
Inteligentna regulacja mocy ssania od ADF



Połączenie inteligentnej mocy ssania 
z automatyczną kąpielą strzyków i 
płukaniem kubków udojowych
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Oto ADF InVent – szósta generacja systemu udojowego firmy ADF MILKING, 
zapewniająca nowy poziom komfortu doju dla krów i bezkonkurencyjną 
precyzję działania.

Jako rozwinięcie naszej sprawdzonej technologii automatycznej kąpieli strzyków 
i płukania kubków udojowych, rozwiązanie ADF InVent podnosi poprzeczkę 
jeszcze wyżej, wprowadzając inteligentną regulację mocy ssania pojedynczych 
gum strzykowych w trakcie doju przy jednoczesnym zachowaniu niskiej masy i 
niezawodności działania aparatu udojowego.

Nowe aparaty udojowe InVent w sposób ciągły kontrolują i regulują poziom 
podciśnienia indywidualnie dla każdego strzyka, dzięki czemu krowy są 
spokojniejsze, rzadziej dochodzi do urazu strzyków, produktywność jest wyższa i 
szybciej następuje oddawanie mleka.

Nadszedł czas dojenia bez stresu – zarówno 
dla Ciebie, jak i dla Twoich krów.

>
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Na czym polega 
inteligentna 
regulacja mocy 
ssania?
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Każdy rolnik wie, że nie da się wybrać jednego rozmiaru gum 
strzykowych, który by pasował do każdej krowy i każdego 
strzyka.
Dobór gumy strzykowej to zawsze jest jakiś kompromis, niezależnie of używanego 
systemu udojowego. Wybrać można gumę strzykową, która będzie odpowiednia co 
najwyżej dla większości stada. A i tak każdy strzyk jest inny. Strzyki mogą znacząco różnić 
się między sobą pod względem wymiarów i tekstury. Strzyki są inne u każdej krowy, ale 
też strzyki jednej krowy, na tym samym wymieniu, nie są takie same. Ponadto wymiary 
każdego strzyka istotnie zmieniają się w różnych fazach dojenia.

W typowym kubku udojowym to właśnie z powodu tego kompromisowego doboru 
gumy strzykowej niektóre strzyki cierpią przez złe dopasowanie. To z kolei pociąga za 
sobą pewne negatywne konsekwencje:

 Zbyt silne podciśnienie w komorze główki gumy powoduje puchnięcie strzyka zarówno 
na zewnątrz, jak i – co ważniejsze, a niestety niewidoczne – wewnątrz.

 Wewnętrzna opuchlizna powoduje niedrożność kanału strzykowego i tym samym 
ograniczenie przepływu oddawanego mleka i niemożność pełnego opróżnienia 
wymienia, w którym zostaje mleko.

 Wolniejszy przepływ mleka oznacza, że strzyki są poddawane oddziaływaniu 
podciśnienia dłużej, niż jest to wskazane, co sprzyja ich urazom.

Dzięki inteligentnej mocy ssania ryzyko wystąpienia niedrożności jest znacznie 
mniejsze, ponieważ aparat udojowy ADF z systemem InVent w sposób ciągły kontroluje 
i reguluje poziom podciśnienia indywidualnie dla każdego strzyka.

 Unikalna technologia InVent wprowadza czyste, przefiltrowane powietrze do główki 
gumy strzykowej, gdy podciśnienie osiąga poziom graniczny.

 Pozwala to utrzymać wartość podciśnienia na optymalnym poziomie, który jest 
komfortowy dla krów i który pozwala uzyskać najwyższy przepływ mleka.

Na początku doju, przed osiągnięciem pełnej prędkości oddawania 
mleka, strzyk jest wystawiony na działanie silnego podciśnienia 
w główce gumy strzykowej. Gdy osiągnięty zostanie maksymalny 
przepływ mleka, strzyk zwiększa swoją objętość, wypełniając trzon 
gumy strzykowej. 

Na tym etapie wartość podciśnienia zmniejsza się. Pod koniec 
dojenia, w miarę spadku prędkości przepływu mleka, wartość 
podciśnienia ponownie rośnie, narażając strzyk na potencjalne urazy 
i obrażenia.

 

Uraz strzyka 
Obrzęk to nagromadzenie się nadmiernej ilości płynu tkankowego 
w strzyku – zwykle poprzedzony jest ograniczeniem drożności. Na 
zewnątrz może się objawiać zmianą koloru skóry i wyczuwalnym 
pierścieniowym zgrubieniem strzyka.

Zbyt intensywne dojenie może prowadzić do hiperkeratozy, czyli 
nadmiernego rogowacenia naskórka wokół ujścia strzyka. Wiąże się 
to ze zwiększonym ryzykiem zakażenia mastitis.

i CO POWODUJE NADMIERNY 
POZIOM PODCIŚNIENIA?

REZULTATY
Spokojniejsze krowy, rzadziej 
zrzucające aparat udojowy

Szybsze oddawanie mleka, 
krótszy czas doju

Pełniejsze, a więc i większe 
udoje

Dojenie delikatniejsze dla 
strzyków
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WYNALAZEK W AKCJI
Na ilustracji obok system ADF InVent (po lewej stronie) wprowadza czyste, przefiltrowane 
powietrze do wnętrza gumy strzykowej, aby przywrócić podciśnienie do optymalnego 
poziomu i zapewnić możliwie szybki przepływ mleka. W zwykłym kubku udojowym (po 
prawej stronie) strzyk ma ograniczoną drożność, co hamuje przepływ mleka.

6

Dane gromadzono przez okres 10 tygodni. Średnio 550 krów dojono dwa razy 
dziennie w wewnętrznej dojarni karuzelowej. Żółta linia wskazuje moment 
aktywowania systemu ADF InVent.

