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Streszczenie

Przedstawiono piêæ nastêpuj¹cych maszyn, które na Miêdzynarodowych Targach Hodowli Zwierz¹t i Rozwoju Obszarów
Wiejskich FARMA 2008 nagrodzono „Z³otym Medalem Miêdzynarodowych Targów Poznañskich”: Sortownik do ziemniaków
JKS 220/5S produkcji REMPRODEX Sp. z o.o., Cz³uchów; Robot udojowy T!TAN produkcji WestfaliaSurge GmbH, Niemcy;
Mieszad³o wewnêtrzne do homogenizacji i aeracji w silosach BIN produkcji BIN Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski; Bitfarma -
program komputerowy wspomagaj¹cy zarz¹dzanie produkcj¹ roœlinn¹ w gospodarstwie rolnym opracowany przez Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddzia³ w Poznaniu oraz BITCOMP POLSKA Sp. z o.o., Poznañ; DeLaval Del Pro - system
zarz¹dzania karmieniem i udojem stada krów w oborach uwiêziowych produkcji DeLaval Sp. z o.o., Wroc³aw.

MIÊDZYNARODOWE TARGI HODOWLI ZWIERZ¥T
I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

1. Wstêp

Miêdzynarodowe Targi Hodowli Zwierz¹t i Rozwoju
Obszarów Wiejskich FARMA odby³y siê w dniach od 3 do 5
paŸdziernika 2008 roku. Honorowy Patronat nad FARM¥
obj¹³ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Równolegle do Targów FARMA odby³a siê XXIII Krajowa
Wystawa Zwierz¹t Hodowlanych. Podczas tegorocznej edycji
najlepsi hodowcy w kraju zaprezentowali niemal 2000 naj-
bardziej wartoœciowych okazów zwierz¹t: koni, byd³a ras
miêsnych i mlecznych, trzody chlewnej, owiec, kóz, zwierz¹t
futerkowych, drobiu, strusi, ryb s³odkowodnyche oraz pszczó³,
go³êbi i drobiu ozdobnego. Specjalne miejsce na Wystawie
mia³a ekspozycja lisów, tchórzy, ¿ab zielonych i œlimaków.

Ponadto dla sektora ogrodniczego wyodrêbniono
Salon Kontraktacji Ogrodniczych PRO-HORTI, który trwa³ od
2 do 5 paŸdziernika 2008. Salon PRO-HORTI odby³ siê w tym
roku po raz pierwszy i rozpocz¹³ jesienn¹ edycjê targów rolni-
czych w Poznaniu. Mo¿na by³o zapoznaæ siê z nowoœciami
producentów, importerów oraz dystrybutorów sprzêtu i œrod-
ków do produkcji ogrodniczej (uprawy szklarniowe, w tune-
lach foliowych, warzywnictwo i sadownictwo). Swoje produ-
kty prezentowa³y równie¿ gie³dy i hurtownie owocowo-
warzywne, firmy doradcze oraz us³ugowe.

Podczas tegorocznej edycji Targów FARMAwystawcy z 13
krajów (Polska, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Francja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Turcja, Szwecja oraz
W³ochy) zaprezentowali nowoœci rynkowe oraz bogat¹ ofertê
maszyn i urz¹dzeñ stosowanych w produkcji zwierzêcej,
wyposa¿enia budynków inwentarskich oraz budownictwa
inwentarskiego. Mo¿na by³o tak¿e zapoznaæ siê z szerok¹
ofert¹ producentów i dystrybutorów pasz, dodatków
paszowych, sprzêtu i preparatów weterynaryjnych, a tak¿e
zwierzêcego materia³u hodowlanego.

Rolnicy mogli zapoznaæ siê z nowoœciami rynkowymi,
a tak¿e skorzystaæ z fachowej konsultacji doradców, reprezen-
tuj¹cych najwiêksze w Polsce instytucje wspieraj¹ce rolnictwo
oraz ma³¹ przedsiêbiorczoœæ. Mo¿na by³o równie¿ zasiêgn¹æ
porad, w jaki sposób skorzystaæ z dostêpnych œrodków Unii
Europejskiej. Dodatkowo przygotowano bogaty program
seminariów, warsztatów i wystaw, podejmuj¹cych aktualne
zagadnienia.

