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ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ
ΣΤΑΒΛΟΣ
Η νέα τεχνολογία ρυθμιστής των πάντων
Με τις προτάσεις ρομποτικών συστημάτων και εξοπλισμού διαχείρισης ζωικού 
κεφαλαίου στην ελληνική αγορά, ο κτηνοτρόφος γίνεται εύκολα ο απόλυτος 
κυρίαρχος της μονάδας του, αρκεί να ξέρει πού θέλει να φτάσει την εκμετάλλευσή 
του. Έπειτα, το σωστό κλίμα στο στάβλο είναι το κλειδί για μία αποδοτική 
γαλακτοπαραγωγή, με τους ανεμιστήρες να κάνουν «θαύματα» κατά του θερμικού 
στρες. Και όπως λέγεται για τη νέα ΚΑΠ, όποιος επενδύσει στην ευζωία δεν θα χάσει.

ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΕ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ
ΓΑΛΑ

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

Η ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

30-40%

ΜΕΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΜΟΝΑ∆Α
200-250
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> Τα σύγχρονα εργαλεία της GEA µειώνουν τον κόπο του επαγγελµατία και αυξάνουν την παραγωγικότητα γάλακτος

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΤΟΥ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ ΑΠΟ ΤΗ WESTFALIA

Ένα, δύο, τρία ή ακόµα και τέσσερα ροµπότ µε 
µια µόνο κεντρική µονάδα διαχείρισης. Το DairyRobot 
R9500 είναι η αιχµή της ροµποτικής όπως µόνο η GEA 
ξέρει να την µετατρέπει σε κτηνοτροφικό εργαλείο. Με 
στόχο το επιτυχηµένο ροµποτικό σύστηµα Monobox 
να γίνει ακόµα καλύτερο, οι Γερµανοί µηχανικοί της 
GEA σχεδίασαν τη νέα γενιά του. Το µέλλον λέγεται πια 
DairyRobot R9500 – ένα πλήρως αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα αρµεγής/διαχείρισης και το µοναδικό στην α-
γορά που µπορεί µε µια και µόνο µονάδα παροχής να ε-
ξυπηρετήσει έως και τέσσερα ροµποτικά συστήµατα. Ε-
δώ η µέγιστη ευελιξία δουλεύει στο πλευρό του κτηνο-
τρόφου για την εύκολη, γρήγορη και οικονοµική ανά-
πτυξη της µονάδας του. Η WestfaliaTechnologies φέρνει 
στα µέτρα κάθε ελληνικής εκµετάλλευσης τα σύγχρονα 
εργαλεία της GEA που επικοινωνούν µεταξύ τους 24/7 
µειώνοντας τον κόπο του επαγγελµατία κτηνοτρόφου 
και τον χρόνο διαχείρισης, όσο αυξάνουν την παραγωγι-
κότητα και την ποιότητα. 

Η ευέλικτη λύση για την βήµα-βήµα
επέκταση της κτηνοτροφικής µονάδας 
Κάθε εκµετάλλευση έχει ξεχωριστές ανάγκες. Το 
DairyRobot R9500 είναι έτσι δοµηµένο, ώστε να µπορεί 
να ανταποκριθεί ακόµα και στις πιο απαιτητικές συνθή-
κες. To σχεδιαστικό τµήµα της GEA - WestfaliaTechnol-
ogies λαµβάνει υπόψη την υπάρχουσα δοµή του χώ-
ρου και αναλύει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε µο-
νάδας. Έτσι εξασφαλίζεται η στοχευµένη και οικονοµική 
εφαρµογή ροµποτικής αρµεγής για την µετάβαση στη 
νέα εποχή.