Średni przepływ mleka (kg na minutę) podczas pierwszych 15-30 sekund doju. 
Test systemu ADF InVent przeprowadzono w gospodarstwie w Niemczech.

aktywny ADF InVent

ADF InVent umożliwia szybszy proces dojenia. Ilość mleka 
pobieranego w pierwszych dwóch minutach doju wzrosła o 7%, 
a w ciągu pierwszych 15-30 sekund doju odnotowano bardzo 
wysoki wzrost przepływu mleka.

Dojenia
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ADF InVent

Podciśnienie w 
komorze główki

kPa

Podciśnienie w 
komorze główki

kPa

Standardowy 
kubek

Ilość mleka Ilość mleka



DOMINIK WOJCIECHOWSKI - Paul Polska Sp. z o.o., woj. 
wielkopolskie
Hala udojowa Rapid Exit   Stanowiska udojowe 72    
Wielkość stada 1200 szt.

Data instalacji System InVent zainstalowano w listopadzie 2021 r.

OPINIE KLIENTÓW
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Dzięki instalacji systemu InVent liczba 
przypadków mastitis w gospodarstwie 
Paul Polska sp. z o.o. znacznie się 
zmniejszyła. Dominik Wojciechowski, 
kierownik gospodarstwa, podkreśla, 
że udało się również uzyskać 
oszczędności czasu i nakładów pracy 
w hali udojowej

Zapewniono produkcję najwyższej 
jakości mleka przy jednoczesnej 
maksymalizacji rentowności 
dojarni i podwyższeniu poziomu 
innowacyjności, wydajności i zdrowia 
stada – co jest bardzo istotne nie tylko 
dla kierownika, ale także dla Huberta 
Paula, właściciela gospodarstwa.

Instalacja rozwiązania ADF InVent 
nastąpiła w listopadzie 2021 r. 
Funkcje obejmują automatyczne 
kąpanie strzyków i płukanie kubków 
udojowych, a także inteligentną 
regulację mocy ssania każdego 
pojedynczego kubka. 

„Jesteśmy absolutnie zachwyceni 
systemem InVent” – potwierdza 
kierownik gospodarstwa. „W 100% 
spełnia nasze oczekiwania. Przypadki 
mastitis zostały zredukowane, a 
nakład pracy w hali udojowej został 
ograniczony dzięki automatyzacji. 
Jednocześnie skrócił się czas 
potrzebny na dojenie”.

“

“



Ochrona zdrowia strzyków dzięki kąpieli każdego strzyku krowy w odpowiednim czasie. 
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Ochrona zdrowia strzyków dzięki kąpieli każdego strzyku krowy w odpowiednim czasie. 
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System InVent firmy ADF Milking łączy komfortowe i bezstresowe dojenie z 
dodatkową ochroną strzyka oraz szybszym i pełniejszym oddawaniem mleka.

Dój bezstresowy zarówno dla krów, jak i dla dojarzy

Spokojniejsze krowy, rzadziej zrzucające aparat 
udojowy

Szybsze oddawanie mleka, krótszy czas doju

Pełniejsze, a więc i większe udoje

Dojenie delikatniejsze dla strzyków

Dzięki technologii inteligentnej regulacji podciśnienia 
w systemie InVent ADF każda krowa i każdy 
jej strzyk korzysta z bardziej komfortowego, 
spokojniejszego, szybszego i pełniejszego – po 
prostu: bezstresowego – doju. 

Większy komfort i spokój oraz delikatniejsza praca 
aparatu udojowego w dojarni pozwalają zwiększyć 
szybkość dojenia i wydajność dojarni, zapewniając 
także pełniejszy dój każdej krowy – a to oznacza 
większą ilość mleka, oszczędność czasu i zdrowsze 
wymiona zwierząt. 

Ograniczenia drożności strzyków, zwykle 
powodowane nadmiernym podciśnieniem w 
główce gumy strzykowej w trakcie doju (zwłaszcza 
bezpośrednio po założeniu aparatu udojowego i 
pod koniec doju), negatywnie wpływają na szybkość 

dojenia i ilość oddawanego mleka. Nawet niewielka 
opuchlizna strzyka może istotnie zwiększać ryzyko 
wystąpienia mastitis. 

Pojawiający się stres u krowy sprzyja uwalnianiu 
adrenaliny, co z kolei blokuje wydzielanie oksytocyny 
(hormonu stymulującego oddawanie mleka), a to 
dodatkowo wpływa na spowolnienie doju. 

Unikalna technologia systemu ADF InVent pozwala 
oddziaływać na strzyki indywidualnie poprzez 
kontrolowanie i optymalizowanie poziomów 
podciśnienia tak, aby przez cały czas doju wartości 
podciśnienia pozostawały na optymalnym poziomie. 
Dzięki temu zwiększa się przepływ mleka i jest ono 
oddawane w całości, a to pozwala lepiej chronić 
zdrowie wymienia. 

Nasi klienci, którzy już wdrożyli system ADF InVent, 
zgłaszają nam doskonałe efekty – wszyscy bez 
wyjątku stwierdzili, że krowy stały się spokojniejsze i 
cichsze. U niektórych udój podniósł się o dodatkowy 
litr mleka na krowę, a u jednego hodowcy wzrost 
ilości dojonego mleka osiągnął nawet dwa litry na 
krowę. Krowy nie tylko oddają całe mleko z wymion, 
ale dój przebiega także szybciej i przy wyraźnie 
mniejszej liczbie przypadków mastitis oraz niższej 
ilości komórek somatycznych. U jednego  
z producentów udało się skrócić czas dojenia  
o 30 minut – przy trzech dojach dziennie daje to  
1,5 godziny, a w przeliczeniu na rok 548 godzin, czyli 
68 ośmiogodzinnych zmian roboczych”.

