Vážení zákazníci!
Tímto bychom vás rádi pozvali na

den otevřených dveří na farmě ZD Ostaš.
Kdy:

17. června 2015

Kde:

farma ZD Ostaš, Česká Metuje

Program:
09:30 – 10:00
10:00 – 11:00

Registrace
Uvítání, úvod

Edit Gergely
Managing Director, DeLaval

DeLaval VMS systém

Pavel Kupka
Sales Manager, DeLaval

Robotické dojení na farmě ZD
Ostaš

Ing. Jaroslav Lád

Krmení na robotických farmách

Ing. Milan Masopust

Předseda , ZD Ostaš

Odorný konzultant, Schaumann

11:00 – 15:00

Prohlídka farmy, občerstvení

Těšíme se na vaši účast a doufáme, že si tuto akci užijete!

Tímto bychom vás rádi požádali o potvrzení vaší účasti
e-mailem nebo telefonicky na níže uvedených kontaktech a to
do 5. června. Prosíme o sdělení počtu osob z vaší farmy, kteří
se této události zúčastní.
martina.kazdova@delaval.com +420-271-001-142

Fakta o farmě ZD Ostaš

S hrdostí vám představujeme největší instalaci
systému DeLaval VMS v České republice:
Počet krav: 480, Holštýnské plemeno
Počet dojených krav: 390
Současná dodávka do mlékárny: 11.900 l /den
Aktuální nádoj na robota a dojnici: 34 l
Průměrná užitkovost: 9.800 l / laktace
Rozloha: 1970 hektarů
ZD Ostaš je jednou z nejlepších mléčných farem v
České republice. Stáj byla vystavěna v roce 2006 s
robotických dojením Prolion. V roce 2013 došlo k jeho
výměně a farma investovala do 6 dojících robotů
DeLaval VMS. Aby se dosáhlo snížení požadavku na
pracovní sílu, zvolili jsme systém řízeného pohybu
stáda „Milk first”.
Dva online měřiče somatických buněk OCC pomáhají
udržovat dobrý zdravotní stav vemene a produkci
vysoce kvalitního mléka.
Od spuštění se dojivost zvedla a to pomalu až na
2000 litrů / VMS / den. Cílem farmy pro tento rok je
dostat se do elitní skupiny zákazníků s produkcí nad 2
tun na robota.
Předseda zemědělského družstva Ing. Jaroslav Lád říká : „S robotickým dojením mám
několikaleté zkušenosti. Když jsem viděl DeLaval VMS, byl jsem přesvědčen, že toto
bude u našich vysoce užitkových krav fungovat nejlépe. Od té doby, co jsme systém
instalovali, se podstatně zvedla užitkovost. Naším cílem je dosáhnout 11 500l průměrné
užitkovosti za laktaci. Navíc jsme ušetřili spoustu manuální práce, takže můžeme trávit
více času s našimi kravami, což se nám hodně zamlouvá. Naší vizí je výchova
obslužného personálu na „Chovatele“ vysokoprodukčních a spokojených dojnic“.