DairyMilk M6850 – έξυπνη και οικονοµική κατα-
πολέµηση µαστίτιδας
Αυτόµατη και οικονοµική ανίχνευση σωµατικών κυτ-

Κάθε στάδιο της αρµεγής, από την εφαρµογή του θηλά-
στρου, τoν ερεθισµό των θηλών, τον καθαρισµό, το προ-

άρµεγµα, την αρµεγή, ως και την εµβάπτιση των θη-
λών (dipping), γίνεται µέσα στο θήλαστρο! Με αυτόν 
τον τρόπο, η πρωτοποριακή αρµεκτική µονάδα του 
DairyRobot R9500 εξασφαλίζει την ιδανική αρµεγή 
µαζί µε µια σταθερή ρουτίνα αρµέγµατος. Άψογη υ-

γιεινή και προστασία των θηλών συµπληρώνουν το 
πακέτο, ως παράγοντες που µε την υπογραφή 

της GEA εγγυούνται την άριστη ποιότητα γάλα-
κτος µε αποδεδειγµένα λιγότερα σωµατικά κύτταρα.

▲

ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ∆ΟΥΛΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ

τάρων, χωρίς τη χρήση χηµικών αντιδραστικών µε το 
πατενταρισµένο σύστηµα M6850, το απόλυτο εργαλείο 
για την έγκυρη προειδοποίηση µαστίτιδας. Το µοναδικό 
στην αγορά σύστηµα που «µε την ακρίβεια του 21ου αι-
ώνα» ελέγχει τα σωµατικά κύτταρα σε κάθε τεταρτηµό-
ριο ξεχωριστά, καθ΄ όλη τη διάρκεια της αρµεγής. 

Η αγελάδα στο επίκεντρο της προσοχής
Ο σχεδιασµός της εισόδου στο ροµπότ είναι τέτοιος ώστε 
να εξασφαλίζει την  απρόσκοπτη αλλά και την ήρεµη πρό-
σβαση στο χώρο αρµεγής. Έτσι ακόµα και τα πιο ανήσυχα 
ζώα εύκολα προσαρµόζονται στα νέο περιβάλλον. Αν και 
όλα δουλεύουν µόνα τους, ο κτηνοτρόφος έχει ανά πάσα 
στιγµή τη δυνατότητα να παρεµβαίνει στην διαδικασία της 
αρµεγής, όταν αγελάδες έχουν συγκεκριµένες ανάγκες. Σε 
περίπτωση που µια αγελάδα είναι ιδιαίτερα ανήσυχη, ό-
πως συµβαίνει συχνά µε τις µοσχίδες, ο κτηνοτρόφος µπο-
ρεί να ξεκινήσει ελεγχόµενα, ακόµα και χειροκίνητα τη δι-
αδικασία της αρµεγής, εξουδετερώνοντας έτσι σχεδόν α-
πόλυτα το περιττό στρες του ζώου. Αυτή η λειτουργία µει-
ώνει σηµαντικά το χρόνο προσαρ-
µογής των ζώων στη ροµποτι-
κή αρµεγή.

Ο µύθος της ροµποτικής αγελάδας
Ο ροµποτικός βραχίονας Milkrack της GEA κατέρριψε 
οριστικά την αντίληψη ότι µόνο συγκεκριµένες αγελά-
δες µπορούν να αρµεχτούν ροµποτικά. Ο ειδικός σχε-
διασµός της αρµεκτικής µονάδας ανταποκρίνεται ακό-
µα και στην πιο απαιτητική µορφολογία µαστού. Έτσι 
µια υψηλοπαραγωγική αγελάδα δε χρειάζεται να απο-
µακρυνθεί λόγω «κακής µορφολογίας µαστού».

Με ένα άγγιγµα
■  Εργονοµικός χώρος εργασίας και µέγιστη άνεση για 

τον αρµεκτή και το ζώο
■ Real-Time απεικόνιση της αρµεγής 
■  Ευέλικτος σχεδιασµός φιλικός προς τον χρήστη

Το DairyRobot R9500 ενσωµατώνει εξαιρετικά καινο-
τόµες λειτουργίες σε µια µόνο οθόνη αφής. Σε πραγ-
µατικό χρόνο απεικονίζονται γεγονότα, µε ευανάγνω-
στη γραφική µορφή, ενώ επιπρόσθετες πληροφορίες 
είναι προσβάσιµες µε ένα µόνο άγγιγµα της οθόνης.