JAMES DUKE  
ADF Milking

“
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Korzyści



BEZSTRESOWY DÓJ
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LEPSZA OCHRONA 
STRZYKÓW
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Natychmiastowa kąpiel strzyka w gumie strzykowej 
Po zakończeniu doju, zawsze w idealnej synchronizacji, system udojowy firmy ADF Milking chroni otwarty 
kanał strzykowy przed infekcją poprzez natychmiastową, precyzyjną i dokładną kąpiel strzyka, kiedy ten jest 
wciąż zabezpieczony gumą strzykową. Dipping ręczny lub natryskowy po ściągnięciu aparatu udojowego 
wykonywany jest dużo później, a zanim zostanie wykonany, strzyk jest narażony na potencjalne zakażenie. 
Jednocześnie w przypadku metod manualnych dużo trudniej utrzymać stałą jakość i powtarzalność dippingu. 
System udojowy firmy ADF Milking automatyzuje ten proces, którego wykonywanie innymi metodami, 
np. ręcznie lub natryskowo już po ściągnięciu aparatu udojowego, nawet z użyciem innych urządzeń 
automatycznych, nie pozwala realizować go na stałym poziomie jakościowym.
W przypadku stosowania systemu ADF redukcji ulega również ryzyko krzyżowych zakażeń między krowami, 
ponieważ gumy strzykowe są automatycznie odkażane między każdym dojem poprzez wielokrotne 
przepłukanie czystą, zdezynfekowaną wodą. Każdy strzyk każdej krowy przy każdym udoju odczuwa korzyści 
płynące ze stosowania tak oczyszczanych gum strzykowych. Według badań naukowych niższe poziomy 
komórek somatycznych wpływają na większe udoje. Zwykle redukcja ilości tych komórek o 100 tysięcy 
przekłada się na dodatkowe 2-5% ilości dojonego mleka. 
Hodowcy używający systemu ADF już dłuższy czas zgłaszają również, że u ich krów pojawiają się dodatkowe 
laktacje, co przekłada się na dłuższą żywotność stada. A to możne znacząco poprawić finansowy zwrot z 
inwestycji. Chociaż na występowanie mastitis i na poziomy komórek somatycznych wpływ może mieć kilka 
czynników, precyzyjna i zautomatyzowana higiena poudojowa zapewniana przez system udojowy ADF Milking 
gwarantuje spokój ducha i pewność działania na stałym i niezmiennym poziomie w ramach kompleksowego 
podejścia do zdrowia krowich wymion.

Największe korzyści, jakie zaobserwowaliśmy 
w gospodarstwie, to spadek poziomu komórek 
somatycznych oraz zmniejszenie liczby klinicznych 
przypadków mastitis o 50%. 

A wszystko, co zmniejsza nakład pracy i zapobiega 
mastitis – jest korzystne! Wdrożenie ADF zmniejszyło 
również liczbę krów poddawanych ubojowi. Wynika 
to z faktu, że bydło jest zdrowsze, dlatego możemy 
stworzyć bardziej selektywny plan uboju.

EDWARD BOOTH  
Wigglesworth Hall Farm, North Yorkshire, 
Wielka Brytania

“

Niższa liczba komórek somatycznych 

Niższy poziom użycia antybiotyków 

Oszczędność kosztów weterynaryjnych 

Dodatkowe laktacje zwiększające 

długoterminową wydajność krów

Inteligentna regulacja mocy ssania gum strzykowych zmniejsza obciążenie 
strzyka podczas dojenia, chroniąc go przed zbyt silnym podciśnieniem

Efekty:

Dobra kondycja strzyka pozwala maksymalnie skutecznie działać systemowi immunologicznemu 
krowy chroniącemu zwierzę przed infekcjami
Kąpiel strzyka następuje bezpośrednio po zakończeniu doju, jeszcze w gumie strzykowej, zanim 
strzyk zostanie narażony na potencjalne zakażenie
Zautomatyzowane płukanie gumy strzykowej zmniejsza ryzyko wystąpienia mastitis w wyniku 
zakażenia krzyżowego
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Łatwiejsza obsługa dla dojarza

 Spokojniejsze krowy rzadziej zrzucają aparat 
udojowy, a więc dojarze nie muszą co chwila 
odrywać się od innych zadań, by założyć go 
ponownie

 Dojarze osiągają większą produktywność 
i mają więcej czasu, by zwracać uwagę na 
potrzeby zwierząt

 Dojarze mniej chodzą po całej dojarni, co 
zmniejsza ich zmęczenie

 Eliminacja konieczności wykonywania wielu 
powtarzalnych czynności przez dojarza, 
które byłyby niezbędne w przypadku 
ręcznej kąpieli strzyków i przemywania 
kubków udojowych – niższe narażenie na 
urazy obciążeniowe układu mięśniowo-
szkieletowego

 Lekka i ergonomiczna konstrukcja aparatu 
udojowego

System ADF InVent automatyzuje proces higieny poudojowej, zapewniając jego lepszą jakość i 
powtarzalność efektów w porównaniu do wielu innych metod. Pozwala to oszczędzać czas, zmniejszyć 
koszty pracy i efektywniej wykorzystywać materiały oraz zasoby.

Oszczędność kosztów pracy oraz czasu

 Konieczność wykonywania mniejszej 
ilości manualnych czynności – mniejsza 
pracochłonność

 Krótszy czas dojenia

 Możliwość zwiększenia przepustowości 
dojarni, czyli dojenia większej liczby krów bez 
dodatkowych inwestycji w rozbudowę obiektu

Efektywne wykorzystanie materiałów i 
zasobów

 Precyzyjnie dobrane ilości środka do kąpieli 
strzyków zapobiegają jego nadmiernemu 
zużyciu

 Niższe zużycie wody w porównaniu z 
typowym systemem płukania zwrotnego

Nasz personel uważa, że system ADF nie tylko jest 
łatwy w obsłudze, ale także odciąża pracowników 
w codziennych czynnościach. 

Pracownicy, którzy jeszcze znali tego rozwiązania, 
byli mile zaskoczeni, że nie muszą już ręcznie 
wykonywać kąpieli strzyków ani płukać kubków 
udojowych. System ADF pomaga również w 
utrzymaniu prawidłowej procedury doju, która 
została teraz ujednolicona. Niezależnie od tego, kto 
pełni funkcję dojarza, mam pewność, że praca jest 
wykonywana prawidłowo.

