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Lypsykarjan terveyden seurantaan ja hallintaan kehitetty Herd Na‑
vigator® ‑hallintajärjestelmä palkittiin tämänvuotisessa Agromek‑
näyttelyssä yhdellä neljästä myönnetystä Agromek‑palkinnosta. Herd 
Navigatorin® avulla voidaan seurata lehmien kiimaan liittyvää pro‑
gesteronitasoa, utaretulehdusta ennakoivaa maidon laktaatti‑dehyd‑
rogenaasipitoisuutta, valkuaisruokinnan tasapainoisuudesta kerto‑
vaa maidon urea‑pitoisuutta sekä asetonitautiin liittyvää beta‑hyd‑
roksibutyraattia. Lehmäkohtaisilla analyyseillä voidaan havaita jo 
ennakolta ongelmat, jotka voivat myöhemmin aiheuttaa varsinaisen 
sairauden puhkeamisen. Näytteenotto tapahtuu päivittäin lypsyn yh‑
teydessä ja ongelmien ilmetessä sitä tihennetään tarvittaessa. Järjes‑
telmä on kehitetty yhteistyössä Fossin, De Lavalin, Lattecin ja Dansk 
Kvægin kanssa. Toistaiseksi se soveltuu käytettäväksi lypsyasemilla, 
mutta jatkossa järjestelmää kehitetään myös automaattilypsyjärjes‑
telmiin soveltuvaksi, kertoo johtaja Jesper Bagge Pedersen.

Bovibooster‑sorkanpesulaite 
palkittiin parhaana eläinten ter‑
veyttä ja hyvinvointia edistävänä 
tuotteena Agromek‑näyttelyssä. 
Sorkkaterveys on huonontunut 
Tanskassa viime aikoina ja se on 
lisäksi avainasemassa automaat‑
tilypsyjärjestelmillä varustetuissa 
pihattonavetoissa, joissa lehmi‑
en liikkuminen on välttämätön‑
tä tuotannon sujuvuudelle. Bovi‑
booster on tarkoitettu sorkkien 
puhdistamiseen ja desinfiointiin 
nimenomaan lypsyrobottien yh‑
teydessä. Järjestelmä voidaan 
ohjelmoida toimimaan esimerkik‑
si kerran päivässä jokaiselle leh‑
mälle tai tarvittaessa useammin 
tai harvemmin. Takasorkkien pesu 
tapahtuu paineella lattian asen‑
nettujen suuttimien kautta. Lyps‑
yrobotilla lehmä seisoo useimmi‑
ten lähes samassa paikassa, mikä 
helpottaa kiinteillä suuttimille va‑
rustetun BoviBoosterin toimintaa. 

Parin vuoden ajan ilmassa roikku-
nut Agromek-näyttelyn ajankoh-
dan siirto alkuvuodesta loppuvuo-
teen toteutuu vihdoin tänä vuon-
na. Tammikuussa järjestetyn ko-
nekatselmuksen lisäksi tänä vuon-
na koetaan myös toinen Agromek, 
sillä näyttely tullaan järjestämään 
jatkossa vuosittain marraskuun lo-
pulla.

Agromek vuorottelee tulevai-
suudessa saksalaisten järeän luo-
kan näyttelyiden, Agritechnican ja 
EuroTierin kanssa siten, että pel-
totyökoneet ovat mukana Hernin-
gin halleissa ainoastaan joka toi-
nen vuosi. Sen sijaan kotieläintek-
niikkaa tullaan Agromekissä esitte-
lemään joka vuosi.

Esimakua tulevasta saatiin, kun 
tämänkertainen Agromek painot-
tui selvästi kotieläinpuolelle. Yllä-
tys oli ehkä se, että tanskalaisetkin 
peltotyökonevalmistajat olivat jää-
neet lähes kokonaan pois näytte-
lystä. Poissaolollaan loistivat myös 
perinteisesti Agromekissä nähdyt 
eläimet, sillä Euroopan sinikieli-
tautiepidemia esti niiden tuonnin 
näyttelyyn.

