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‘Buzağılar, gün boyu süte 
erişebildiklerinde daha çok içerler.’ 

Doğumdan sonraki 10 hafta buzağıların 
taze  süte sürekli erişimlerinin olması büyük 
önem taşır. İlk 35 günde taze hazırlanmış süte 
sınırsız erişim ile kaba yem alımını yavaş yavaş 
artırmanın ve sonraki 35 günde ise konsantre 
yem ile beslemenin hem doku hem de vücut 
büyümesi üzerinde pozitif etkileri vardır. 

Roy Pelgrim
Etten, Hollanda
Yaklaşık bir buçuk yıldır Lely Calm 
kullanıyoruz ve bu süreç zarfında 
buzağıların besleme robotuna severek 
gittiklerini gözlemledik. Günde iki defa 
elle verdiğimiz yaklaşık 5 litre sütten 
daha fazlasını içiyorlar. Sonuç itibariyle 
bu besleme döneminde, buzağıların 
gelişimleri önemli ölçüde iyileşti. Ayrıca, 
sütten kesmek yerine yumuşak geçişler ile 
süt miktarını azaltıyoruz. 

Bu da sağlıklı bir rumen gelişimi ve doğru büyüme sağlar. Daha 
spesifik olarak belirtmek gerekirse bu sayede, düveler daha 
hızlı olgunlaşır ve ineğin geri kalan hayatındaki dayanıklılığı, 
doğurganlığı ve süt verimi olumlu yönde etkilenir.

Otomatik buzağı beslemenin, büyüme süresini kısaltmanın yanı 
sıra daha bir çok faydası vardır.Otomatik buzağı besleme sistemi, 
tekrarlayan görevleri ve ağır işçiliği de ortadan kaldırır. Lely 
Calm, buzağılarınızı daha sağlıklı ve güçlü, gününüzü ise daha 
esnek hale getirir. 

Akıllı yemleme her zaman işe yarar

Yetiştirme stratejinizin sonuçlarınız üzerinde 
önemli bir etkisi vardır
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Çalışma Süt verimi
Danimarka (Foldager ve Krohn, 1994) + 1,402 kg
Danimarka (Foldager et al., 1997) + 519 kg
İsrail, (Bar‑Peled et al., 1998) + 454 kg
USA, NY (Ballard et al., 2005) + 700 kg
USA, MI (Davis Rincker et al., 2006) + 499 kg
USA, IL (Drackley et al., 2007) + 835 kg
USA, MN (Chester‑Jones et al., 2009) + 998 kg
Ortalama + 772 kg

Doğası gereği buzağılar, gün boyunca annelerinden birkaç kere süt içerler. 
Hem mideleri hem de gelişim süreçleri bu doğal beslenme davranışına göre 
uyarlanmıştır. Doğru sıcaklıkta sınırsız taze süt içme imkanı, buzağıların 
yaşamlarının ilk dönemlerinde hızlı bir şekilde büyümelerini sağlar. Bir süt 
ineğinin dayanıklılığı, doğurganlığını, süt verimini ve yaşam süresini olumlu 
yönde etkiler. 

Doğum kilosunun iki katı

Doğumdan sonraki ilk 35 gün buzağının büyümesi 
için son derece önemlidir. Aslında, ilk 7 haftada 
doğum ağırlığını en az iki katına çıkarması gerekir. 
Buna da ancak, buzağıların gün boyu yaklaşık 12 
litre süt içmesi ile ulaşılabilir. Bu durum günlük kilo 
artışının yanı sıra sonraki aşamada daha iyi rumen 
gelişimi ve yüksek yem tüketimi ile sonuçlanır.

Sütün azaltılıp, kuru madde alımının artırılması

İlk 35 günden sonra buzağının süt içme oranı 
doğduktan sonraki 70' inci gününde sıfıra düşebilir. 
Buzağı, enerji gereksinimini karşılayabilmek için 
kaba ve konsantre yem yemeye başlar. Kaba yem 
yavaşça artırılıp, süt yavaşça kesildiği zaman 
rumen sağlıklı bir şekilde gelişir. Ek olarak, 
buzağının daha az süt ile daha fazla kaba yeme 
alışmasına izin verilerek sütten kesilmesi ve strese 
girmesi önlenir.   

Rumen gelişimi

Rumen gelişimi, rumende yemin varlığına ve 
fermantasyonuna cevaben oluşur. Rumen papil 
gelişimi konsantre yemler tarafından uyarılırken, 
kuru ot yemek rumen hacmini etkiler.

Artan süt verimi

Bir buzağı ideal kilosuna ne kadar hızlı erişir ise 
tohumlama ve süt üretimi için o kadar çabuk hazır 
hale gelir. Yapılan araştırmalar, yoğun bir şekilde 
beslenen buzağıların geleneksel yöntemle beslenen 
buzağılardan daha yüksek süt verimine sahip 
olduklarını göstermektedir.

Sütten katı yeme 
yumuşak bir geçiş
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Buzağıları daha sık beslemek, onların doğal beslenme davranışları ile daha 
uyumludur. Buzağı besleme sistemi ile buzağı besleme otomatikleştirilebilir. 
Bu da süt sığırcılığı çiftçilerine buzağıların sağlıklı büyümesi, hijyen, işçilikten 
tasarruf, buzağıların geleceğe hazırlanması gibi bir çok fayda sağlar. 