Jak powinna wygl¹daæ nowoczeœnie zaprojektowana i pra-

wid³owo funkcjonuj¹ca obora, tego mo¿na by³o dowiedzieæ siê
podczas FARMA Show. FARMA Show to przestrzeñ specjalna
zaaran¿owana na nowoczesn¹ oborê z pe³nym wyposa¿eniem.
To w³aœnie tutaj tegoroczni wystawcy Targów FARMA zapre-
zentowali innowacyjne systemy monta¿u oraz konstrukcji
obory, mo¿na by³o zobaczyæ tak¿e demonstracje stanowisk dla
byd³a, pokazy paszowozów oraz maszyn. Hodowcy mogli
dowiedzieæ siê w zasadzie wszystkiego o nowoczesnych
rozwi¹zaniach w budowie oraz wyposa¿eniu obory.

Wystawcy z kraju i zagranicy przygotowali niemal 100
nowoœci rynkowych.

Podczas Miêdzynarodowych Targów Hodowli Zwierz¹t
i Rozwoju Obszarów Wiejskich FARMA 2008 rozstrzygniêto
konkurs o „Z³oty Medal Miêdzynarodowych Targów
Poznañskich” dla najlepszych produktów, charakteryzuj¹cych
siê nowoczesnymi rozwi¹zaniami i wysokim poziomem
jakoœci.

Oto lista produktów nagrodzonych Z³otym Medalem:
1. produkcji

REMPRODEX Sp. z o.o., Cz³uchów.
2. produkcji WestfaliaSurge GmbH,

Niemcy.
3.

produkcji BIN Sp. z o.o., Aleksandrów
Kujawski.

4.

opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, Oddzia³ w Poznaniu oraz BITCOMP
POLSKASp. z o.o., Poznañ.

5.
produkcji

DeLaval Sp. z o.o., Wroc³aw.

przeznaczony jest dla
wielkotowarowych gospodarstw rolnych specjalizuj¹cych siê
w produkcji ziemniaków oraz dla du¿ych przechowalni
ziemniaków (rys. 1).

Idei powstania sortownika do ziemniaków JKS 220/5S
o wydajnoœci 30 t/h przyœwieca³y nastêpuj¹ce cele:
- wyprodukowanie nowoczesnego wyrobu, który bêdzie

jednym z elementów nowoczesnej sfery produkcji i prze-

Sortownik do ziemniaków JKS 220/5S

Robot udojowy T!TAN

Mieszad³o wewnêtrzne do homogenizacji i aeracji w si-
losach BIN

Bitfarma - program komputerowy wspomagaj¹cy
zarz¹dzanie produkcj¹ roœlinn¹ w gospodarstwie
rolnym

DeLaval Del Pro - system zarz¹dzania karmieniem
i udojem stada krów w oborach uwiêziowych

Sortownik do ziemniaków JKS 220/5S produkcji
REMPRODEX Sp. z o.o., Cz³uchów
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chowalnictwa ziemniaków, jako polskiej specjalnoœci
w Unii Europejskiej. Jest to wa¿ny priorytet w obszarze
dostosowania polskiego rolnictwa do poziomu UE;

- uzyskanie du¿ej wydajnoœci procesu sortowania ziemnia-
ków i wdro¿enie do produkcji najbardziej obecnie poszu-
kiwanej maszyny wchodz¹cej w sk³ad rozbudowanych linii
technologicznych o du¿ych wydajnoœciach;

- zmechanizowanie ca³ego procesu przygotowania ziemnia-
ków niezbêdne dla dostosowania siê producentów ziemnia-
ków do wymogów i zaleceñ sanitarnych Unii Europejskiej
w zakresie przygotowania ich produktów do sprzeda¿y;

- utrzymanie wysokiej pozycji krajowych producentów
ziemniaków na rynku poprzez m.in. dobre przygotowanie
towaru, w tym odpowiednie sortowanie ziemniaków.

Podstawowe zalety u¿ytkowe sortownika do ziemniaków
o wydajnoœci 30 t/h:
- zastosowanie systemu sortowania wykorzystuj¹cego

szerokoœæ bulwy z sitami oczkowymi p³askimi o ruchu
posuwisto-zwrotnym, co zapewnia uzyskanie du¿ej
dok³adnoœci sortowania - do 97% bulw we frakcji o wyma-
ganym kalibra¿u,

- zastosowanie sit powlekanych, pokrytych gum¹, powoduje,
¿e mniej szkodliwie oddzia³ywaj¹ one na bulwy i nie
powoduj¹ ich uszkodzeñ,