Agromek oli selvästi suunnattu 
ennen kaikkea tanskalaisille alan 
ammattilaisille. Tästä kertoi jo se-
kin, että monilla osastoilla tarjolla 
oli vain tanskankielisiä esitteitä.

Agromekin perinteisen tähtiluo-
kittelun mukaan uutuuksia oli esil-
lä lähes entinen määrä. Agromek-
palkintoja jaettiin neljä. Kotieläin-
puolen palkittuja innovaatioita oli-
vat lypsykarjan terveydentilan seu-

rantaan kehitetty Herd Navigator 
ja lypsylehmien sorkkien puhdis-
tukseen tarkoitettu Bovibooster.

Sika-alan parhaan innovaation 
palkinnon sai ulkomaisille työn-
tekijöille suunnattu AgroLearn-
opiskelujärjestelmä ja paras työko-
nepalkinto myönnettiin PC Stålin 
"pellettihakkurille", jolla voidaan 
tehdä pellettikokoluokan haketta. 

Uusi tekniikka avuksi
Erilaiset informaatio- ja tietolii-
kennetekniikkaa hyödyntävät tuo-
tannon suunnittelu- ja hallintajär-
jestelmät tekevät selvästi tuloaan 
maatalouteen. Internetin yli toi-
mivia järjestelmiä oli esillä useilla 
osastoilla ja ilmastoinnin ja ruo-
kintalaitteiden säätö- ja vianmääri-
tys voidaan niitä hyödyntäen tehdä 
jatkossa vaikkapa älypuhelimella. 
Uusi tekniikka alkaakin pikkuhil-
jaa mahdollistamaan aivan uuden-
laisen tuotannon, kun varsinainen 
tuotantotila voi sijaita fyysisesti ai-
van eri paikassa kuin isäntäväki.

Toinen teema, joka tulevaisuu-
dessakin tuo uutta tekniikkaa näyt-
telyihin on lannankäsittely. Tans-
kan nykyisin voimassa olevat mää-
räykset kotieläinrakennusten ha-
juhaittojen ja ammoniakin haih-
tumisen vähentämiseksi takaavat 
varmasti uusia innovaatioita mark-
kinoille myös jatkossa.

Seuraavassa keskitymme Agro-
mek-näyttelyyn terävimpien uu-
tuuksien osalta. Näyttelyn muu-
hun antiin palataan seuraavassa 
Koneviestin numerossa.

Viimeistä kertaa tammikuussa

Agromek keskittyi 
kotieläintekniikkaan
Tanskan Herningissä järjestettävä Agromek-
näyttely keskittyi tällä kertaa pääasiassa koti-
eläinalan tuotantotekniikkaan. Näillä näkymin 
viimeistä kertaa tammikuussa järjestetty näyt-
tely joutuu ottamaan jatkossa huomioon muut 
eurooppalaiset suurnäyttelyt. Jo tämän vuoden 
marraskuussa nähdään, mikä on Agromekin uu-
si suunta.

