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Dairy Sensor
pomiar tłuszczu i białka w mleku

VET

Dairy Sensor
sprawdzi wydajność żywienia

Dairy Sensor powiadomi cię o problemie z żywieniem

Kluczem do efektywnego leczenia jest wykrywanie 

chorób i to jest to czym wyróżnia się Dairy Sensor. 

Krowy, u których występuje ketoza (kwasica) mają 

podniesiony poziom tłuszczu w mleku i obniżony 

poziom białka. Czujnik Dairy Sensor mierzy 

komponenty mleka z każdego udoju. Jeżeli poziom 

tłuszczu przewyższa poziom białka w mleku o 40%,

system za pośrednictwem programu Infodex 

wskaże, że krowa ma podejrzenie wystąpienia

ketozy. Ta metoda jest niezwykle wiarygodna 

ponieważ mleko jest monitorowane codziennie.

wczesne wykrywanie poważnych problemów

zdrowotnych

optymalizacja żywienia

identy*kacja rezultatów przy zmianie racji

żywnościowej

wykrywanie obniżonej jakości żywienia

szybszy zwrot inwestycji w moduł VET 1-2 lata

i

Żywienie to największy wydatek w gospodarstwach mlecznych. Dlatego, optymalizacja i kontrola jest najważniejsza. 

Problemy takie jak nieplanowane zmiany lub przemieszane racje żywnościowe częstopowodują zmiany w poziomie 

tłuszczu lub białku w mleku oraz proporcje między nimi. Dairy Sensor monitoruje komponenty mleka podczas 

każdego udoju. Każda zmiana jest szybko identy*kowana w programie Infodex i przekazywana hodowcy 

w postaci alarmu .

Jak czujnik Dairy Sensor poprawi rezultaty?
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Dairy Sensor
małe urządzenie - wielkie możliwości

VET

Charakterystyka techniczna:

DAIRY SENSOR oprócz parametrów *zyczno

-chemicznych mierzy również ilość udojonego

mleka, a więc stanowisko udojowe jest już 

kompletne bez dodatkowych urządzeń i kosztów.

Jeśli oczekujesz pomiarów certy*kowanych

przez  ICAR możesz połączyć na jednym 

stanowisku udojowym Dairy Sensor z komorą 

pomiarową Pulsameter 2.

Poza uzyskaniem wszystkich parametrów

dostarczanych przez DAIRY Sensor zestaw

pozwoli na certy*kowany pomiar ilości mleka

oraz pobieranie reprezentatywnych próbek 

z udoju. Zestaw obsługuje jeden wspólny

sterownik doju KOMPAS 500.

urządzenie elektroniczne, które bada przepływające przez nie mleko

bezkosztowy proces pomiarowy, nie wymaga substancji odczynnikowych

działa automatycznie bez zakłócania przepływu mleka

Zestaw pomiarowy przeznaczony

dla hodowców wymagających

codziennej szerokiej kontroli

mleka na najwyższym poziomie.

proces pomiarowy nie wymaga dodatkowych czynności ze strony obsługi lub mleczarni

mycie razem z innymi elementami systemu dojenia podczas procesu CIP

mała objętość wewnętrzna nie wymaga dodatkowej wody ani detergentów

minimalne koszty eksploatacyjne-Dairy Sensor nie zawiera części ruchomych ani innych

części eksploatacyjnych

koszty serwisowe dla urządzenia są ograniczone do okresowej kalibracji z programem

INFODEX wykonywanej on–line
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Centrum zarządzania stadem i dojem

INFODEX

Inteligentne czujniki Co sprawia, że nasze zarządzanie
jest optymalnie skuteczne?

1 5

Niezależenie od sposobu zarządzania, program

INFODEX pomoże ci uzyskać informacje, których

potrzebujesz w sposób przyjazny i intuicyjny, 

dzięki najnowszej technologii i oprogramowania

implementowanych przez naszych informatyków.

i

Stworzyliśmy program przy udziale specjalistów 

z dziedziny weterynarii i żywienia zwierząt, w pełni

funkcjonalny , ale również otwarty na zindywidualizowane

potrzeby każdego hodowcy. Wystarczy że nam 

o nich powiesz, a nasz zespół opracuje dla Ciebie 

odpowiednie narzędzie.