Εκεί που οι άλλοι σταµατούν
Όλα δένουν µεταξύ τους -σχεδιασµός χώρου, 
έξυπνο θήλαστρο, σύστηµα διαχείρισης- στη νέα 
πρόταση της GEA που αποκτά ελληνικό χαρακτήρα 
µέσα από την πολυετή εµπειρία της λαρισαϊκής 
WestfaliaTechnologies. Η αποδεδειγµένη αύξηση της 
παραγωγικότητας, η µείωση του χρόνου εργασίας 
και του κόπου του κτηνοτρόφου, καθώς και η 
ενίσχυση της ποιότητας είναι η αφετηρία του νέου 
ροµποτικού κόσµου της GEA. Με γερµανική ακρίβεια 
σχεδιάζεται κάθε λεπτοµέρεια, ώστε ο κτηνοτρόφος 

να γίνεται εύκολα ο απόλυτος 
κυρίαρχος της µονάδας 

του, αρκεί να ξέρει πού 
θέλει να φτάσει την 
εκµετάλλευσή του. 
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>  Ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης της µονάδας για 24ωρη παρακολούθηση του ζώου η καινοτόµα πρόταση της Westfalia 

ΤΟ COWSCOUT ΕΝΑΣ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΓΕΛΑ∆Α ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η εµπειρία και το «µάτι» δεν µπο-
ρούν να βγάζουν πάντα ασπροπρόσωπο 
τον αγελαδοτρόφο όσο οι ζωοτροφικές α-
παιτήσεις αυξάνονται µαζί µε το µέγεθος 
του κοπαδιού. Άλλωστε οι κρίσιµες απο-
φάσεις που θα καθορίσουν την κερδοφο-
ρία µιας µονάδας απαιτούν καθαρό µυαλό 
και χρόνο για τις δουλειές «γραφείου» που 
θα φέρουν τους επιθυµητούς επιχειρηµα-
τικούς ελιγµούς.
Κάθε σύγχρονη κτηνοτροφική µονάδα που 
θέλει να έχει θέση στο ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον των ηµερών µας, χρειάζεται πλέ-
ον έναν ακούραστο ζωοτέχνη που επιβλέ-
πει 24/7 κάθε ζώο του κοπαδιού χωρι-
στά, συλλέγει δεδοµένα και στοιχεία, βοη-
θά τον επικεφαλής της εκµετάλλευσης να 
πάρει τις σωστές αποφάσεις την κρίσιµη 
στιγµή. Αυτήν την «βρώµικη» δουλειά στον 
στάβλο αναλαµβάνει το CowScout, η και-
νοτόµα πρόταση της GEA, που µέσω της 
WestfaliaTechnologies παρέχει στον Έλλη-
να αγελαδοτρόφο ένα ολοκληρωµένο σύ-
στηµα διαχείρισης της µονάδας που για 
τουλάχιστον µια δεκαετία, όση δηλαδή εί-
ναι η διάρκεια ζωής της µπαταρίας, µπορεί 
να γίνει το ακούραστο δεξί χέρι του.
Κανένας άλλωστε δεν µπορεί να γνωρί-
σει καλύτερα την αγελάδα από το σύστηµα 
CowScout της GEA που φορεµένο στο πό-
δι ή στον λαιµό, παρακολουθεί το ζώο ό-
λη την ώρα, µέρα και νύχτα. Εδώ κρύβεται 
και η διαφορά ανάµεσα σε έναν επιτυχη-
µένο κτηνοτρόφο και σε έναν που ακολου-
θεί ασθµαίνοντας τις εξελίξεις στον κλά-
δο. Στις λεπτοµέρειες δηλαδή που παρέ-
χουν στοιχεία της γονιµότητας, της διατρο-
φής, της συνολικής ρουτίνας της αγελάδας. 
Τα δεδοµένα αυτά είναι που επιτρέπουν το 
προσδιορισµό της υγείας του ζώου και ο-
ποιαδήποτε παράξενη συµπεριφορά φτά-
νει σε κλάσµατα του δευτερολέπτου στις 
συσκευές του κτηνοτρόφου, ώστε η πα-
ρέµβαση να είναι έγκαιρη, στοχευµένη και 
αποτελεσµατική. Έτσι γλιτώνει κανείς κό-
στος και διαφυλάσσει το ζωικό του 
κεφάλαιο.
Πρόκειται για µια επέν-
δυση δεκαετίας, συµβα-
τή µε κάθε µονάδα ανε-

