Melžiant aukšto
produktyvumo karves,
jų melžimo laiką galima
sutrumpinti net iki 50
sekundžių.
Tai reiškia, kad visos
bandos melžimo laikas per
vieną melžimą sutrumpėja
vidutiniškai apie 20
sekundžių.

Technologijos ir paslaugos
Kaip vyksta „DeLaval“ į pieno srautą reaguojantis
Flow-Responsive™ melžimas:
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„DeLaval DelPro™“

„DeLaval“ sertifikuoti specialistai praves
mokymus, kad padėtų jums pradėti
eksploatuoti savo sistemą. Mūsų patariamoji
komanda padės jums gauti didžiausią
įmanomą naudą iš savo melžimo sistemos.

Naujausia „DeLaval DelPro™“ suteikia jums daugiau
kontrolės nei kuris nors kitas iki šiol mūsų sukurtas
įrenginys. Apsiginklavę jus greičiau pasiekiančia,
tikslesne informacija, analizėmis ataskaitomis ir
perspėjimais, jūs galite priimti labiau pagrįstus
ūkininkavimo sprendimus.

„DeLaval“ pieno matuoklis

„DeLaval Evanza™“

ICAR patvirtintas pieno matuoklis MM27
veikia naudodamas IR technologiją, neturinčią
jokių judančių dalių, todėl reikalaujančią labai
nedaug eksploatacinės priežiūros, bet skirtą
labai tiksliai matuoti pieno srautą ir stebėti
primilžį.

„DeLaval“ melžtuvas „Evanza™“ su „DeLaval“
technologija „TopFlow™“ ir „DeLaval“ kasetėmis
„Clover™“ paklūsta pieno srautui ir sudaro sąlygas
karves melžti greitai, maloniai ir našiai, akcentuojant
būtinybę jums padėti primelžti kiek įmanoma
daugiau pieno. Tiesiog tai pats novatoriškiausias
mūsų kada nors sukurtas melžtuvas.

Vakuumo reguliavimas ir
stebėjimas

,,DeLaval InserviceTM viskas
įskaičiuota“

į pieno srautą reaguojantis
melžimas

Sudarius „Viskas įskaičiuota“ sutartį, mes atliekame
visus planinius eksploatacinės bei techninės
priežiūros darbus ir papildome eksploatacinių
medžiagų atsargas – ir viskas už fiksuotą, iš anksto
sutartą kainą, atsiskaitant pagal suderintą mokėjimo
tvarką.

„DeLaval“ vakuumo reguliavimo technologija
skirta tam, kad tinkamu metu būtų
naudojamas tiksliai tokio stiprumo vakuumas,
kokio reikia, ir kiekviena melžimo vieta būtų
akylai stebima viso melžimo proceso metu.

Visa apimantis požiūris į jūsų ūkį su „DeLaval“ į pieno srautą
reaguojančiu Flow-Responsive™ melžimu

VIETA, KUR ĮSIKŪRĘS ŪKIS:
ASENDORFAS, VOKIETIJA
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BANDOS DYDIS: 400

48.9 kPa

„DeLaval“
konsultacinės paslaugos

„DeLaval
Flow-ResponsiveTM“

%

SUTRUMPĖJA
MELŽIMO TRUKMĖ
NIEKAIP NEIGIAMAI
NEPAVEIKIANT PRIMILŽIO*
* Palyginti su vieno, nekintamo vakuumo sistema, praėjus 6 mėnesiams po pakeitimo.
Pienininkyste besiverčiančio ūkininko atsiliepimas iš praktikos apie naudojamus
„DeLaval“ produktus. Ūkininkų atsiliepimuose pateikiami rezultatai nebuvo patikrinti
nepriklausomų tyrimų būdu ir tai nėra bendrovės „DeLaval“ pareiškimas, kad tokie
rezultatai yra tipiški. Ūkininkų atsiliepimai nereiškia jokių savybių garantijos.

Ūkio pelningumas

Darbo našumas

Gyvulių gerovė

Maisto sauga

Kai melžiama reaguojant į
pieno srautą, iš kiekvienos
sekundės galima išspausti
naudos. Galimybė
ištraukti daugiau pieno,
nei įmanoma su vieno,
nekintamo vakuumo
sistema, per trumpesnį
laiką su mažesnėmis
darbo sąnaudomis duoda
milžiniškos naudos, ypač
dideliuose ūkiuose.

Kai melžiama reaguojant
į pieno srautą, atsiranda
galimybė suderinti visus
melžimo procesus taip, kad
nusistovėtų visiškai paprasta,
darbuotojams patogi darbo
tvarka, sumažinanti darbo
sąnaudas. Pamelžkite
per trumpesnį laiką arba
pamelžkite daugiau karvių
per vieną melžimo sesiją,
išeikvodami mažiau energijos
ir nesukeldami jokios įtampos
savo komandai.

