GEA FARM TECHNOLOGIES
BANDOS VALDYMO PROGRAMOS

Kompiuterinė programa DairyPlanC21
Kompiuterinė bandos valdymo programa DairyPlan C21 – nesudėtinga vartotojui
naudoti ir plačias bandos produktyvumo, aktyvumo, duomenų kaupimo ir analizės bei bandos
kontrolės galimybes turinti programinė įranga.
Pagrindinės DairyPlan C21 savybės:
 melžimo proceso parametrų fiksavimas ir analizė –stebima visa melžimo eiga, sutikrinant
esamų melžimo parametrų atitikimą gamintojo nustatytiems;
 gyvulių produktyvumo duomenų fiksavimas ir analizė;
 pieno kokybės analizių fiksavimas;
 koncentruotų pašarų išdavimo kontrolė ir analizė –nustatomi parametrai gyvulių šėrimo
koncentruotais granuliuotais pašarais robotizuotoje melžimo sistemoje MIone arba šėrimo
boksuose;
 pieno šaldymo ir šaldytuvo plovimo parametrų fiksavimas ir analizė – programa
DairyPlan seka ir kaupia duomenis apie pieno aušintuvo veikimo (aušinimo) laiko,
trukmės, plovimų trukmės ir laiko, pieno kiekio ir kt. parametrus;
 bendros informacijos apie gyvulį ir bandą apdorojimas – gyvulių identifikaciniai
duomenys, gyvulių skaičius, gyvulių priskyrimas šėrimo grupei, veršiavimųsi data ir
skaičius, veršelių lytis ir kt. duomenys;
 veterinarinių veiksmų įvedimas ir analizė;
 vaistų nurašymo programa;
 rujos nustatymo kalendorius.

Produktyvūs laikai su CowScout S
Tai specializuota programa karvių rujos ir optimalaus sėklinimo laiko nustatymui.
CowScout S programa yra puikiausias sprendimas ūkiuose, kur karvių apsėklinimo koeficientas
per žemas. Sumažinami reprodukcijos kaštai, tuo pačiu optimizuojama pieno gamyba ir veislinio
darbo sėkmė.
Privalumai:
 lankstus naudojimas visiems gyvuliams arba
specifinėms gyvulių grupėms;
 reprodukciniai duomenys pateikiami realiuoju
laiku;
 parodomos optimalus sėklinimo laikas;
 mažesni reprodukciniai kaštai;
 aiškus ir detalus grafinis rujos ir laktacijos
fazės atvaizdavimas;
 24 val stebėjimas su patikimu gyvulių
identifikavimu;
 jokių apribojimų ūkio dydžiui ar melžimo aikštelės tipui;
 duomenys internetu prieinami bet kur ir bet kada;
 nedideli investiciniai kaštai;
Inovacinė sistema DairyProView
Inovacinė sveikatingumo ir rujos nustatymo sistema – kompiuterinė programa, kuri leidžia
matyti technologinius procesus tvarto viduje, melžimo aikštelėje bei stebėti, kaip atliekamas
kiekvienas darbas ir kokioje jis stadijoje. Visų procesų kontrolė ir apžvalga leidžia efektyviau
priimti valdymo sprendimus, pasiekti didesnį produktyvumą, gerinti logistiką.
Privalumai:
 Programa gali būti įdiegta į kompiuterį arba
mobilųjį telefoną.
 Gyvulio buvimo vietos nustatymas ir elgsenos
analizė;
 Duomenų apdorojimas realiu laiku suteikia
tikslią informaciją apie atskiro gyvulio specifinę
elgseną;
 Techninių komponentų veikimo kontrolė;
 Optimali visos fermos technologinio proceso kontrolė.
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