LIZ BIRKETT  
Rookhaye Estate, Wiltshire, Wielka Brytania

“ Większa produktywność  
i wydajność pracy dojarza
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PRODUKTYWNOŚĆ  
I WYDAJNOŚĆ
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BENEDIKT SCHULTE - Bergesmilch GbR, Nadrenia 
Północna-Westfalia, Niemcy
Hala udojowa Rapid Exit/rybia ość   Stanowiska udojowe 24    
Wielkość stada 409 szt.

Data instalacji 2018 r. Modernizacja InVent w październiku 2021 r.

OPINIE KLIENTÓW
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„ADF to absolutnie niezawodny system. Mogę go 
szczerze polecić, szczególnie jeśli higiena i zdrowie 
zwierząt są dla Was ważne”. 

W gospodarstwie Bergesmilch w Sauerland dojenie jest 
jedną z najważniejszych czynności. Zakładem zarządza 
dwóch kierowników – Benedikt Schulte i Tobias 
Vornweg. Przywiązują oni dużą wagę do dobrostanu 
zwierząt i wymogów zrównoważonego rozwoju, co 
potwierdzają odpowiednie certyfikaty jakości: produkują 
mleko w ramach programu Landliebe, uczestniczą 
w systemie QM milk i posiadają certyfikat VLOG 
(Verband Lebensmittel ohne Gentechnik). Jakość jest 
potwierdzana przez regularne audyty. „Spójne procesy 
i higiena są dla nas bardzo ważne” – wyjaśnia Benedikt 
Schulte. „Stabilność sprawdzonych procesów jest 
gwarancją zdrowia naszych krów i niezmiennie wysokiej 
jakości naszego mleka”.

W 2018 r. zainstalowano renomowany system marki 
ADF Milking. Dzięki automatycznej kąpieli strzyków 
i płukaniu pośredniemu gospodarstwo jest w stanie 
doić 400 krów przy pomocy jednej osoby. „Nie byłoby 

to możliwe w przypadku ręcznej kąpieli” – wyjaśnia 
Benedikt. „Dojenie odbywa się dwa razy dziennie, a 
każdy dój trwa 5 godzin. Bez systemu ADF trwałoby to 
znacznie dłużej, albo – co jest bardziej prawdopodobne 
– musielibyśmy zatrudnić drugą osobę”.

W październiku 2021 r. zakład zmodernizował 
wyposażenie, instalując najnowsze rozwiązanie firmy 
ADF – InVent. W Bergesmilch stosuje się teraz nie tylko 
automatyczną kąpiel strzyków i płukanie pośrednie, ale 
także inteligentną regulację mocy ssania – ta funkcja 
dostosowuje poziom podciśnienia w główce każdej 
gumy udojowej. Niesie to za sobą szereg korzyści: „Po 
instalacji rozwiązania InVent odnotowaliśmy zauważalnie 
niższą częstotliwość występowania mastitis, a poziom 
komórek somatycznych jest również wyjątkowo niski”.

Benedikt Schulte jest bardzo zadowolony: „ADF to 
absolutnie niezawodny system. Mogę go szczerze 
polecić, szczególnie jeśli higiena i zdrowie zwierząt są 
dla Was ważne. Oczywiście, wyższa produktywność 
także przekłada się na wymierne korzyści finansowe”.

“

“



Pięć najważniejszych kroków
JEDNO PROSTE ROZWIĄZANIE
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ROZPOCZĘCIE DOJU 
Zdezynfekowane gumy 
strzykowe w odpowiednim 
ustawieniu gotowe do 
doju.

INVENT ROZPOCZYNA 
MONITOROWANIE 
PODCIŚNIENIA
System monitoruje 
i reguluje poziom 
podciśnienia w sposób 
ciągły dla każdego strzyka 
indywidualnie.

PO KĄPIELI STRZYK 
JEST ZABEZPIECZONY
Strzyk przechodzi kąpiel 
i zostaje zabezpieczony 
w ciągu kilku sekund od 
zakończenia dojenia, 
przed wystawieniem na 
oddziaływanie szkodliwych 
drobnoustrojów obecnych 
w środowisku.   

KĄPIEL STRZYKA
Po odcięciu podciśnienia 
kąpiel strzyka jest 
wtryskiwana do 
rozdzielacza na kolektorze. 
Kąpiel jest dostarczana do 
strzyka pod odpowiednim 
kątem.

ROZPOCZĘCIE 
PROCESU 
CZYSZCZENIA
Po zsunięciu aparatu 
udojowego każda guma 
strzykowa jest dokładnie 
płukana sześć razy przed 
przejściem do kolejnej 
krowy. 

1 2 3 4 5
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W przypadku systemu ADF InVent 
zaobserwowano istotną poprawę stanu 
strzyków, ocenianego pod kątem trzech 
aspektów: występowania pierścieniowej 
opuchlizny, niedrożności i zmiany barwy.

OPINIA NIEZALEŻNEGO 
EKSPERTA

IAN OHNSTAD  
The Dairy Group 
Specjalista ds. technologii 
dojenia o międzynarodowej 
renomie



IAN OHNSTAD

Poprosiliśmy Iana Ohnstada z The Dairy Group, aby przeprowadził 
niezależną ocenę systemu ADF InVent. 
W tym celu opracował on kompleksowy program testów, w ramach którego system ADF 
InVent został porównany z aparatem udojowym bez inteligentnej regulacji mocy ssania, 
aby zidentyfikować i przeanalizować różnice w kondycji strzyków po udoju – i to nie tylko w 
perspektywie całego stada, ale także pod kątem różnic między poszczególnymi strzykami jednej 
krowy. Oto wyciąg ze sprawozdania, które przygotował.

Jednym z nieuchronnych skutków dojenia krowy z wykorzystaniem podciśnienia jest 
wpływ na drożność strzyka, który może uniemożliwiać szybkie, pełne i komfortowe 
oddanie mleka. Oczywiście do wydojenia krowy podciśnienie jest niezbędne, ale 
jeśli jego poziom jest zbyt wysoki, staje się ono problemem.