Trumpesnė melžimo trukmė
reiškia geresnį spenių
tausojimą. Kai melžiama
reaguojant į pieno srautą,
pagerėja spenių būklė,
tešmenys būna sveikesni,
taigi visa jūsų karvių
banda tampa sveikesnė ir
produktyvesnė.

Kai melžiama reaguojant
į pieno srautą, ne tik
naudojamos visos maistui
saugios medžiagos, bet ir
pasitaiko mažiau mastito
atvejų, nes sutrumpėja
bendra melžimo trukmė, o
pienas būna kokybiškesnis ir
jo primelžiama daugiau.

Įdarbinkite „DeLaval“ melžimo reaguojant
į pieno srautą Flow-Responsive™
technologiją savo ūkyje

Norėdami žengti dar vieną žingsnį būtent jums
pritaikytoje melžimo kelionėje, susisiekite su „DeLaval“
arba prireikus daugiau informacijos aplankykite mūsų
interneto svetainę www.delaval.com

MELŽKITE
GREIČIAU
LEISKITĖS
SRAUTO
NEŠAMI

Naudojant vieno, nekintamo vakuumo sistemą, vakuumo ir pulsavimo stiprumas
nustatomas toks, kad būtų efektyvus būtent pieno srauto piko taške. Tai reiškia,
kad neišvengiamai reikalingas uždelsimas tarp spenių pamasažavimo ir melžtuvo
uždėjimo tam, kad stiprus vakuumas nepridarytų žalos prieš tai, kol dar nepradėjo
išsiskirti oksitocinas ir karvė dar neatleido pieno. O kai melžiama reaguojant į pieno
srautą, t. y. taikant „DeLaval“ Flow-Responsive™ sistemą, minėtasis laukimo
laikotarpis tampa nebereikalingas. Vadinasi melžtuvą galite uždėti greičiau ir leisti
sistemai pačiai susireguliuoti stimuliavimo procesą, antrinė stimuliacija tampa
nebereikalinga, sudaromos palankesnės sąlygoti išsaugoti tešmenį sveiką ir
daugeliu atveju atveriant galimybes visą melžimo procesą suvaldyti vienam žmogui.

Anksčiau beveik visos rinkoje parduodamos melžimo sistemos
veikdavo tuo pačiu, vieninteliu nustatytu pulsavimo ir vakuumo
stiprumu visą melžimo sesiją. Toks būdas, kai naudojama vieno,
nekintamo vakuumo sistema, reiškia, kad nustatomas „vidutinis“
vakuumo stiprumas, stengiantis kiek įmanoma sutrumpinti
neišvengiamą atotrūkį tarp pieno tekėjimo iš karvės pradžios
momento ir sistemos gebėjimo tą pieną ištraukti. Tačiau dabar jau
yra išrastas naujas būdas ir jis vadinasi „DeLaval“ į pieno srautą
reaguojantis melžimas (angl. Flow-Responsive™ Milking). Ši
sistema atidžiai seka pieno srautą ir pagal jo stiprumą pakoreguoja
esminius melžimui taikomus vakuumo ir pulsavimo parametrus per
kiekvieną melžimo sesiją atskirai.
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Pieno srautas (g/min.)

pieno srautas
piko metu[1]

Mažiau
priverstinių
nuėmimų

%

Didesnis pieno
srautas piko metu
% [1]
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[1]

„DeLaval“ vakuumas sureguliuojamas pagal pieno srautą, todėl baigus stimuliuoti
spenius, kai pienas ima tekėti stipriu srautu, vakuumas padidinamas, ir dėl to
pienas ištraukiamas greičiau, o pienui vėl pradėjus tekėti lėčiau, atitinkamai
sumažinamas ir vakuumas. Tokia galimybė jautriai reguliuoti vakuumo stiprumą
leidžia išvengti skausmingo kompromiso tarp tešmens sveikatos būklės ir
produktyvumo, į kurį neišvengiamai tenka eiti, kai vakuumas įmanomas tik vieno,
nekintamo stiprumo, ir jis nebūna pakankamai didelis nei viename melžimo proceso
taške, arba kaip tik būna per didelis.

Vieno, nekintamo vakuumo sistema
Pagal pieno srautą susireguliuojantis vakuumas

Didesnis pieno
srautas piko metu
% [1]

9

Melžimo trukmė
sutrumpėja

8-10%

[1]

PARUOŠIMO
MELŽIMUI
LAIKAS

vidutinis
pieno
srautas [1]

Melžimo trukmė (s)

Paskutinė karvė
paruošta

kai vakuumas susireguliuoja
pagal pieno srautą

>7%greičiau
-25 s

i

Melžimo trukmė (s)

Stimuliavimo stadijos metu vakuumas siekia vos 34 kPa, pulsavimas 30/70,
dažnis 50 impulsų per min. Pagrindinės stadijos metu vakuumas būna 42–44
kPa, pulsavimas 65/35, dažnis 60 impulsų per minutę. Nuėmimo lygis – nuo
300 iki 1000 g/min.

i

[1]

Pradinės stadijos metu, po to, kai speniai yra tinkamai pamasažuoti,
vakuumas siekia 42 kPa, pulsavimas 65/35, dažnis 60 impulsų per minutę.
Pieno srautui sustiprėjus daugiau kaip 2 kg/min., inicijuojama pagrindinė
stadija, ir vakuumas sustiprinamas iki 47–49 kPa, pulsavimas 65/35,
dažnis 60 impulsų per minutę.