ξαρτήτου µεγέθους. Το πρώτο βήµα προς 
την εκµηχάνιση και την οργάνωση του 
στάβλου για τους µικρούς κτηνοτρόφους 
και το εργαλείο που έρχεται να ενσωµα-
τωθεί στους ροµποτικούς αυτοµατισµούς 
σε µια σύγχρονη µονάδα. 
Το CowScoutTM είτε ως περιλαίµιο είτε ως 
περιπόδιο:
■ Ανιχνεύει τον οίστρο
■ Προσδιορίζει τη βέλτιστη / καλύτερη 
στιγµή γονιµοποίησης
Ασταµάτητα συλλέγει και αξιολογεί στοι-
χεία για τη διαχείριση της υγείας των ζώ-
ων όπως:
■ Χρόνο που λαµβάνει η αγελάδα τροφή 
στο παχνί
■ Χρόνους µηρυκασµού
■ Χρόνους ανάπαυσης
■ Χρόνους κίνησης
Το σύστηµα που είναι προσβάσιµο από 
παντού, αποθηκεύει τα στοιχεία και λει-
τουργεί µε όλους τους υπολογιστές και κι-
νητά. Όλα αυτά τα δεδοµένα διαµορφώ-

νουν ταυτόχρονα ένα εξατοµικευµένο η-
µερολόγιο όλων των αγελάδων:
■ Ηµεροµηνία γέννησης.
■ Γαλακτική περίοδος.
■ Ηµεροµηνία Γονιµοποίησης.
■ Επιβεβαίωση εγκυµοσύνης.
■ Ενέργειες διαχείρισης υγείας.
Παράδειγµα ανίχνευσης οίστρου 
Το περιλαίµιο CowScout καταγράφει διαρ-
κώς την δραστηριότητα της αγελάδας ανα-
γνωρίζοντας τις κινήσεις του λαιµού, όπως 
το µύρισµα και την ανάπαυση του σαγο-
νιού τα οποία υποδεικνύουν εάν µια αγε-
λάδα βρίσκεται σε οίστρο. Με αυτά τα δε-
δοµένα πραγµατικού χρόνου, οι αγελάδες 
σε οίστρο µπορούν να αναγνωριστούν ά-
µεσα επιτρέποντας βελτιωµένα αποτελέ-
σµατα γονιµοποίησης, υψηλότερα ποσο-
στά εγκυµοσύνης, µικρότερα διαστήµα-
τα γεννήσεων και µειωµένο κόστος γονι-
µοποίησης.
Πώς λειτουργεί;
Σε µια ορισµένη στιγµή δραστηριότη-
τας του ζώου, ένας συναγερµός υποψί-
ας ενεργοποιείται για την αγελάδα, ο ο-
ποίος αργότερα επισηµαίνει την αυξηµέ-
νη δραστηριότητα. Μια πράσινη µπάρα στο 
τερµατικό του κτηνοτρόφου υποδεικνύ-
ει την ιδανική στιγµή γονιµοποίησης. Μέ-
σα σε αυτό το περιθώριο ιδανικά η αγελά-
δα πρέπει να γονιµοποιηθεί.
Για την διαφύλαξη του ζωικού 
κεφαλαίου
Το περιπόδιο CowScout, δείχνει πόσο ευ-
κίνητα είναι τα ζώα δείχνοντας τον δρόµο 
για την βελτίωση της υγείας του κοπαδιού.  
Μαζί µε την παρακολούθηση του οίστρου 
του ζώου, το περιπόδιο  CowScout παρα-
κολουθεί συνεχώς πέντε από τις καθηµε-
ρινές συνήθειες µίας αγελάδας: χρόνο ορ-
θοστασίας, ξαπλώµατος , περπατήµατος, 
µέτρηση σηκωµάτων και βηµάτων. Εάν η 
αγελάδα παρουσιάζει αυξηµένη ή µειωµέ-
νη δραστηριότητα το περιπόδιο Cowscout 
στέλνει ένα συναγερµό. Οι αλλαγές α-
πό τον µέσο όρο µετρήσεων της κανονι-
κής συµπεριφοράς θα µιλούν από µόνες 
τους για το κατά πόσο χρειάζεται περαιτέ-
ρω  προσοχή, δίνοντας το περιθώριο που 
θα κάνει την διαφορά ώστε να αντιµετω-
πιστούν προβλήµατα υγείας γρήγορα, πριν 
παρουσιάσουν αντίκτυπο στην παραγωγή.

ΣΤΟΧΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Με µοναδική για τα δεδοµένα της α-
γοράς ανθεκτικότητα και χαρακτη-
ριστική αξιοπιστία το CowScout ξέ-
ρει πότε οι αγελάδες είναι έτοιµες 
για γονιµοποίηση. Ευκατανόητες 
λειτουργίες συναγερµών διασφαλί-
ζουν ότι ο κτηνοτρόφος δεν θα χά-
σει ούτε µια αναφορά δραστηριότη-
τας, δίνοντας το πλεονέκτηµα της ά-
µεσης αντίδρασης και της επιτυχη-
µένης διαχείρισης της γονιµότητας 
του ζώου. Όλα µε µειωµένο κόστος 

και σχεδόν µηδενικές ερ-
γατοώρες αφιερωµένες 
στην παρακολούθηση του 
κοπαδιού.

αποτελεσµατική. Έτσι γλιτώνει κανείς κό-
στος και διαφυλάσσει το ζωικό του 

του ζώου. Όλα µε µειωµένο κόστος 
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> Τον ανεµιστήρα ABBI-FAN 140-X προσφέρει η εταιρεία FarmSystems, 
που εξασφαλίζει τις καλύτερες συνθήκες στην γαλακτοπαραγωγική µονάδα

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ 

Ο ανεµιστήρας γαλακτοπαραγωγικών 
µονάδων ABBIFAN 140-XXP-2 εγγυάται εξαι-
ρετικά χαµηλή κατανάλωση ενέργειας και τέ-
λειο έλεγχο. Αυτός ο εξαιρετικά ενεργειακά α-
ποδοτικός ανεµιστήρας είναι εξοπλισµένος µε 
ηλεκτροµαγνητικό µοτέρ µε ενσωµατωµένα 
ηλεκτρονικά. Η έλικα είναι τοποθετηµένη α-
πευθείας στον άξονα του κινητήρα αντικαθι-
στώντας την παραδοσιακή κίνηση µε ιµάντα.