Aby ograniczyć powstawanie niedrożności w strzykach, można stosować gumy 
strzykowe jak najlepiej dopasowane do rozmiarów strzyka. Wtedy strzyk szczelnie 
przylega do ścianek gumy strzykowej.

Efekty działania systemu ADF InVent poddano ocenie z wykorzystaniem wytycznych 
opracowanych przez organizację Teat Club International (TCI) w zakresie pomiaru a) 
występowania pierścieniowej opuchlizny strzyka, b) niedrożności, c) zmiany barwy 
strzyka.

Pierścieniowa opuchlizna pojawia się u nasady strzyka, przy wymieniu. Do oceny 
tej opuchlizny zastosowano trzy kategorie:
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  Kat. 1

  Kat. 2

  Kat. 3

Strzyk całkowicie pozbawiony pierścienia.

Strzyk z widocznym pierścieniem.

Strzyk z wyczuwalnym pierścieniem u nasady strzyka: 
twardym, napuchniętym, powodującym dyskomfort.
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Występowanie niedrożności mierzono poprzez analizę zmiany struktury strzyka. Wyniki 
oceniano w skali od „brak niedrożności” po „poważna niedrożność”.

Po zakończeniu doju rejestrowano także kolor strzyka, który oceniano jako normalny, 
czerwony (średnio niepokojący) lub niebieski (poważnie niepokojący).

Testy przeprowadzono w dwóch różnych gospodarstwach w Anglii. Porównanie 
wyników uzyskanych w udoju z włączonym systemem ADF InVent z wynikami 
uzyskanymi w udoju bez włączonej funkcji regulacji mocy ssania wykazało, że:

Na poziomie CAŁEGO STADA: stan strzyków był istotnie 
lepszy w przypadku dojenia krów z użyciem działającego 
systemu ADF InVent pod kątem wszystkich trzech czynników 
(opuchlizna pierścieniowa, niedrożność, kolor).

W przypadku krów, u których stwierdzono pozytywne działanie 
systemu ADF InVent, odnotowywano istotne i wymierne 
korzyści z jego użycia. Poczynione obserwacje mogą dotyczyć 
zwłaszcza krów, które bywają szczególnie wrażliwe na wysokie 
poziomy podciśnienia w główce gumy strzykowej, takich jak 
młode jałówki.

Na poziomie POJEDYNCZEJ KROWY: stan strzyków był 
istotnie lepszy w przypadku tych strzyków, z których dój był 
prowadzony z użyciem włączonego systemu ADF InVent, w 
porównaniu ze strzykami dojonymi bez działającej regulacji 
mocy ssania.

*Procent strzyków w każdej kategorii. W badaniu przeanalizowano ok. 1200 strzyków.

 *Procentowa poprawa oceny stanu strzyków u poszczególnych krów w wyniku zastosowania ADF InVent w 
porównaniu z dojem bez regulacji mocy ssania

IAN OHNSTAD (kontynuacja)

Pełny raport można znaleźć na stronie internetowej adfmilking.com

Poprawa dzięki systemowi ADF InVent

Kolor

Niedrożność

Opuchlizna  
pierścieniowa

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

% strzyków w kategorii 
najpoważniejszej opuchlizny 

pierścieniowej

% strzyków w kategorii 
najpoważniejszej 

niedrożności

% strzyków w kategorii 
najpoważniejszej zmiany 

barwy

Brak regulacji mocy ssania Regulacja mocy ssania za pomocą InVent ADF

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0%

2%

4%

6%

12%

8%

10%

16%

14%

18%

0%

1%

2%

3%

6%

4%

5%

8%

7%

9%

16%  
mniej

12%  
mniej 7% 

mniej
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WNIOSKI
„Wszystko, co poprawia komfort krów i zwiększa ich mleczność, 
będzie również przynosiło korzyści gospodarstwu. Szczególnie 
jest to widoczne w przypadku poprawy doju zapewnianej przez 
system InVent”.

„W każdym stadzie może występować problem niedrożności 
w strzykach krów, ponieważ wynika on z praktycznej 
niemożliwości dopasowania gum strzykowych do wszystkich 
strzyków wszystkich zwierząt. Niezależnie od systemu 
udojowego, podciśnienia w systemie czy konstrukcji gumy 
strzykowej, w każdym stadzie będą krowy, u których 
ograniczenia drożności będą występować. Tym samym dojenie 
zawsze będzie niekomfortowe dla tych zwierząt – chyba że 
zostanie użyty system InVent.



Szczęśliwe krowy
SZCZĘŚLIWI HODOWCY...
ADF InVent zapewnia bezstresowy dój w każdym gospodarstwie hodowlanym.

Od małych gospodarstw rodzinnych po wielozakładowe, duże wytwórnie 
mleka. Od górskich stoków Włoch po falujące zielone pastwiska Nowej Zelandii. 
Od prostych kilkustanowiskowych urządzeń udojowych po nowoczesne, 
rozbudowane dojarnie karuzelowe. ADF InVent zapewnia pełny zakres korzyści w 
każdym gospodarstwie.
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MARK REED - Culverhayes Farm, Honiton, Devon
Hala udojowa rybia ość   Stanowiska udojowe 20    
Wielkość stada 300 szt.

Data instalacji System InVent zainstalowano w kwietniu 2021 r.

OPINIE KLIENTÓW
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Paul Norris – asystent zarządcy stada 
„Z perspektywy hodowcy – odkąd tylko zainstalowaliśmy 
system ADF, zdecydowanie robi on dużą różnicę. Krowy są 
czystsze, wydają się szczęśliwsze. Oddają mleko szybciej, co 
pozwala nam oszczędzać czas. Jestem naprawdę zadowolony 
z tego systemu”.