Nasze czujniki zmierzą nie tylko ilość mleka,

ale także tłuszcz, białko, laktozę , temperaturę 

przewodność i aktywność.

Dokładna identy*kacja zwierząt

Dokładny i precyzyjny system identy*kacji

zwierząt ID przypisuje zmierzone parametry

do odpowiednich zwierząt.

Mądre decyzje

Algorytmy sztucznej inteligencji zmieniają

dane z czujników na cenną informację 

i decyzję dla rolnika, sprawiając, że stado 

jest zdrowe i dobrze odżywione.
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System zarządzania - sieć
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Przegląd i utrzymywanie reprodukcyjnej
skuteczności

Dokładne określanie problemów krów:
płodność, zapalenie gruczołu mlekowego 
i inne problemy zdrowotne

Organizacja kontroli zdrowia, szczepionek 

i programów synchronizacji

Statystyki o dolegliwościach i leczeniu

Wykrywanie rui u zwierząt dojnych oraz

monitoring aktywności w młodym stadzie

i

Produkcja mleka

Reprodukcja i zdrowie stada

Kontrola i monitoring komponentów

podłączonych do sprzętu komputerowego

Monitoring wydajności mycia hali

Zarządzanie zużyciem pasz

Automatyczna waga zwierząt

System selekcji zwierząt

Powiadomienia mobilne o wykryciu rui.

Monitoring produkcji mleka - średnia 

z dnia, miesiąca i roku

Unikanie spadków laktacji i utrzymanie

produkcji

Identy*kacja i natychmiastowe leczenie

wyjątków

Integracja wyników testów poszczególnych 

komponentów w stadzie i indywidualnie

Ocena przepływu mleka i dane produkcji

Pomiar przewodności mleka i lepszy

monitoring wykrywania mastitis



ŻYWIENIE
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Planowanie, kontrola, optymalizacja

Karmienie w hali udojowej

UDÓJ 

ŻYWIENIE

WAGA

RUJA

SORT

ID

VET

INFODEX
PROGRAM

Moduł żywienie pozwala planować i realizować

program automatycznego żywienia dla każdego

zwierzęcia w stadzie optymalizując zużycie drogich 

pasz treściwych. Program Infodex umożliwia 

zaprogramowanie kompleksowego planu 

żywieniowego dla stada z uwzględnieniem

indywidualnych potrzeb krów, w zależności od

statusu laktacji, ciąży, czy stanu zdrowia.

W oborach gdzie krowy są trzymane cały rok, warto zainstalować odpowiedni system żywienia w hali

udojowej. Poza kontrolą żywienia jest to też dodatkowy bodziec dla zwierząt do płynnego podejścia

na udój. POLANES opracował indywidualne systemy żywienia do stosowania w halach udojowych.

Niezależnie od tego czy wybierzesz halę 30 lub 50-stopniową Rybią Ość , Swing Over, POLANES może

dostarczyć takie zautomatyzowane rozwiązanie, jakiego potrzebujesz. Indywidualne systemy żywienia

w halach udojowych mogą dostarczać do 3 kg paszy na krowę.

System żywienia w hali opracowany
na bazie sterowanych elektrycznie
zasobników rurowych o pojemności
spadowej 3kg



Dodatki płynne dla zwiększenia
potencjału produkcyjnego

Kalendarz krowy

Maksymalna dawka jednorazowa

Żywienie indywidualne

Przenoszenie niepobranej porcji

Ustawianie grup żywieniowych

Alarm niskiej konsumpcji paszy

Regulacja dawek zgodnie z krzywą laktacji

Obliczanie ilości paszy w silosie

Wspomaga leczenie ketozy i zapobiega jej

występowaniu

Ułatwia płynne przejście wysokowydajnej

krowy z zasuszenia do wysokiej laktacji

Łagodzi stres okołoporodowy i zapobiega

nadmiernej utracie masy ciała

Cechy i korzyści modułu żywienie

Automatyczny system żywienia pozwala wybrać

do trzech typów paszy w stacji paszowej.

Z silosa wprost dla krów 
bez ręcznej pracy

Stacja żywienia posiada możliwość podawania

wysokoenergetycznych dodatków płynnych, 

np. melasę i glikol.