[1]

40

%

mažiau
antrinės
stimuliacijos [1]

Palankiai
veikia spenių
galiukus
[1]

„DeLaval“ pagal pieno srautą susireguliuojantis melžimas
Pagal pieno srautą susireguliuojantis stimuliavimas ......

Tokia melžimo sistema, kuri nesireguliuoja pagal pieno srautą,
netenka galimybės melžti greičiau ir negali padėti apsaugoti
spenius bei puoselėti gyvulių gerovę. Įdiegę „DeLaval“ į pieno
srautą reaguojančio melžimo koncepciją savo sistemoje,
pirmą kartą gyvenime galėsite palikti melžimo sistemai pačiai
automatiškai susireguliuoti esminius parametrus, kad tiksliau
sektų natūralų pieno srautą ir net jį skatintų. Išvenkite našumą
mažinančio vieno, nekintamo vakuumo sąlygojamo atotrūkio ir
leiskitės srauto nešami, užuot bandę jį pažaboti.„DeLaval“ į pieno
srautą reaguojančio melžimo funkciją galima įdiegti visose prie
„DelPro“ prijungtose „DeLaval“ karuselinėse ir kitokiose melžimo
aikštelėse*.

PAGAL PIENO SRAUTĄ
SUSIREGULIUOJANTIS VAKUUMAS

Antrinės
stimuliacijos
sumažėja
beveik iki 0

[1]

+5%

s

kaušeliai
išbūna uždėti
trumpesnį
laiką [1]

Paskutinė karvė
paruošta, taikant pagal pieno srautą
susireguliuojantį
stimuliavimą

[1]

+9%

Pagal pieno srautą susireguliuojantis stimuliavimas

trumpesnė
paruošimo
trukmė [1,2]

trumpesnis
nueinamas
atstumas [1,2]

>10%greičiau
-50 s

Vieno, nekintamo vakuumo sistema

SVARBIAUSIA –
PIENO SRAUTAS

Pieno srautas (g/min.)

KUO JIS
GERESNIS?

PAGAL PIENO SRAUTĄ
SUSIREGULIUOJANTIS STIMULIAVIMAS

XX

Pagal pieno srautą susireguliuojantis vakuumas ............... XX
Galioja stim. ir vak..................................................... XX

STIMULIAVIMAS PAGAL PIENO SRAUTĄ
„DeLaval“ pagal pieno srautą
susireguliuojantis stimuliavimas
yra idealus pasirinkimas ir naujai, ir jau
eksploatuojamai melžimo sistemai.
Tinka ir karuselinėms, ir statinėms
melžimo aikštelėms.
Stimuliavimas atliekamas užmovus
kaušelius ant spenių, todėl pienas
išmelžiamas greičiau, melžimo darbo
tvarka tampa efektyvesnė, sumažėja
darbo sąnaudos ir darbuotojai patiria
mažiau įtampos.

„DeLaval“ pagal pieno srautą
susireguliuojantis vakuumas –
kad iš savo bandos gautumėte kuo
daugiau naudos. Padidinus pieno
srautą, karvės pamelžiamos greičiau,
nekeliant jokio pavojaus tešmens
sveikatai – tai idealus sprendimas
pienininkystės veiklą vykdant stambiu
mastu.

VAKUUMAS PAGAL PIENO SRAUTĄ
Suderinus pagal pieno srautą susireguliuojantį stimuliavimą ir pagal pieno
srautą susireguliuojantį vakuumą, įmanoma pasiimti visa, kas geriausia, iš
abiejų sprendimų:
• Efektyvesnė melžimo darbo tvarka

• Didesnis pieno srautas piko taške

• Pamelžiama greičiau

• Palankiai veikiami spenių galiukai

• Melžėjams patogesni darbo
procesai
• Pasiruošimas trunka trumpiau
[1] Tokius rezultatus pieno gamintojams pavyko pasiekti eksperimentiniuose ūkiuose. Rezultatai gali skirtis, ir jokios garantijos dėl jų nesuteikiamos. Skirtumas įžvelgiamas melžimų per
dieną skaičiaus atžvilgiu.
[2] Duomenys užregistruoti statinėje melžimo aikštelėje.

*MPC580/680 onwards.

* Suderinama su „DeLaval“ melžimo vietos valdymo pultu MPC580 ir naujesniais. Pagal pieno srautą susireguliuojančiam vakuumui reikalingas interneto ryšys.