- w celu zapewnienia optymalnej wydajnoœci sortowania
maszynê wyposa¿ono w zespo³y napêdowe pracuj¹ce
z przerwami, które sprawiaj¹, ¿e prêdkoœæ obrotowa wa³u
korbowego ulega okresowej zmianie. Zespó³ ten sterowany
jest przez elektroniczny przekaŸnik czasowy. Powoduje to
automatycznie zmianê czêstotliwoœci drgañ sit (zmienna
prêdkoœæ przesuwu sit). Malej¹ca prêdkoœæ drgañ sit
zmniejsza tarcie ziemniaków o sita i zapewnia bulwom czas
na takie ustawienie siê, aby spaœæ przez oczka sit. Pod sitami
znajduje siê ruchomy podbijacz, który usuwa z oczek sit
zakleszczone ziemniaki bez ich uszkadzania i u³atwia
przemieszczanie bulwy. Podwójny podbijacz podwaja
szybkoœæ czyszczenia sit, co zwiêksza wydajnoœæ sorto-
wnika.
Sortownik do ziemniaków JKS 220/5S porównywalny jest

z wyrobami firm zachodnich: Skals, Bijlsma, Jabelmann,
InnoKAT. Parametry techniczne w zakresie wydajnoœci,
niezawodnoœci i trwa³oœci odpowiadaj¹ wyrobom stanowi¹-
cym czo³owe rozwi¹zania w skali europejskiej.

Sortownik JKS 220/5S ma znacznie ni¿sz¹ cenê w stosunku
do ceny wyrobów importowanych, podobnych pod wzglêdem
wielkoœci i wyposa¿enia.

Rys. 1. Sortownik do ziemniaków JKS 220/5S produkcji
REMPRODEX Sp. z o.o., Cz³uchów
Fig. 1. JKS 220/5S Potato Sorter manufactured by
REMPRODEX Sp. z o.o., Cz³uchów (Poland)

Tab. Charakterystyka techniczna sortownika do ziemniaków
JKS 220/5S
Table Technical characteristics of JKS 220/5S Potato Sorter

Prace projektowo-konstrukcyjne sortownika do ziemnia-
ków wykonano w Przemys³owym Instytucie Maszyn Rolni-
czych w Poznaniu. Równolegle z opracowywaniem dokumen-
tacji konstrukcyjnej przeprowadzona zosta³a analiza zagro¿eñ
i ocena ryzyka generowanego przez maszynê w stosunku do
obs³ugi i œrodowiska. Sortownik do ziemniaków poddany
zosta³ badaniom eksploatacyjnym w zakresie wytrzyma³o-
œciowym, jak równie¿ pod k¹tem sprawdzenia parametrów
funkcjonalnych i wskaŸników jakoœci pracy. W warunkach
eksploatacyjnych przebadana i potwierdzona zosta³a równie¿
zgodnoœæ z wymaganiami Dyrektywy maszynowej oraz
przepisami UE dotycz¹cymi ochrony œrodowiska.

Sortownik wyposa¿ono w oryginalny system elektroniczny
sprawiaj¹cy, ¿e zespo³y napêdowe pracuj¹ z przerwami
(prêdkoœæ obrotowa wa³u korbowego ulega okresowej
zmianie). System ten zapewnia optymaln¹ wydajnoœæ
sortowania. Du¿¹ dok³adnoœæ sortowania, dochodz¹c¹ do 97%
bulw we frakcji, uzyskano dziêki zastosowaniu systemu sorto-
wania wykorzystuj¹cego szerokoœæ bulwy - z sitami oczkowy-
mi p³askimi o ruchu posuwisto-zwrotnym.

Niski wskaŸnik uszkodzeñ sortowanych bulw osi¹gniêto
dziêki zastosowaniu sit pokrytych gum¹ powoduj¹c¹ mniej
intensywne oddzia³ywanie sit na bulwy, nie powoduj¹ce ich
uszkodzeñ. Konstrukcja sortownika spe³nia wszystkie wymogi
w zakresie ergonomii i bezpieczeñstwa zapewnia miêdzy
innymi bezpieczne w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia,
regulacjê parametrów pracy oraz ³atw¹ i bezpieczn¹ obs³ugê.

umo¿liwia uzyskanie wysokiej wydajnoœci
doju w czasie jednej roboczogodziny. Jest on wyposa¿ony we
wszystkie niezbêdne elementy obs³ugowe i steruj¹ce, aby
pracowaæ jako wersja 2-, 3-, 4- lub 5-boksowa (rys. 2).

