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Na petihvedjih"mlednih"kmetijahna Gorenjskem
Ze molzejokravez robotom."To je najbolj
izkori5den
stroj na kmetiji.Delavsedni v letu,podneviin ponodi,"praviFranciPavlins .Kmetijsko
gozdarskega
zavodaKranj.
Cvrro ZnprorNrx

Franci Pavlin: "Robot ie ob vsai Sestdesetihmolznicah

Kranj - Pred petmistimi leti
v hlevu naibolie izkori5ten stroi na kmetiii, sai drugase je v Zivinorejsko razvitih
te od drugih stroiev dela vse dni na leto, tako podnedrtavah zatel rarroi robotov
vi kot ponoCi. Ob tem ie tudi "priiazen" do krav, sai
za rnollo krav, pred tremi
gredo lahko v molzi5Cetakrat, ko iih "ti5di" mleko ali
leti ga ie v hlev "vgradil" prvi
se iim "zluSta" krmil, ki iih dobiio ob molii."
gorenjskikrnet, zdajjih fe po
podatkih krnetijske svetovalne sluZbe na Gorenjskem
pet, ob dobrih dosedanjih iz- !
do desetinevedjakot pri lCa- In kaj naj bi bile slabosti rosi6ri molZi. Pogostej5amolZa botske molZel "ee odpove
kulnjah pa je pridakovati, da i
ugodno vpliva na vime, zato tehnika, radunalnik, povezan
se bo v bliZnji prihodnosti $
so tudi manj5e moZnost za z robotom, opozori rejca na
Stevilo 5e povedalo. Roboti g
*
mastitis. Manj je fizidnega mobilni telefon preko SMS
namred postajajo najbolj pogost nadin molZe na vedjih Franci Pavlin, svetovalecza dela, molzne enote na seske sporotila. Takrat mora rejecv
namesto molznika natika ro- hlev zaradi molZe tudi sredi
kmetijah, kjer gradijo nove iivinorejo v KGZ Kranj
hleve ali jih preurejajo. K
bot; 5e vedno pa je potrebna noti, kar mu sicer ob klasitni
temu je prispevala tudi vse poredko, mlaj5e krave pogo- redrn navzotnost v hlerm oz. molZi ziutraj ali zvederni trebolj sprejemljiva cena, ki se steje, za telice pa je tudi do- nadzor. Robot zbere med ba. Pomemben je tudi hiter,
udinkovit servis. Ker pri molza robota giblje od rro do bro, da se skozi robotsko molZo veliko podatkov,ki jih
r4o tisod ewov in je pribliZmolzi5denekajkrat "spreho- rejec lahko koristro uporabi fi z robotom ni rezervnevaripri prireji mleka oz. pri go- ante, je napakotreba odpravino za dve petini viSjaod cene dijo" 5e pred teliwijo.
ti v zelo kratkem tasu, najkasza klasi{no molzi5de. Za naIn kalfne so prednosti in
spodarjenju s tredo. Tako ro
kup robota je torej ob pov- slabosti molLe z robotom? bot opozori reica na prevelika neie v Stirih urah," pravi
predni prodajni ceni mleka
Kot pravi Franci Pavlin, je odstopanjaod predvideneko- Franci Pavlin in dodaja,da je
za
liter
prodaprednosti
centov
treba
veliko vedkot slabo- litine mleka, na povetanoSte- strah krnetov pred radunalni33
komffidilnd&tcs€ks*nte
tisod
litrov
Krave
pogosteieprihajaio, vilo somatskih."ti., *iil k"o411o
do
sti.
4zo
.!
tere krave. v predvidenem z rryim dokaj enostavno tudi
mleka, kar je kolidina, ki jo
na molZo, kar se poma tudi
na vediih hnetijah namolze- pri kolidini mleka, ki je lahko dasuniso pri5le na molZo ... za starej5e.
jo v enem letu.
"Pogoj za zamenjavoklasitnega molziSda z robotskim je prosta reja. Robot je
polno izkori5den tedaj, de z
njim molzejo od 6o do 7o
krav, kar je odvisno tudi od
mleCnosti krav. Po dosedanjih ugotoviwah kravg prihajajo na molZo povpre&to2,7krat na dan, tiste z visoko
mletnostio tudi po Stirikrat,"
pravi Franci Pavlin, specialist za Zivinorejo v l(metijsko
gozdarskemzavodu Kranj,
in dodaja,da sekrave zelo hi- t
tro navadijo na "svobodo". $
StarejSekrave, ki so bile dol- B
ga leta navajene na molZo le !
dvakrat na dan. tudi v robot- d
sko molziSte prihajaio bolj
Na Repeinikovikmetijiv SpodnjihGorjah molzejokravez robotom ie pribliZnoleto dni.