Heat Stress: ένα «υποτιµηµένο» ζήτηµα 
για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής
Τα ζώα γαλακτοπαραγωγής είναι πολύ 
ευαίσθητα στο θερµικό στρες, το οποίο 
µπορεί να κοστίσει στον γαλακτοπαραγωγό 
πολλά χρήµατα ανά ζώο ανά έτος. Τα ζώα 
υψηλότερης παραγωγής παρουσιάζουν 
ακόµη περισσότερα σηµάδια θερµικού 
στρες. Υπάρχουν αυξανόµενες ενδείξεις ότι 
σχετικά υψηλές θερµοκρασίες µπορούν 
να οδηγήσουν σε καταθλιπτική πρόσληψη 
τροφής, χαµηλότερες αποδόσεις γάλακτος, 
µειωµένη γονιµότητα και αυξηµένο κίνδυνο 
µαστίτιδας. Το Heat Stress (θερµικό στρες) 
συνδέεται µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος 
και τη σχετική υγρασία. 
Ο δείκτης θερµοκρασίας-υγρασίας, ή 
THI, είναι ο κοινός δείκτης για το θερµικό 
στρες. Ενώ το όριο θερµικής πίεσης είχε 
προηγουµένως οριστεί σε τιµή THI 72, νέες 
µελέτες δείχνουν ότι ένα THI 68 επηρεάζει 

ήδη την παραγωγή γάλακτος, την υγεία και 
την αναπαραγωγή ζώων υψηλής απόδοσης. 

Το σωστό «κλίµα» στο στάβλο
είναι το κλειδί
Ο τύπος του στάβλου , η θέση του, οι διαστά-
σεις, οι ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες, η 
διαρρύθµιση στο εσωτερικό, τα συστήµα-
τα που χρησιµοποιούνται κ.λπ., επηρεάζουν 
τη σωστή επιλογή για να µεγιστοποιήσετε το 
καλύτερο αποτέλεσµα για τα ζώα σας. 
Η FARMSYSTEMS σε συνεργασία µε την 
κορυφαία στο είδος Abbi Aerotech βοηθά 
τους ενδιαφερόµενους στο σχεδιασµό της 
σωστής λύσης που τους εξοικονοµεί χρήµα-
τα και εγγυάται τις καλύτερες συνθήκες στην 
γαλακτοπαραγωγική µονάδα για την άνεση 
των ζώων και για το κέρδος.

Απλές συµβουλές για τη µείωση των 
αρνητικών επιπτώσεων του θερµικού στρες 
στα γαλακτοπαραγωγά ζώα:
1. Παροχή επαρκούς σκιάς.
2. Παροχή ψύξης µε ανεµιστήρες.
3.  Παροχή αρκετού φρέσκου και καθαρού 

νερού.
4.  Τροποποίηση της σύνθεσης της τροφής µε 

σκοπό την αύξηση παροχής ενέργειας και 
µείωση του θερµικού φορτίου στα ζώα.

5.  Προσθήκη «µπεκ» υδρονέφωσης όταν 
είναι δυνατόν.

Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.farmsystems.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ 
ΑΕΡΑ ΨΥΞΗΣ 

Οι ανεµιστήρες ABBI-FAN 140-X είναι 
η καλύτερη επιλογή για την παροχή του 
απαραίτητου αέρα ψύξης και την επίτευξη των 
ακολούθων:
■ Επιπρόσθετη κίνηση αέρα για τα ζώα.
■ ∆ιεγείρουν την απελευθέρωση θερµότητας.
■ Αποτρέπουν το Heat Stress.
■ ∆ιατηρούν τα επίπεδα παραγωγής γάλακτος.
■ ∆ιεγείρουν την πρόσληψη τροφής.
■  Μειώνουν τις ενοχλητικές µύγες και σκνίπες 

και τις ασθένειες που µεταδίδουν.
■  ∆ιατηρούν την τροφή φρέσκια για 

περισσότερο χρόνο.
■ Μειώνουν τη µαστίτιδα.
■  Αυξάνουν τα ποσοστά γονιµότητας & 

σύλληψης.
■  Απαιτούν χαµηλό κόστος απόκτησης και 

λειτουργίας.
ABBIFAN 140-XXP:
■ 20% περισσότερος αέρας.
■ Ανθεκτικά υλικά.
■ Εξοικονόµηση ενέργειας 40-70%.
■ Εξελιγµένη κατασκευή.
■ Ανταγωνιστική αναλογία τιµής / ποιότητας.
■ Απλή εγκατάσταση.

ABBI�FAN 140�X


