automatyczna stacja ¿ywienia

PASZOTEC

sprawdzona metoda zwiêkszenia wydajnoœci krów
Dobrostan stada zale¿y m.in. od ¿ywienia, dlatego tak wa¿ne jest indywidualne podejœcie i dostosowanie
dawek ¿ywieniowych do aktualnych potrzeb krów. Czêsto czynnikiem ograniczaj¹cym s¹ wysokie koszty
drogich pasz treœciwych. Stacja ¿ywienia PASZOTEC umo¿liwia zaprogramowanie kompleksowego planu
¿ywieniowego stada z uwzglêdnieniem indywidualnych potrzeb krów, w zale¿noœci od iloœci udojonego
mleka, czy dnia laktacji.

PROGRAM INFODEX - ANALIZA ZJEDZONA PASZA / UDÓJ

- kalendarz krowy,
- ¿ywienie indywidualne,
- ustawianie grup ¿ywieniowych,
- regulacja dawek zgodnie z wydajnoœci¹
lub krzyw¹ laktacji,
- maksymalna dawka jednorazowa,
- przenoszenie niepobranej porcji,
- alarm niskiej konsumpcji paszy,
- obliczanie iloœci paszy w silosie

kontrola zu¿ycia pasz

kontrola wagi

kontrola zdrowia krów

AUTOMATYCZNE WYDAWANIE PASZY PRZEZ CA£¥ DOBÊ

Ka¿da krowa wyposa¿ona jest w
„elektroniczny” numer zakodowany w
responderze zawieszonym na szyi. Po wejœciu
krowy do stacji nastêpuje rozpoznanie krowy
przez antenê oraz komunikacja z
komputerowym programem INFODEX,
stanowi¹cym bazê danych systemu.
Niezale¿nie od pory dnia – program decyduje o
przyznaniu krowie dawki pokarmu.

SOLIDNA KONSTRUKCJA GWARANCJ¥ D£UGIEJ ¯YWOTNOŒCI
URZ¥DZENIA

Stanowisko paszowe sk³ada siê z odpornej ocynkowanej ogniowo konstrukcji o
d³ugoœci 2.4 m. Pa³¹ki grzbietowe zapobiegaj¹ obskakiwaniu przez inne krowy
w okresie rui. Zasadnicze elementy stacji: zasobnik, uk³ad œlimakowy i koryto
wykonane s¹ z wysokogatunkowej stali oraz stali kwasoodpornej.
Opcj¹ dodatkow¹ jest bramka blokuj¹ca, która ma zapewniæ spokojne i
bezpieczne pobranie paszy. Po wejœciu krowy do stacji bramka uruchamiana
si³ownikiem pneumatycznym – zamyka siê i pozostaje zamkniêta tak d³ugo, jak
d³ugo krowa pobiera paszê. Otwarcie bramki nastêpuje po wsypaniu ostatniej
dawki ¿ywieniowej danej krowy.

DODATKI P£YNNE DLA ZWIÊKSZENIA POTENCJA£U PRODUKCYJNEGO
Stacja ¿ywienia PASZOTEC posiada opcjê wyposa¿enia w modu³ VITAMIZER,
podaj¹cy wysokoenergetyczne dodatki p³ynne, np.; melasê i glikol.
Stosowanie tego typu dodatków korzystnie wp³ywa na zdrowie krów:

Informacja
+
Analiza
+
Decyzja

=
Zarz¹dzanie Stadem

- zapobiega i wspomaga leczenie ketozy,
- u³atwia p³ynne przejœcie wysokowydajnej krowy ze stanu zasuszenia do
wysokiej laktacji,
- ³agodzi stres oko³oporodowy i zapobiega nadmiernej utracie masy cia³a,
- polepsza smakowitoœæ paszy i poprawia jej wyjadanie.
Zamkniêcie pneumatyczne
stacji PASZOTEC

EFEKT WIDOCZNY NA WADZE
Stacja ¿ywienia PASZOTEC posiada mo¿liwoœæ
wbudowania wagi wewn¹trz boksu. Stwarza to szanse
na bie¿¹c¹ kontrolê masy zwierz¹t bez stresu dla nich.
Kontrola wagi dostarcza nam informacji na temat
efektywnoœci konkretnego planu ¿ywienia lub mo¿liwych
problemów ze zdrowiem zwierzêcia.

KONTROLA ZOOTECHNICZNA STADA
Stacja ¿ywienia b¹dŸ ca³a linia paszowa
mog¹
byæ stosowane jako rozwi¹zanie typu Stand-alone.
Mog¹ byæ te¿ elementem systemu zarz¹dzania
stadem INFODEX, który umo¿liwia generowanie
raportów i analiz porównawczych na podstawie danych
z hali udojowej i urz¹dzeñ peryferyjnych.
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