Robot udojowy zapewnia dojarzowi komfortowe warunki
pracy. Zak³adanie kubków wykonywane jest przez poruszaj¹ce
siê we wszystkich p³aszczyznach ramiê robota, które
wyposa¿one jest w system podwójnego namierzania strzyków.
Lokalizowane s¹ one za pomoc¹ kamery cyfrowej i skanera
ultradŸwiêkowego. Wszystko to wspomagane jest przez
specjalistyczne oprogramowanie.

Oprócz wspomnianego komfortu dojarza, uwzglêdniono
tak¿e wygodê zwierzêcia. Na pod³odze umieszczono grube
maty, które maj¹ zapewniæ dobre samopoczucie i komfort.
W boksie umieszczono urz¹dzenie, które przydziela krowie
odpowiedni¹ iloœæ paszy treœciwej. Przed dojem ramiê robota
zak³ada aparat, który pozwala na swobodê ruchu zwierzêcia.

Robot udojowy T!TAN produkcji WestfaliaSurge
GmbH, Niemcy

Sortownik
prod. REMPRODEX

Cz³uchów, Polska
ParametryLp.

Oznaczenie typu

Liczba frakcji
wymiarowych ziemniaków [szt.]
Wymiary sit [mm]
Moc silnika napêdowego [kW]
Moc silnika podbijacza [kW]
Wydajnoœæ pracy ci¹g³ej [t/h]
Wymiary gabarytowe maszyny
- d³ugoœæ [mm]
- szerokoœæ [mm]
- wysokoœæ [mm]
Masa maszyny [kg]

4900
1850
3180
2060

JKS 220/5S

4 (5)

1800x1300

2,2

0,55

30

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
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Rys. 2. Robot udojowy T!TAN produkcji WestfaliaSurge GmbH,
Niemcy
Fig. 2. T!TAN Milking Robot manufactured by Westfalia
Surge GmbH (Germany)

Przy koñcu doju nad odpowiednim momentem zdjêcia
kubków czuwa specjalny system OMP ( ),
co zapewnia minimalne obci¹¿enie strzyków i ³agodne
obchodzenie siê z wymieniem.

Wzorowy system mycia strzyków zapewnia ich czystoœæ
przed dojem, modu³ myj¹cy posiada zintegrowany bojler
gor¹cej wody. Czas mycia jest uzale¿niony od stopnia
zabrudzenia. Dziêki temu uzyskiwane jest mleko najwy¿szej
jakoœci. Skoordynowany system zapewnia regularne od¿y-
wianie zwierzêcia tak, by odbywa³o siê w sposób kompletny
i zgodny z fizjologi¹.

Przy koñcu doju czujniki przep³ywu mleka przejmuj¹
sterowanie i kontrolê zdejmowania dziêki systemowi OMP.
W przypadku osi¹gniêcia podanego punktu zdjêcia, podciœnie-
nie udojowe w kubkach udojowych jest w poszczególnych
æwiartkach wy³¹czane, a kubki udojowe s¹ ³agodnie zdejmo-
wane ze strzyków. Efektem tego jest minimalna eksploatacja
strzyków oraz mniejszy stres dla wymienia.

, s³u¿y do mieszania oraz
napowietrzania ziarna i nasion, a tak¿e do wyrównywania
warstwy wierzchniej.

Silos zbo¿owy p³askodenny typu NBIN 2200, z aktywn¹
wentylacj¹ i mieszad³em wewnêtrznym jest urz¹dzeniem
stacjonarnym, instalowanym na p³ycie fundamentowej na
otwartej przestrzeni, do pracy pojedynczej, w ci¹gu
technologicznym lub w baterii silosów (rys. 3).

Over Milk Protection

Mieszad³o wewnêtrzne do homogenizacji i aeracji
w silosach NBIN 2200, produkcji BIN Sp. z o. o.,
Aleksandrów Kujawski

Rys. 3. Schemat funkcjonalny silosu NBIN 2200
Fig. 3. Functional scheme of NBIN 2200 Silo

Przeznaczony jest on do magazynowania suchego i oczy-
szczonego ziarna zbó¿, kukurydzy i nasion roœlin oleistych,
sch³adzania masy ziarna i nasion oraz do jego dosuszania
metod¹ aktywnej wentylacji.

