Zgodnje prepoznavanje
odstopanj v vitalnosti
po telitvi:
Prepoznavanje in preprečevanje klinične in
subklinične ketoze
Razmerja maščoba/beljakovine
za optimiziranje obroka krme
Pravočasno prepoznavanje splošnih
motenj v presnovi
Zagotavljanje dovoda mineralnih
snovi po telitvi
Kontrola sprejemanja krme
Manj krav z mlečno mrzlico
Manj stalnega ležanja
Zagotavljanje optimalnega porasta
prireje v novi laktaciji
Prepoznavanje kliničnih in
subkliničnih vrst mastitisa

Področja uporabe in delovanja
Molzišča v obliki ribje kosti
Avto-tandem
SwingOver molzišča
Arizona Side By Side molzišča
Rotacijski molzni sistemi
AMS MERLIN
Kombinacija z DATAFLOW in EASYFLOW
napravami za merjenje količine mleka
Krmne postaje
Precizni pedometer

---------------------------------------------------------------

Da, zanimam se za

IMA

Vaš pooblaščeni
servisni partner

Ime in priimek
Ulica, številka

Telefon
Elektronski naslov

Ponudbo

Miroslava Ravnikar s.p.

Svetovanje

Potok pri Komendi 7a

Predstavitveni material
GSM: 041/638-243

Takojšnja analiza mleka s

www.fullwood.si

IMA

IMA
Miroslava Ravnikar s.p.
Potok pri Komendi 7a
1218 Komenda
GSM:041/638-243
info@molzna-tehnika.si

Pošta, kraj

Želim
m

Nova dimenzija
za nadzor vitalnosti

Strokovnjak za molžo s pametjo...

...kajti gre za veliko več kot samo za molžo.
www.fullwood.si

Že na molzišču:
Odločilne informacije za zgodnje
prepoznavanje in preprečevanje
obolenj vimena.
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Sestavine v mleku
uporabiti direktno
kot indikatorje:

IMA

Dragocene informacije
za upravljanje krme in
za upravljanje zdravja
S sistemom za analizo mleka IMA
(Inline Milk Analyzer) je prvič možno
meriti maščobo, beljakovine in laktozo
v mleku med samo molžo.
Zanesljivo se prepoznava tudi spremembe
v vrednostih vsebnosti celic ter povečane
deleže krvi v mleku.
Ti celoviti podatki za vsako posamezno žival
nudijo zahtevnim kmetovalcem novo dimenzijo
pri avtomatiziranem nadziranju živali.
S tem se omogoča občuten porast
rentabilnosti pri pridelavi mleka.
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Dnevno aktualne informacije o zdravju s pomočjo

IMA

S kontinuiranim merjenjem maščob,
beljakovin in laktoze pri vsaki posamezni
živali daje sistem za analiziranje

IMA

že zelo zgodaj opozorila o prihajajočih
motnjah v presnovi.
Na ta način se lahko rezerve v prireji
priredi individualno za vsako posamezno
žival.

Dnevno za posamezno žival individualno
spreminjanje številčnih vrednosti za celico
daje odločilne informacije za zgodnje
prepoznavanje in preprečevanje
obolenj vimena.
Uporaba sistema za analiziranje mleka
IMA ne povzroča
nobenih obratovalnih stroškov.
Kalibriranje se izvaja avtomatično po
odčitanju LKV-rezultatov v
.

