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Mind a tejelő, mind a húshasznú szarvasmarhatartás során alapvető fontosságú a 

homogén takarmánykeverés. Az állatok ún. komplett, teljes takarmánykeveréket kapnak 

(TMR = total mixed ration), mely tartalmazza a tömegtakarmányt és az abrakot is. 

A megfelelő TMR megvalósításához pontos receptúra kell. A keverés pontosságát 

azonban nagymértékben javítja, ha a keverőkocsi alkalmas az összetevők valós idejű 

elemzésére, melyet az etetőkocsira szerelt NIR berendezés biztosít. 

Az általunk fejlesztett PoliSPEC NIR készülék a spektroszkópia elvén működik, 

segítségével a takarmányozási szakember beavatkozhat a keverés folyamatába annak 

érdekében, hogy mindig az elvárt, optimális táplálóanyag tartalmú TMR-t kapjuk. Az eszköz 

fejlesztése során több tudományterület ismereteit ötvöztük (optikai elektronika, 

jelfeldolgozás, klasszikus analitika és szoftveres fejlesztés). A PoliSPEC NIR egy olyan 

robusztus kialakítású berendezés, amely valós időben felismeri a takarmányozási szakember 

által összeállított és az aktuális takarmányadag táplálóanyag-tartalmában lévő eltéréseket, 

tájékoztatja a gépkezelőt és a telepvezetést, és javaslatot tesz a szükséges korrekciókra. Az 

eszköz működése független a környezeti tényezőktől, ezért a méréseket bármilyen 

helyszínen el lehet végezni. A fejlesztés során fontos szempont volt, hogy sokféle mintát 

különböző környezetben legyen képes feldolgozni, elemezni a NIR-készülék. 

 

A PoliSPEC a takarmány-előállítás több szakaszában is alkalmazható: A PoliSPEC segít 

pontosan meghatározni a növények betakarításának legoptimálisabb időszakát, szárazanyag- 

és beltartalmi paramétereinek meghatározásával. A készülék a kémiai paraméterek mellett 

kiszámítja az ún. silózási indexet is, mely a kukorica silózásra való alkalmasságát értékeli. 

Ezen információk alapján megalapozott döntés hozható optimális erjedés 

biztosításához szükséges adalékanyagok használatáról is. A készülék nemcsak önállóan, 

hanem egy adott gépre telepítve is használható, alkalmazható bálázóra, silózóra és 

kombájnra szerelt változatban. A PoliSPEC együtt tud dolgozni az ISOBUS-rendszerekkel, így 

adatot szolgáltathat a termények minőségi térképének kidolgozásához. 

A PoliSPEC lehetővé teszi az adott takarmány helyszínen történő valós idejű elemzését, 

minőségének pontos mérését és ezzel a gazdaságban jelen lévő valamennyi takarmány-

összetevő használatának optimalizálását. 
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A takarmánykeverő kocsi tartályára szerelt PoliSPEC minden egyes nap elemzi a 

feldolgozott alapanyagok összetételét és a keverés homogenitását, amely információt 

azonnal a kezelő rendelkezésére bocsátja. 

A készülék által számított homogenitási index alapján lehetőség van arra, hogy a 

legoptimálisabb keverési idő beállításával időt és pénzt spóroljunk. A keverék homogenitási 

indexének mérésével a PoliSPEC akár a kiosztási fázis alatt is lehetővé teszi a pontos TMR 

kialakítását, és garantálja, hogy minden állat megfelelő adagot kapjon. Az ún. szelektív 

indexnek köszönhetően a felhasználó információt kap arról, hogy mennyire tud válogatni az 

állat, ezáltal lehetővé válik a problémafelismerése és a hatékony beavatkozás. 

A PoliSPEC alkalmazható a takarmányozás hatékonyságának javítására, a 

táplálóanyagok pazarlásának megállapítására is. A trágya- és a hígtrágya-analízissel a 

készüléket arra is fejlesztettük, hogy lezárja a PoliSPEC alkalmazásnak a szántóföldre való 

visszatérését. A trágyázás pontosan elvégezhető a betakarítás során kialakított minőségi 

térképekkel összhangban. 

 
 
 