Harriet Broad – samozatrudniona dojarka 
„Moja praca jest teraz prostsza: krowy po prostu przechodzą 
przez dojarnię szybciej. Czują się też lepiej, bo nie muszą tak 
długo stać na stanowiskach udojowych”. 

„W innych gospodarstwach, w których pracowałam i które 
nie miały systemu udojowego ADF, cały proces dojenia trwał 
dłużej: trzeba wtedy czekać, aż aparat udojowy zsunie się z 
wymienia, a ze względu na brak funkcji automatycznej kąpieli 
trzeba samemu obejść stanowiska i opryskać wszystkie strzyki 
ręcznie. Dlatego ten system robi tak dużą różnicę – dzięki 
niemu praca jest dużo szybsza”.

“

“
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Dla nas to ważne, aby krowa czuła się komfortowo 
w dojarni, ponieważ trafia tam ona w tylko jednym 
celu – aby oddać mleko. Nie chcemy przepędzać 
krów do dojarni i zmuszać ich do doju. Chcemy, 
aby same tu przychodziły, chętnie oddawały mleko 
i szły dalej. Bardzo mnie ucieszyło wprowadzenie 
na rynek systemu InVent, ponieważ moim zdaniem 
takie rozwiązanie po prostu zmienia zasady gry – i w 
naszym gospodarstwie zdecydowanie tak się stało.

Instalacja była naprawdę prosta i zajęła zaledwie 
jeden dzień. Bez żadnych zakłóceń dla naszej 
codziennej rutyny.

Według mnie z systemu InVent najbardziej korzysta 
krowa. Jeśli czuje się komfortowo, to dużo mniej 
się wierci na stanowisku udojowym i nie powoduje 
tylu problemów. Ogólnie atmosfera w dojarni jest 
teraz jeszcze lepsza dla krów. Zdecydowanie 
zauważyliśmy, że odkąd zaczęliśmy korzystać z tego 
systemu, na strzykach pojawia się mniej pierścieni 
od gum strzykowych. Sytuacja z pewnością się tu 
poprawiła – mówi Mark.

Instalacja systemu InVent pozwoliła nam zmienić 
pewne ustawienia procesowe i skrócić czas 
pobierania mleka. W dojarni podczas doju 300 krów 
system oszczędza nam ok. 20 minut dziennie.

Postanowiliśmy wdrożyć to nowe rozwiązanie 
głównie z uwagi na zdrowie krów, ale pozwoliło nam 
ono także zmienić kilka innych rzeczy w dojarni, 
przyspieszając w efekcie pracę i oszczędzając czas. 
A więc system wpłynął nie tylko na zdrowie krów, ale 
także ogólnie na nasze środowisko pracy.

Używamy systemu udojowego ADF już od trzech lat. 
Polecam go wszystkim. Wdrożyliśmy go z myślą o 
oszczędności czasu, a także aby poprawić zdrowie 
i higienę krów. System sprawdził się we wszystkich 
tych zadaniach, a po dodaniu rozwiązania InVent – 
stał się po prostu jeszcze lepszy. Długość i komfort 
życia krów są dla nas ważne i moim zdaniem system 
InVent firmy ADF będzie dużym wsparciem na drodze 
ku tym celom.

„Bardzo mnie ucieszyło wprowadzenie na rynek systemu InVent, ponieważ 
moim zdaniem takie rozwiązanie po prostu zmienia zasady gry – i w naszym 
gospodarstwie zdecydowanie tak się stało”.
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DOSTAWA I USŁUGI



System firmy ADF Milking po wdrożeniu trafia w samo centrum operacji 
udojowej, w związku z czym jego niezawodność ma kluczowe znaczenie. 
Jak w przypadku każdego innego sprzętu działającego w wymagających 
warunkach, zalecana jest jego obsługa techniczna i serwisowanie, aby 
utrzymać wszystko w jak najlepszym stanie. 

Nasza szeroka sieć wykwalifikowanych techników serwisowych gwarantuje, 
że bez względu na lokalizację gospodarstwa mlecznego certyfikowany 
i przeszkolony serwis techniczny ADF Milking będzie zawsze pod ręką. 
Wszyscy nasi technicy przeszli rygorystyczne szkolenie i mają duże 
doświadczenie we wspieraniu eksploatacji sprzętu udojowego wszystkich 
marek i typów. Utrzymują również u siebie zapasy wszystkich najważniejszych 
części zamiennych, dzięki czemu naprawy przebiegają szybko i sprawnie. 

Większość problemów można szybko rozwiązać, dzwoniąc na naszą 
infolinię serwisową. System ADF Milking może obsługiwać zdalny dostęp na 
potrzeby wsparcia technicznego, dzięki czemu testy diagnostyczne można 
przeprowadzić jeszcze prościej i szybciej. Jeśli wymagana jest interwencja 
serwisu na miejscu, nasz dział obsługi serwisowej wszystkim się zajmie.  

Nie ma nic lepszego niż całkowity spokój ducha, jaki zapewnia Program 
Ciągłych Dostaw (PCD) ADF, w ramach którego firma zapewnia wszystkie 
materiały eksploatacyjne oraz standardowe prace serwisowe wynikające 
z harmonogramu obsług. Wszystkie części są objęte naszą dożywotnią 
gwarancją producenta, więc nie chowają się tu żadne ukryte koszty. 

Regularne serwisowanie przez przeszkolonego technika zapewni 
wieloletnią bezproblemową pracę i niezawodność instalacji – przekładając 
się na długofalowe oszczędności finansowe.
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DOSTAWA I USŁUGI
Całkowity spokój ducha:

Wszystkie materiały, których potrzebujesz:
Gumy strzykowe ADF 

Wtryskiwacze ADF

Kąpiel strzyków 

Środek dezynfekujący do płukania na bazie kwasu 

nadoctowego

PROGRAM 
CIĄGŁYCH DOSTAW
Kompleksowy program dostaw wszystkich 
materiałów eksploatacyjnych i prac serwisowych od 
ADF Milking – proste zasady i przejrzysty cennik.  

