 ×
36 °C - 4 °C) = 86.304 kWh. Takové množství energie se rovná obsahu energie z následujících zdrojů:
12.330 litrů oleje, 10.788 m3 zemního
plynu, 6.209 kg propanu.
Farma z příkladu uvedeného výše
má denní produkci 6.575 litrů mléka. Zchlazením takového množství
mléka je možné pomocí systému
rekuperace tepla získat až 4.600 litrů vody o teplotě 45 °C. Taková
farma potřebuje asi 650 litrů horké
vody (mléčnice + dojírna + napájení telat). To znamená ročně 237 m3
vody, která by se měla ohřát na 4550 °C. Použitím elektrické energie by
to znamenalo spotřebu 16.000 kWh.
Systém rekuperace tepla může toto
zajistit, a farma může ušetřit přibližně 2.200 € ročně!

Vytvořte svou vlastní “bezletovou zónu”
Mouchy způsobují podráždění a
stres dojnic a tím jsou vážnou hrozbu ovlivňující produktivitu mléka.
Studie prokazují, že útočící populace
much může způsobit rapidní snížení
dojivosti. Mouchy mohou též ohrozit
kvalitu vašeho mléka. Různé bakterie
a viry, které přenášejí, mohou obtěžovat nejen dojnice (což vede k šíření
nemocí), ale také mohou být přeneseny do mateřského mléka prostřednictvím klastrů a vložek. Snížený výskyt much znamená méně stresu a
lepší zdraví dojnic.
Insekticidy pro dospělé jedince (Adulticidy) hubí dospělé mouchy kontaktem nebo otravou žaludku z potravy.
Insekticidy na larvy (Larvicidy) přerušují životní cyklus much zabráněním
všech tří larválních fází (vajíčka,larvy,
kukly) vyvinout se v dospělé jedince.

Použijte k hubení
much Aptaor™ A

Aptaor™ A je efektivní prostředek
na hubení much s dlouhou životností.
Zaútočte ještě před tím, než uškodíte svému zisku. Aptaor™ sniží stres
vašich dojnic a telat a zamezí šíření nemocí. Snížená populace much

na vaší farmě má pozitivní účinek na
celé vaše podnikání. Klidnější krávy jí
a pijí více a tím produkují více mléka.

Aptaor™ A

• O
 kamžité snížení populace much
• V průměru je účinný 6 týdnů proti
dospělcům
• Efektivní náklady/kontrolovaný den
• Snadná použitelnost
• Je velmi atraktivní a zároveň fatální pro mouchy: ochutnají , odletí a
uhynou

Uzemněte larvy
pomocí Aptaor™ L

Používejte oba insekticidy ve spojení
se správným odklizem hnoje k efektivní, dlouhotrvající kontrole výskytu
much. Pokud zastavíte vývoj larev,
potom preventivně omezíte útoky
dospělých much – narušíte jejich cyklus.

Aptaor™ L

• Z
 astavuje vývoj larev v dospělé jedince
• Narušuje životní cyklus mouchy –
mrtvá larva se v dospělou mouchu
nevyvine.

• D
 osahuje 100% mortality.
• Jendoduché použití
• Používejte v kombinaci s přípravkem Aptaor™ A, který je určený
proti dospělcům. Získáte dlouhotrvající účinnou kontrolu nad výskytem much na vaší farmě.

4Hooves
Prevence proti potížím
s paznehty

Kulhání krav může být zapříčiněno
špatným řízením stáda v různých
oblastech – od nevyváženého výživářského konceptu, špatných hygienických podmínek obecně, nepravidelného ošetření paznehtů až po
nevhodně řešené lehací boxy nebo
absenci systému koupání paznehtů.
Kulhavost má vliv na snížení příjmu
krmiva, což negativně ovlivňuje produkci mléka. Takto nemocná kráva
je více vnímavá vůči zánětu mléčné
žlázy (mastitidě), čímž klesá i celková kvalita jejího mléka. Kulhavost též
vede k předčasné brakaci, má negativní vliv na plodnost a samozřejmě
zvyšuje celkové náklady na ošetření
a léčbu. Průměrné náklady na léčbu
laminitid na jednu krávu se odhadují
na 250 € (www.milkproduction.com).
Jestliže vezmete v úvahu náklady na
léčbu laminitid a fakt, že onemocněním může být postiženo v průměru
20 procent stáda – je snadné si odvodit, proč je prevence lepší než nákladná léčba.

Účinné a bezpečné

Vedle čistého prostředí na farmě by
mělo být důležitou součástí programu péče o paznehty pravidelné koupání končetin!
4Hooves je dezinfekční přípravek na
paznehty. Jedná se o koncentrovaný
přípravek, který je složen ze synergicky působící směsi nové generace
složek kvartérního amoniaku (quats)
a kyseliny. Je šetrný vůči životnímu
prostředí, neobsahuje antibiotika,
formaldehyd, síran měďnatý nebo
jakékoliv jiné těžké kovy. Přípravek
4Hooves by se měl používat jako
součást kompletního
programu péče o paznehty.

Charakteristika

• V
 ysoce koncentrovaný roztok (1%)
• L ze ho sprejovat
nebo použít v koupací vaně
• Bez antibiotik
• Neobsahuje těžké
kovy

• Ú
 činně proniká do nečistot
• Efektivní dezinfekční prostředek
• Snadno se používá / jednoduché
dávkování.
• Ekonomické řešení.
• Bezpečný pro uživatele i pro životní prostředí.
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