Innowacyjne rozwi¹zania zastosowane w silosie:
- , napêdzany
silnikiem elektrycznym, zasilanym z przekszta³tnika czêstotli-
woœci, zamontowany bezpoœrednio pod otworem wlotowym
(zasypowym). Rozrzutnik zapobiega powstawaniu sto¿ka
usypowego ziarna;
- , zamocowane wewn¹trz silosu na
obrotowym ramieniu, sk³adaj¹ce siê z trzech pionowych
œlimaków. Œlimaki wykonuj¹ ruch obrotowy wokó³ w³asnych
osi pionowych oraz na ramieniu: ruch promieniowy (wzd³u¿
ramienia) i obwodowy (ruch obrotowy ramienia). Mieszad³o
s³u¿y do mieszania ziarna (co zapobiega samosegregacji
materia³u), aeracji (napowietrzania) ziarna i nasion oraz do
wyrównywania warstwy wierzchniej (co umo¿liwia równo-
mierny przep³yw powietrza w trakcje wentylacji i zmniejsza
prawdopodobieñstwo powstawania skupisk podwy¿szonej
temperatury i wilgotnoœci).

Wewn¹trz silosu zainstalowany jest przenoœnik œlimakowy
pod³ogowy wygarniaj¹cy, kr¹¿¹cy. W kanale pod dnem silosu
umieszczony jest przenoœnik zgarniakowy wy³adowczy. Otwór
wlotowy przenoœnika wy³adowczego umieszczony jest w œrod-
ku pod³ogi, przy wysypie przenoœnika wygarniaj¹cego.
Przenoœnik wy³adowczy transportuje ziarno poza obrêb silosu,
do uk³adu przenoœników roz³adowczych linii technologicznej.

Przewietrzanie silosu realizowane jest za pomoc¹
zewnêtrznego wentylatora, po³¹czonego kana³em podpod³ogo-
wym na sta³e z silosem.

Urz¹dzenia zasilane s¹ napiêciem 3~400V+PEN z szafy
g³ównej, z której s¹ zasilane szafki poszczególnych urz¹dzeñ,
tj. wentylatora, mieszade³, przenoœnika œlimakowego wygar-
niaj¹cego, przekszta³tnika zasilaj¹cego silnik rozrzutnika oraz
szafka obwodów sterowania i pomiarów. Przenoœniki za³a-
dowczy i wy³adowczy zasilane s¹ z odrêbnej szafy zasilaj¹cej
urz¹dzenia ca³ej linii technologicznej.

, gromadz¹c w komputerze wszy-
stkie informacje o gospodarstwie, wspomaga zarz¹dzanie
produkcj¹ roœlinn¹ w gospodarstwie, szczegó³owe planowanie
i kontrolowanie produkcji, w tym równie¿ kosztów i zysków,
automatyczne wype³nienie wniosku o dop³aty bezpoœrednie
i wielu innych dokumentów, mapy, pomiary GPS i wiele innych
funkcji.

Program komputerowy Bitfarma jest narzêdziem informa-
tycznym przeznaczonym do ewidencjonowania zdarzeñ gospo-
darczych w gospodarstwach rolnych, a tak¿e do wspomagania
procesu planowania i podejmowania decyzji z zakresu
bie¿¹cego zarz¹dzania produkcj¹ roœlinn¹. Oprogramowanie
zosta³o przygotowane przez firmê Bitcomp Polska
(www.bitcomp-polska.pl) i Centrum Doradztwa Rolniczego
(www.cdr.gov.pl). Program Bitfarma jest przeznaczony zarów-
no dla rolników jak i dla doradców rolniczych. Przy u¿yciu
jednej instalacji programu mo¿na prowadziæ zapisy dla wielu
gospodarstw rolnych, co jest szczególnie istotne z punktu
widzenia doradców rolniczych. Bitfarma jest programem dzia-
³aj¹cym na lokalnym komputerze u¿ytkownika i dla sprawnego
dzia³ania nie wymaga w trakcie u¿ytkowania po³¹czenia
z Internetem. Po³¹czenie internetowe jest wymagane dla aktu-
alizacji programu oraz do przesy³ania danych do Hurtowni
Danych.

odœrodkowy, ³opatkowy rozrzutnik ziarna

mieszad³o wewnêtrzne

Bitfarma - program komputerowy wspomagaj¹cy
zarz¹dzanie produkcj¹ roœlinn¹ w gospodarstwie rolnym,
opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie, Oddzia³ w Poznaniu oraz BITCOMP
POLSKASp. z o. o., Poznañ
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Obecnie program sk³ada siê z nastêpuj¹cych g³ównych
elementów: rejestr dzia³ek ewidencyjnych, rejestr dzia³ek
rolnych, karta dzia³ki rolnej, modu³ ekonomiczny, modu³
magazynowy, modu³ map, raporty. W trakcie opracowywania
s¹ modu³y dotycz¹ce produkcji zwierzêcej.