Pełna obsługa techniczna z harmonogramem 

serwisowaniem 

Dożywotnia gwarancja na części

Regularne opłaty miesięczne 

Możliwość ustalenia cen na czas określony
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ADF NA CAŁYM ŚWIECIE
Benedikt Kuhlmann  
Kuhlmann GbR 
Nadrenia Północna-Westfalia,  
Niemcy

Hala udojowa równoległa rybia ość    
Stanowiska udojowe 18    
Wielkość stada 85    
Data instalacji 2018 r.

Hala udojowa zewnętrzna 
karuzelowa    
Stanowiska udojowe 60    
Wielkość stada 466    
Data instalacji 2012 r.

Hala udojowa z ramieniem 
obrotowym    
Stanowiska udojowe 20    
Wielkość stada 260    
Data instalacji 2018 r.

Gerald Los, hodowca bydła mlecznego z Alberty, 
zainstalował system ADF w celu zmniejszenia liczby 
pracowników potrzebnych w dojarni. 

„Dzięki ADF potrzebujemy tylko jednego pracownika 
w dojarni, co oznacza dla as istotną oszczędność 
pieniędzy. Gdy moi pracownicy przyzwyczaili się do 
nowego systemu, stwierdzili, że system ADF jest 
świetny w użyciu” – mówi Gerald.

Gerald jest również zachwycony pozostałymi 
korzyściami, takimi jak niższa liczba komórek 
somatycznych oraz oszczędność czasu wynikająca 
z faktu, że nie jest już konieczna kąpiel strzyków 
u każdej krowy. Bardzo pozytywnie oddziałuje 
również delikatne uwalnianie aparatu udojowego. 
„Stado nie wykazuje reakcji, gdy system się odłącza.  
Wygląda na to, że w ogóle im to nie przeszkadza” 
– wyjaśnia Gerald. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z 
systemu ADF i zdecydowanie polecamy do innym 
hodowcom”.

„Wymiona są o wiele zdrowsze, dojenie krów 
przynosi lepsze efekty, a liczba komórek 
somatycznych została zredukowana. Jeszcze nigdy 
nie pracowaliśmy tak wydajnie. “

Benedikt Kuhlmann zwiększył swoje stado ze 120 do 
260 sztuk, a następnie w 2018 r. zdecydował się na 
zakup systemu ADF, który zmodernizowano do wersji 
InVent w 2020 r.

„Kupując system ADF, naszym celem było uzyskanie 
oszczędności kosztów osobowych, a poprawa stanu 
zdrowia wymion i zmniejszenie liczby komórek 
somatycznych traktowaliśmy jako korzystne 
uzupełnienie, podobnie jak ograniczenie stosowania 
leków. Zwierzęta są teraz znacznie spokojniejsze i 
bardziej zrelaksowane podczas dojenia.

Znalezienie odpowiedniego personelu jest trudne. 
Dlatego też szukaliśmy sposobu, aby jak najbardziej 
zautomatyzować proces dojenia. Wcześniej w hali 
udojowej pracowały dwie osoby, a po instalacji 
systemu ADF wystarczy nam jedna osoba. To pozwala 
tam obniżyć koszty osobowe”.

Merv Koch  
Barnsbury Farm  
Victoria, Australia

Gerald Los 
Los Dairies 
Alberta, Kanada

„W drugim roku użytkowania systemu ADF nasz 
weterynarz oszacował, że w bieżącym roku 
zaoszczędziliśmy ponad 100 000 dolarów na 
przypadkach mastitis i rachunkach za usługi 
weterynaryjne”. 

„Przed zainstalowaniem systemu ADF zawsze 
zatrudnialiśmy dwie osoby w dojarni. Wdrożenie 
systemu automatycznej kąpieli strzyków i płukania 
kubków udojowych sprawiło, że cały proces może 
wykonywać jedna osoba”. 

Krowy są również zadowolone z systemu ADF. 
„Dojenie przebiega sprawnie, a oddawanie mleka 
uległo poprawie”. 

„Jesteśmy niezwykle zadowoleni z systemu ADF. 
Inwestycja szybko się zwróciła i pozwala oszczędzać 
dużo czasu i pieniędzy. Można powiedzieć, że 
higieniczne czyszczenie pomiędzy dojeniem krów 
jest najlepszą korzyścią, jaką odnotowaliśmy. A 
wsparcie ze strony zespołu ADF było niezwykłe! 
Z całą pewnością polecamy system ADF innym 
producentom”.
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Niezależnie od pory dnia, gdzieś na świecie system ADF właśnie zapewnia 
bezstresowy dój
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Thierre Quere 
GAEC du Pillion 
Plourin-Les-Morlaix, Francja

Ryan i Billie Moffat 
Deltop Dairy 
South Canterbury, Nowa Zelandia

Paolo Galli 
Il Campo Rosso Farm 
Martinengo (BG), Włochy

Hala udojowa wewnętrzna 
karuzelowa    
Stanowiska udojowe 27    
Wielkość stada 140    
Data instalacji 2017 r.

Hala udojowa zewnętrzna 
karuzelowa    
Stanowiska udojowe 54    
Wielkość stada 443    
Data instalacji lipiec 2013 r.

Hala udojowa rybia ość    
Stanowiska udojowe 14    
Wielkość stada 175    
Data instalacji maj 2018 r.

Thierre Quere zdecydował się na instalację 
systemu ADF ze względu na jego światową renomę 
i 15-letnie doświadczenie w zakresie poprawy stanu 
zdrowia krów i możliwości oszczędzania pieniędzy 
przez hodowców.

Thierre docenia niezawodność systemu ADF – 
szczególnie w kwestii kąpieli strzyków. „Konstrukcja 
automatycznego systemu kąpieli strzyków i płukania 
kubków udojowych umożliwia perfekcyjne nałożenie 
środka do kąpieli. Kąpiel jest bardziej efektywna 
a kubki udojowe skutecznie dezynfekowane, co 
oznacza znaczne oszczędności w każdym roku 
eksploatacji”.