Stosowanie tego typu dodatków korzystnie

wpływa na zdrowie krów:

ŻYWIENIE
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Korzyści systemu PMR

Precyzyjnie premiujemy krowy wg. dnia
laktacji i ilości udojonego mleka

Stosując dozowniki dodatków płynnych
możemy zaspokoić wysokie zapotrzebowanie 
energetyczne krów wchodzących w laktację

Za pomocą wagi wbudowanej w stację
ułatwiamy bilansowanie i korektę
ustalonych dawek pokarmowych

Cechy i korzyści modułu żywienie

Wahania wagi są wyraźnym sygnałem aby 

skontrolować stan zdrowia krowy. Stwierdzony 

brak apetytu to jeden z pierwszych objawów

chorób np. mastits czy choroby racic.

Stosując PMR czyli system dawek częściowo

pełnosk ładnikow ych nie  ma potr zeby

wyodrębniania grup żywieniowych, gdyż

wszystkie krowy otrzymują jedną podstawową

dawkę TMRu, a dopiero produkcja powyżej

bazowej wydajności jest premiowana paszę

treściwą i dodatkami ze stacji paszowej. 

PMR to także znakomita okazja do indywidualnej 

oceny kondycji zwierząt w stadzie.

ŻYWIENIE
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Karmienie w stacjach paszowych
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Korzyści:

Badania pokazują, że wydatki związane 

ze stadem mogą być zoptymalizowane jeśli 

krowa została zapłodniona w możliwie jak 

najkrótszym czasie. Aby taka sytuacja miała 

miejsce należy stosować wydajny system, 

który informuje dojarza w odpowiednim 

czasie, że krowa jest w rui.
Skracając okresy międzywycieleniowe wpływamy 

na wzrost produkcji mleka stada, w którym chcemy 

utrzymać optymalną ilość krów znajdujących 

się w stadium laktacji.

Specy*ka modułu FARMA LIFE pozwala na

wykrywanie rui u krowy zarówno w oborach

wolnostanowiskowych, na pastwisku i wszędzie 

tam, gdzie nie ma ustalonego rytmu codziennego 

doju.

RUJA
FARMA LIFE
Kontrola płodności, inseminacja

i

Moduł FARMA LIFE pomaga wykryć 

zwierzęta, które są w rui, wyznacza je do 

inseminacji i wskazuje idealny czas do jej 

przeprowadzenia.

Dowiedz się, które krowy 

zainseminować i kiedy
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RUJA
FARMA LIFE

Pedometr LIFE to wydajny monitoring 

aktywności zwierząt i dokładna identy*kacja 

zdarzeń. Pedometr LIFE może być łatwo 

przeniesiony z jednej krowy na drugą. 

Dostarczamy wariant, który pasuje na nogę 

krowy, ponieważ badania wykazały, że ten 

typ czujnika wykazuje najwyraźniejsze 

sygnały wysokiej aktywności.

i

Aby zapewnić dokładną identy*kację, urządzenie

pomiarowe systemu Farma Life mierzy i gromadzi

wszystkie 15 sekwencji aktywności dziennie, co

sprawia, że krowy które wykazują słabe symptomy

rui i tak są wykrywane. System Farma Life jest

wyposażony w antenę dookólną oraz pedometry

LIFE z 3- osiowym cyfrowym akcelerometrem.

Funkcje FARMA LIFE:

Wysoka dokładność, wykrywanie rui 24/7

Powiadomienia na telefon o rui przez 

aplikację FARMA LIFE APP

Monitoring odpoczynku i komfortu krów

Bezprzewodowa, dalekosiężna transmisja

Długa żywotność akumulatora (ponad 5 lat)

2 3

pedometr systemu Farma Life

czytnik RF systemu Farma Life

FARMA LIFE
App
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Kontrola bilansu energetycznego
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Dlaczego krowy 
powinny być ważone?

WAGA to moduł systemu zarządzania, który

automatycznie mierzy masę ciała krowy i zapisuje w

bazie danych programu INFODEX.

System WAGA składa się z jednej lub wielu platform

umieszczonych w stacjach paszowych, który

systematycznie waży krowy podczas pobierania

karmy. Dane pobrane z indywidualnej bazy danych

krowy umożliwiają utworzenie raportów o masie

ciała, co jest niezbędnym komponentem przy

efektywnym zarządzaniu mlecznym gospodarstwem.

i Okres zasuszenia i połogu u krów mlecznych określa wydajność rozrodczą podczas laktacji.