, produkcji DeLaval
Sp. z o.o., Wroc³aw, jest kompletnym systemem zarz¹dzania
w oborach uwiêziowych nowoczesnym narzêdziem przezna-
czonym do tradycyjnych obór utrzymuj¹cych krowy na uwiêzi.
System utrzymuje bezprzewodow¹ komunikacjê z kompute-
rem do przesy³ania danych udojowych i hodowlanych. Nowa
jednostka udojowa z miernikiem mleka zgodnym z ICAR oraz
system rozpoznawania krowy SMART ID pozwalaj¹ zidenty-
fikowaæ numer krowy. Dane przesy³ane s¹ do bazy danych
w komputerze i dziêki temu dostêpne s¹ do analizy i monitoro-
wania. System DeLaval DelPro to prosty i ³atwy sposób na
modernizacjê obory uwiêziowej daj¹cy wiele korzyœci przy
niewielkich nak³adach. Nie ma koniecznoœci modernizacji
obiektu, ani zmiany rutyny doju. System znacznie zwiêksza
kontrolê nad stadem. Zarz¹dzanie ferm¹ mleczn¹ podlega
zmianom i wspó³czeœni hodowcy oczekuj¹ mo¿liwoœci
zmodyfikowania manualnej obs³ugi urz¹dzeñ na automa-
tyczn¹.

Funkcje systemu DeLaval DelPro:

Podstaw¹ systemu DeLaval DelPro jest nowe stanowisko
udojowe DeLaval DelPro. Jest to urz¹dzenie przenoœne, lekkie,
zautomatyzowane. Po³¹czone bezprzewodowo z centralnym
komputerem wysy³a ono i odbiera informacje oraz reguluje
optymalne parametry przebiegu doju.

Stanowisko udojowe DeLaval DelPro MU 480 jest Ÿród³em
szybkiej i dok³adnej informacji o wydajnoœci krowy i u³atwia
podejmowanie prawid³owych decyzji. Natychmiast sygnali-
zuje wyst¹pienie nieprawid³owoœci w przygotowaniu krowy do
doju, a podczas doju szybko i dok³adnie przesy³a dane o jego
przebiegu.

Po³¹czenie bezprzewodowe stanowi prawdziwy prze³om
w doju krów w oborach uwiêziowych. Stanowisko udojowe
DeLaval DelPro umo¿liwia natychmiastowy dostêp do danych
o wydajnoœci mleka i lepsz¹ kontrolê procesu produkcyjnego.
Dane o wydajnoœci mleka nale¿¹ do najwa¿niejszych elemen-
tów zarz¹dzania stadem i s¹ wykorzystywane do:
- uk³adania dawek pokarmowych,
- identyfikacji krów w rui,
- wczesnego wykrywania problemów zdrowotnych,
- analizowania krzywej laktacji,
- przewidywania wydajnoœci mleka poszczególnych krów

oraz planowania kojarzeñ i brakowania.
Stanowisko udojowe DeLaval DelPro dostarcza tych wszy-

stkich informacji natychmiastowo i precyzyjnie.

¯ywienie jest jednym z najwa¿niejszych elementów zarz¹-
dzania stadem. Precyzyjne i dok³adne dane umo¿liwiaj¹ opty-

DeLaval Del Pro system zarz¹dzania karmieniem i udo-
jem stada krów w oborach uwiêziowych

- Dój

- ¯ywienie

malizacjê ¿ywienia i produkcji mleka oraz zapewnienie
zwierzêtom dobrego stanu zdrowia.
System zarz¹dzania stadem DeLaval DelPro czyni to zadanie
znacznie ³atwiejszym. Po raz pierwszy w oborach uwiêzio-
wych dane o doju i ¿ywieniu mog¹ byæ automatycznie
przekazywane do systemu.