„System ADF poprawia jakość naszego mleka i 
oszczędza czas. Jest to niezawodny, renomowany 
produkt, który jest stale udoskonalany”.

„Jeśli zdrowie krów jest dla Was priorytetem, to z 
pewnością docenicie system ADF”.

„Największe korzyści, jakie dostrzegamy, to 
zmniejszona liczba przypadków mastitis i niższa liczba 
komórek somatycznych (SCC). Średni poziom SCC w 
ostatnich 5 sezonach wynosił od 80 do 115 tysięcy. 
Dzięki systemowi ADF strzyki są w dobrym stanie. 
Warto również podkreślić, że chora krowa nie zaraża 
innych zwierząt poprzez kubki udojowe ze względu 
na automatyczne płukanie”.

„Oszczędzamy czas i pieniądze, a także notujemy 
zmniejszoną ilość przypadków mastitis. W dużym 
stopniu ograniczyliśmy stosowanie antybiotyków – 
szczególnie w okresach zasuszenia, kiedy antybiotyki 
otrzymują tylko krowy, które tego wymagają.”. 

„Obecnie ilość spadła do ok. 30-40% i oczekujemy, 
że ta wartość będzie się obniżać. Otrzymujemy 
również premię za wysokiej jakości mleko poniżej 
progów SCC, co jest dla nas dodatkową korzyścią” – 
podkreśla Ryan.

„Pomimo pracy z dobrym, wykwalifikowanym 
zespołem nie potrafiłem uniknąć przypadków 
zakażenia gronkowcem złocistym w moim stadzie. 
Podjąłem więc decyzję o zainstalowaniu systemu 
ADF, aby sprawdzić, czy może on pomóc – choć na 
początku byłem nieco sceptyczny”. 

„Kilka tygodni po instalacji wykonaliśmy wymaz z 
główek kubków udojowych, co robiliśmy regularnie 
przed wdrożeniem ADF. Wyniki potwierdziły brak 
gronkowca, czyli brak zakażeń krzyżowych w stadzie 
podczas doju”. 

„Najważniejsze korzyści stosowania systemu ADF 
to skuteczna kąpiel strzyków oraz niesamowita 
dezynfekcja kubków udojowych. “

„Teraz zakażenia zostały wyeliminowane i mogę 
wreszcie w pełni wykorzystać możliwości stada. 
Dojenie z użyciem systemu ADF było jedynym 
sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się 
gronkowca w hali udojowej”.
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Misją ADF MILKING jest bycie liderem na rynku w zakresie wydajnych 
i zdrowych technologii doju, które będą dostępne dla możliwie 
najszerszego zakresu czynności wykonywanych w gospodarstwach 
mlecznych i kompatybilne z dojarniami wszystkich typów.
Nieustannie podążamy za duchem 
innowacji, wykorzystując przy tym dekady 
doświadczeń w branży mleczarskiej. Cały 
czas gromadzimy kolejne doświadczenia, 
współpracując z różnorodnymi klientami: od 
farm z wielkoskalową produkcją po tradycyjne 
gospodarstwa rodzinne – to dosłownie miliardy 
dojów w tysiącach różnych sytuacji. 

Zakres i głębokość tego doświadczenia 
ukształtowały naszą wizję tego, co potrzebne 
klientom, by sprostać zróżnicowanym i nieraz 
niełatwym warunkom, w jakich przychodzi im 
działać.

Wierzymy, że dojenie bez stresu zarówno dla 
krów, jak i dla dojarzy jest ważne. Komfort 
zwierząt i zautomatyzowana higiena prowadzą 
do zwiększenia udojów.

Nasza filozofia projektowania polega na 
szukaniu optymalnych rozwiązań. Stawiamy na 
niezawodność i prostotę obsługi technicznej, 
aby zapewniać sprawne działanie naszych 
systemów przez długi czas i pewny zwrot z 
inwestycji.

W dojarni nasze produkty muszą być 
bezpieczne, łatwe w użyciu i ergonomiczne w 
budowie. Usprawniając czynności manualne 
wykonywane przez dojarzy, zmniejszamy 
ich zmęczenie i ryzyko odniesienia obrażeń 
obciążeniowych od powtarzalnych ruchów.

Nasza obsługa klienta i serwis posprzedażowy 
są wszechstronne i unikalne. Nasz 
kompleksowy program dostaw zapewnia 
wszystkie potrzebne materiały i zasoby 
oraz regularne serwisowanie zapewniające 
doskonałe działanie naszych urządzeń. 
Jesteśmy dumni, mogąc w ten sposób służyć 
naszym klientom, a naszym celem zawsze jest 
100% satysfakcji.

Nasi klienci tworzą społeczność podobnie 
myślących rolników, co silnie nas motywuje, by 
wspierać ich najlepiej, jak potrafimy.

JAMES DUKE  
Założyciel

Naszą pasją jest dbanie o zdrowie krów, ponieważ 
to główny czynnik wpływający na zwiększenie 
wydajności i rentowności doju dla hodowców.

>
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RABDF Livestock Machinery 
& Equipment Award 2010

The Queen’s Awards for 
Enterprise 

Innovation 2013

Prince Philip 
Award 2005

Australian Dairy Conference   
Innovators Award 2011

New Zealand National Fieldays 
Equipment of the Year 2011

Cream Awards
Award for Innovation 2013

DLG approved 2017

The Queen’s Awards for 
Enterprise 

International Trade 2020

UK Dairy Day  
Best New Product 2021
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Skontaktuj się z nami, aby umówić wizytę w swoim gospodarstwie, po której 
przedstawimy kompleksowe i spersonalizowane wyliczenie wszystkich 
potencjalnych oszczędności, jakie może przynieść wdrożenie systemu ADF.

Inteligentna regulacja mocy ssania od ADF

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

INTERNET www.ADFmilking.com
E-MAIL info@ADFmilking.com
LUB ZNAJDŹ NAS NA STRONACH

™

Dowiedz się więcej...