   Matti turtiainen

ã

Yksi ilahduttavimmista Agromekin kolmen tähden uutuuksista oli pikku‑
porsaille suunniteltu "villapaita" Porcivet Thermokappe. Kestävästä ja jous‑
tavasta solumuovista valmistettu takki puetaan pari päivää syntymän jälkeen 
pahnueen heikoimmille porsaille lämmittämään oloa. Muutaman päivän avun 
jälkeen pienimmätkin pääsevät täyteen vauhtiin ja takki voidaan riisua pois. 
33 Tanskan kruunun (4,29 euroa) hintaisen takin luvataan vähentävän porsas‑
kuolleisuutta ja jättävän henkiin keskimäärin yhden porsaan enemmän emak‑
koa kohti vuodessa. Porcivet Thermokappe on pestävä ja sitä voidaan käyttää 
useita kertoja. Eiköhän kelpaa eläinaktivisteillekin.
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Tanskaan on maatilojen koon kasvun myötä 
tullut runsaasti ulkomaista työvoimaa ja kielion‑
gelmat ovat todellisia. AgroLearn‑järjestelmä on 
kehitetty helpottamaan ulkolaisten työntekijöiden 
tanskan kielen opintoja. Verkkopohjainen ja pe‑
lin muotoon rakennettu oppimisjärjestelmä tuntee 
150 ammattitermiä maatalouden alalta. Lisäksi 
palvelussa voidaan opetella termien ja sanojen oi‑
keaa lausumista sekä englanniksi että tanskaksi. 
Innovaatio palkittiin Agromek‑palkinnolla parhaa‑
na sika‑alan tuotteena.

Kyndestoft esitteli uuden‑
tyyppisen ilma‑avusteisen ruis‑
kun puomin. Lasikuidusta val‑
mistettu puomi on teleskoop‑
pinen ja kuljetuksen ajaksi se 
kääntyy ruiskun sivulle.

Kyndestoftin uusi ilmasuutin 
tehostaa ilma‑avusteisen ruis‑
kun toimintaa. Ilmavirta puhalle‑
taan puomin alapuolella näkyvi‑
en suuttimen avulla pyörteisenä, 
jolloin ilmavirta suuntautuu tar‑
kemmin halutulle alueelle ja tuu‑
likulkeuman riski pienenee enti‑
sestään.

PC Wood Chipper on uu‑
denlainen hakkuri, jolla voidaan 
tehdä palakooltaan pieniko‑
koista haketta. Valmistaja PV 
Stål ApS lupaa "pellettihakkuril‑
la" tehdyn hakkeen soveltuvan 
käytettäväksi pellettipolttimis‑
sa. Osastolla tosin muistutettiin, 
että hake on ainakin kuivattava 
ensin ja kokeiltava sen soveltuvuus omaan polttolaitteeseen. Hakkurissa on neliteräinen roottori ja 27 cm aukolla varustettu syöttölaite. Teriltä 
hake kulkeutuu seuloille, jossa puhallusroottoriin asennetut terät hienontavat hakkeen seulan reikäkoon mukaisesti. Seulat ovat vaihdettavat ja 
niitä on saatavissa eri reikäkoolla. Hakkuri on kolmipistekiinnitteinen ja traktorin tehontarpeeksi ilmoitetaan 70–120 hevosvoimaa (50–90 kW). 
Hakkuri palkittiin Agromek‑palkinnolla. Arvonlisäveroton hinta Tanskassa 111000 kruunua (14 896 euroa). (ND)

SAC esitteli Agromekissä en‑
simmäisenä lypsyrobottivalmis‑
tajana siirrettävän lypsyrobotin. 
RDS Futureline Mobile Milking 
Robot pohjautuu nimensä mu‑
kaisesti vuonna 2006 esiteltyyn 
RDS Futurelineen, mutta se on 
pakattu konttiin siirron mahdol‑
listamiseksi. Kahden lypsypai‑
kan ja yhden robottikäsivarren 
kokonaisuus saa käyttövoiman‑
sa kiinteästi konttiin asennetus‑
ta dieselgeneraattorista ja pake‑
tista löytyy kaikki tarvittavat va‑
rusteet maitotankista pesuvesi‑
säiliöihin. Lypsyrobottikontti on 
käyttövalmis kokonaisuus, jonka 
voi viedä pellolle, mikäli lehmien 
ruokinta on laidunpainotteista. 
Täysin varusteltu kontti voidaan 
siirtää talveksi navetan yhtey‑
teen. Ensimmäinen prototyyppi 
on lypsänyt lehmiä eteläsaksa‑
laisella luomutilalla viime kesäs‑
tä lähtien.
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