DeLaval DelPro MU480 dostarcza dane natychmiast po za-
koñczeniu doju ka¿dej krowy i przekazuje je automatycznie
systemowi DeLaval DelPro. Analiza danych zgromadzonych
w systemie pozwala na opracowanie indywidualnej dawki po-
karmowej dla ka¿dej krowy. Informacje o iloœci mleka i zawar-
toœci t³uszczu i bia³ka (zgodnie z atestem ICAR) umo¿liwiaj¹
u³o¿enie optymalnej dawki pokarmowej. Drogie pasze treœci-
we zadaje siê w iloœciach wykluczaj¹cych przekarmienie
i schorzenia metaboliczne, jak równie¿ niedo¿ywienie i spadek
mlecznoœci. Dawki pokarmowe mo¿na dostosowywaæ do wy-
dajnoœci krowy lub zadanych celów. Dziêki automatycznemu
systemowi ¿ywienia krowy mog¹ byæ karmione czêsto i w ma-
³ych dawkach, co gwarantuje programowanie urz¹dzeñ ¿ywie-
niowych tak, by dostarcza³y precyzyjnie okreœlon¹ dawkê
paszy. Po odpowiednim zaprogramowaniu urz¹dzenia, dawki
pokarmowe s¹ dostosowywane automatycznie. Ten wydajny
system zaoszczêdzi czas i wysi³ek, jednoczeœnie zapewniaj¹c
optymalne ¿ywienie zwierz¹t, maksymaln¹ produktywnoœæ
oraz racjonalizacjê kosztów. Bêdzie to korzystne zarówno dla
zwierz¹t, jak i hodowcy.

Dobra organizacja rozrodu poprawia jakoœæ stada i dochód
producenta mleka. DeLaval DelPro upraszcza organizacjê
rozrodu i umo¿liwia analizowanie p³odnoœci zwierz¹t. Dane
z przesz³oœci mo¿na wykorzystywaæ w celu planowania,
prognozowania i podejmowania decyzji.

System prowadzi kalendarz rozrodu, pokazuje przewidy-
wane daty unasieniania, przewidywan¹ datê gotowoœci ka¿dej
krowy do krycia i sygnalizuje koniecznoœæ jej obserwowania
w celu stwierdzenia rui i ustalenia optymalnego czasu unasie-
niania. Prawid³owe ustalanie czasu inseminacji poprawia
szanse zap³odnienia. Dziêki zmniejszeniu liczby koniecznych
inseminacji, redukuje koszty rozrodu i oszczêdza czas.

Jednoczeœnie mo¿liwe jest poprawienie produktywnoœci
farmy dziêki skróceniu okresu miêdzywycieleniowego. Daje to
konkretne korzyœci finansowe.

Inwestuj¹c w DeLaval DelPro producent mleka nie musi re-
zygnowaæ z dotychczasowej dobrej techniki dojenia, lecz
otrzymuje dodatkowe narzêdzie do kompleksowego zarz¹dza-
nia produkcj¹ mleka. Otrzymuje te¿ lepszy dostêp do informa-
cji i mo¿liwoœæ bardziej wnikliwej kontroli nad wszystkimi ele-
mentami produkcji mleka.

Na farmach, gdzie pracuje kilku dojarzy, ka¿dy z nich ma
mo¿liwoœæ wprowadzenia swojego indentyfikatora. Pozwala to
na monitorowanie wydajnoœci uzyskiwanych przez poszcze-
gólnych dojarzy, poszczególnych elementów doju, jak np.
przygotowania wymienia do doju czy tempa oddawania mleka.

- Rozród

- Organizacja pracy

“FARMA 2008” INTERNATIONAL TRADE FAIR OF ANIMAL BREEDING AND
RURAL DEVELOPMENT

Summary

Gold medal winners of the FARMA 2008 competition have been presented in the paper. The five farm machines and equipment, that are
the Gold Medal winners, are following: JKS 220/5S Potato Sorter manufactured by REMPRODEX Sp. z o.o., Cz³uchów (Poland);
T!TAN Milking Robot manufactured by WestfaliaSurge GmbH (Germany); Inner Mixer for Homogenization and Aeration in BIN Silos
manufactured by BIN Sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski (Poland); Bitfarma Computer Programme Aided Plant Production
Management in Farm manufactured by Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddzia³ w Poznaniu and BITCOMP POLSKA
Sp. z o.o., Poznañ (Poland); DeLaval Del Pro - Management System of Feeding and Milkimg of Caw Herd in Tying Stall manufactured
by DeLaval Sp. z o.o., Wroc³aw (Poland).
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