Wysokowydajne krowy znajdujące się w okresie przejścia do fazy połogu potrzebują więcej energii 

niż zużywają do produkcji mleka i utrzymania masy ciała. Takie zwierzęta mogą doświadczać 

znacznego ujemnego bilansu energetycznego, który jest kojarzony z wysokim ryzykiem metabolicznych 

dolegliwości i problemami zdrowotnymi. Krowy w okresie połogu zazwyczaj zaczynają nabierać wagi 

i balansu energii około 30-40 dni po wycieleniu. Krowy, którym się nie udaje osiągnąć takich wyników 

są w grupie ryzyka dotyczącego produkcji mleka i reprodukcji.



platforma wagowa

1000kg 

WAGA
Kontrola bilansu energetycznego
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WAGA jest narzędziem, które w kon*guracji 

z innymi parametrami ujętymi w programie 

INFODEX, umożliwia wielokierunkowe analizy.

System WAGA składa się z jednej lub wielu

platform umieszczonych w stacjach paszowych 

który systematycznie waży krowy podczas 

pobierania karmy. System ważenia zwierząt 

w stacjach paszowych nie zakłóca płynności 

przemieszczania się krów w oborze.

Korzyści:

Identy*kacja spadku lub wzrostu wagi 
podczas okresu zasuszenia

Identy*kacja krów, które mają opóźnienie

w powrocie do właściwej wagi w okresie połogu

Wspieranie diety i przypisywanie do parametrów
indywidualnego środowiska żywieniowego 
dla monitorowania stresu i problemów
zdrowotnych

Retrospektywna analiza zmian w żywieniu

Płynny pomiar bez zakłóceń

2 5
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Hodowcy średnich i dużych gospodarstw 

mlecznych zajmują się codziennie dużą ilością 

krów. Hodowla, inseminacja, ciąże, kontrole 

po wycieleniu i leczenie weterynaryjne chorych 

krów jest tylko krótką listą działań, które trzeba 

przeprowadzać regularnie. Śledzenie, selekcja 

i monitoring zwierząt są ważnym i wymagającym 

zadaniem dla hodowcy. Te działania są nie tylko 

czasochłonne i wymagające analizy danych, ale 

też mogą skutkować niedopatrzeniem wszystkich 

zwierząt.

Moduł SORT automatycznie namierza krowy, 

które potrzebują Twojej uwagi każdego dnia. 

Jedyne co musisz zrobić, to określić kryteria,

a moduł Sort zrobi za ciebie resztę. System 

kontroluje bramki selekcyjne i odseparowuje

krowy w odpowiednie miejsca według wcześniej

ustalonych instrukcji zapisanej w programie

INFODEX.

Separacja z poziomu programu

2 6

i

Separacja z poziomu
stanowiska udojowego

z klawiatury sterownika KOMPAS 500
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Moduł Sort to element zarządzania stadem 

używany do skutecznego izolowania krów do 

hodowli i leczenia. Pozwala na szybką inseminacją 

krów bez potrzeby pokonywania dużych 

odległości w poszukiwaniu właściwej krowy.

2 7

i

Charakterystyka:

Automatyczna selekcja

Wybieranie krów do hodowli

Oszczędność czasu i pracy

automatyka wspierana układem fotokomórek

Separacja zgodnie z kryteriami
zapisanymi w programie INFODEX

Separacja manualna w hali za
pośrednictwem panela Komas 500

Pneumatyczne bramki selekcyjne
1,2,3,4,5 drożne
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10%

10%

15%

www.polanes.eu

Możliwe oszczędności i wzrost zysków przy
zastosowaniu modułów KOMPAS FARM
wspomagających kontrolę, diagnozę
i planowanie w Twoim gospodarstwie.

PROFIT %

Wiemy jak ważne jest indywidualne podejście 

do potrzeb każdego hodowcy. Potra*my dostosować 

nasze nowoczesne rozwiązania do zakładanych 

przez Was rezultatów w produkcji mleka. 

Skontaktuj się z nami, powiedz nam o Twoich 

oczekiwaniach, a my zaproponujemy rozwiązanie.

Pomagamy w produkcji mleka
od 1994 roku


