
 
maksymalne wykorzystanie potencja³u Twojego stada

INFODEX 

kontrola wydajnoœci mlecznej kontrola wagi kontrola zu¿ycia pasz

Skuteczne zarz¹dzanie farm¹ mleczn¹ to zajêcie z³o¿one i wymagaj¹ce czasu. Jest wiele czynników, które 
oddzia³uj¹ na ca³e stado i ka¿d¹ krowê z osobna. Wydajnoœæ, stan zdrowia i potencja³u produkcyjnego krów, 
dawki ¿ywieniowe i ich wp³yw na wagê zwierz¹t, czy wreszcie rozród i przebieg laktacji – wszystkie te elementy 
maj¹ swoje odzwierciedlenie w produkcyjnoœci i dochodowoœci stada.
Aby w pe³ni analizowaæ i nadzorowaæ powy¿sze czynniki potrzebne jest narzêdzie daj¹ce nam pe³n¹ kontrolê 
nad produkcj¹ mleka w gospodarstwie. Takim narzêdziem jest program zarz¹dzania stadem INFODEX, który 
pozwala na maksymalne wykorzystanie potencja³u genetycznego i œrodowiskowego stada.

program zarz¹dzania stadem



-niskie koszty inseminacji

-skrócenie okresu miêdzywycieleniowego

-wiêksza p³¹dnoœæ

-wiêksza œrednia roczna wydajnoœæ mleczna
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WYDAJNOŒÆ DZIENNA  WG. DNIA LAKTACJI
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DOBROSTAN
INSEMINACJA

ZDROWIE

DAWKOWANIE
PASZY

KONTROLA ZOOTECHNICZNA
STADA

tel. +48 52 346 42 81

www.polanes.com.pl

WYDAJNOŒÆ / WAGA 

POTENCJA£
PRODUKCYJNY

WYDAJNOŒÆ

- bie¿¹ca wymiana danych miêdzy komputerem, 

  a urz¹dzeniami w hali udojowej

- zapis i analiza wydajnoœci dla pojedynczej krowy, 

  grup krów i ca³ego stada

- kontrola masy krów dziêki wadze wbudowanej 
  wewn¹trz boksu paszowego
- dostosowanie dawek paszy zgodnie z potrzebami
  krów, na podstawie obserwacji zmian w ich wadze
- analiza efektywnoœci planu ¿ywieniowego
  ustalonego  dla grupy zwierz¹t,
  lub pojedynczej krowy

- alarmy na temat nietypowych zdarzeñ, 

   np.; krowa w trakcie leczenia, gwa³towny spadek 

   na krzywej laktacji, krowa nie pobiera paszy

- rejestr przebiegu leczenia i dozowanych leków

- kontrola udoju krów bêd¹cych w trakcie

  przyjmowania leków

- kalendarz krowy z zapisem codziennych zdarzeñ

- mo¿liwoœæ generowania raportów i analiz 

  porównawczych na podstawie danych 

  z hali udojowej

- mo¿liwoœæ integracji z urz¹dzeniami peryferyjnymi, 
  np. bramkami separacyjnymi lub boksami paszowymi

- rejestr danych na temat poszczególnych krów o 

   iloœci  inseminacji, wycieleñ, laktacji

- mo¿liwoœæ podzia³u krów na grupy, np..; 

   zainseminowane, zacielone, zasuszone, chore itp.

- nadzór nad planem rozrodu i wynikami 

  gospodarstwa

- ustalanie dawek paszy dla poszczególnych krów 

   lub grup ¿ywieniowych

- regulacja dawek paszy zgodnie z krzyw¹ laktacji

- opcja uzupe³nienia ¿ywienia dodatkami p³ynnymi
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