Otomatik buzağı 
beslemenin faydaları

Buzağıların sağlıklı büyümesi

Abomasumun kapasitesi porsiyon başına 1.5 ‑ 2 litre 
ile sınırlıdır. Sabah akşam bir kova süt ile beslemek 
yerine, gün boyunca daha küçük porsiyonlar 
sağlamak süt alımını ve sindirimi iyileştirir. Bu da 
tüm besin maddelerinden daha iyi faydalanılması 
ve daha yüksek günlük canlı ağırlık artışı 
ile sonuçlanır.

İyileştirilmiş Hijyen

Buzağıları otomatik buzağı besleme robotu ile 
beslemek, hijyen ve hayvan sağlığını genel olarak 
iyileştirir. Kovaları ve emzikleri elle temizlemek 
yerine, otomatik buzağı besleme robotu bunu 
kendisini halleder. Gün içerisinde bir kaç kez 
uygun temizlik malzemesi ile yıkama ve durulama 
yapılarak, bakterilerin üremesi sınırlandırılır. Sistem 
ne kadar temiz olur ise buzağılar için o kadar iyidir.

İş gücünden tasarruf

Artık süt kovalarını doldurmak, ağır kovaları 
kaldırmak, buzağıları el ile beslemek ve besleme 
kaplarını günlük olarak temizlemenize gerek yok. 
Otomatik besleme sisteminin sizden uzaklaştıracağı 
şeyler tam olarak bunlardır. Sonuç olarak iş 
gücünden tasarruf eder ve gün içerisinde çiftlikte 
başka işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. 

Gençken yakala

Grup halinde kalmaları, buzağıların sürü içerisinde 
nasıl davranılacağını öğrenmelerine yardımcı 
olur. İlk günden itibaren buzağılar rekabete ve 
egemenliğe alışırlar. Buzağı besleme robotuna kendi 
isteği ile giden buzağı, ilerleyen zamanda süt sağım 
robotuna daha da kolay uyum sağlar.

‘Otomatik besleme 
sistemi, buzağıların doğal 
beslenme düzenlerini dışa 

vurmasını sağlar.’

Jeff Lester
Shrewsbury, İngiltere
"11 yıldan daha uzun bir süredir Lely Calm kullanıyoruz ve binden fazla 
buzağıyı başarılı bir şekilde yetiştirdik. Besleme sistemi, her zaman doğru 
sıcaklıkta süt erişimi ile buzağıların doğal beslenme düzenlerine uyum 
sağlar. Hijyeniktir ve bir sorun olduğunda önceden bildirerek, erken 
müdehaleye izin verir. 

Lely Calm'den önce hem eşim hem de ben besleme yapabilmek için ağır süt 
kovalarını taşırken ciddi bir sırt ağrısı çekiyorduk. Artık, en ufak bir şey dahi 
kaldırmadan tüm buzağıları taze süt ile besleyebiliyoruz"
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Gelişmiş hayvan sağlığı için

Faydaları

Lely Calm ile besleme daha sağlıklı buzağılar 
ve sonunda süt verimi yüksek inekler ile 
sonuçlanır. Her ikisi de aşağıdakilerin 
doğrudan sonucudur:

• doğru sıcaklıkta, küçük porsiyonlarda, 
konsantre, taze hazırlanmış süre 
sınırsız erişim

• eş zamanlı hazırlayabilmesi sayesinde 
kesintisiz içme ve besleme

Lely Calm ayrıca yüksek hammadde miktarı 
ve karıştırma sağlar. Böylelikle, beslenmesi 
gereken buzağı sayısı yüksek olsa bile iyi bir kilo 
artışı olur. Akıllı yazılımı sayesinde buzağıların 
süt alımlarını kontrol edebilirsiniz. Lely Calm, 
çeşitli aksesuarları sayesinde ölçümlenebilir bir 
besleme sistemidir.

Makine

Otomatik besleme sistemi, yukarıda 
belirtilen avantajları bir arada sunan birkaç 
parçadan oluşur:

1. Lely Calm, her biri bir kaç farklı 
versiyondan oluşan iki farklı modele 
sahiptir.Her iki model de daha fazla avantaj 
için birkaç ek seçeneğe sahip standart 
ekipman içerir.

2. Bir hijyen kutusu, okuyucu ve emzik 
ünitesinden oluşan bir  besleme istasyonu.

3. Mükemmel hijyen sağlamak için günlük 
temizlik deterjanları. 

4. Buzağıların beslenme davranışları 
hakkında gerçek zamanlı bilgi verecek bir 
akıllı yazılım.

Lely Calm otomatik buzağı besleme sistemi, buzağı sağlığını 
önemseyen tüm çiftçiler içindir. Buzağıların yaşına uygun olarak 
hazırlanmış küçük porsiyonlar sunarak, buzağıların güçlü ve sağlıklı 
ineklere dönüşmesini sağlar. Geri kalan yaşamı boyunca canlı, 
doğurgan ve üretkendir.

Lely Calm



1110 Lely Calm Kontrol

Lely Calm Compact ve Vario

Lely Calm Compact, 2 besleme istasyonu ile 
50 buzağıya kadar taze yem sağlayabilir. 
Calm Vario, aynı anda 4 besleme istasyonunda 
120 buzağıya kadar besleyebilir.  

Süt ikame yemi ve taze süt

Her iki model de mama veya mama süt 
kombinasyonu karışımı ile kullanım 
için uygundur.

Synchrofeed

Sadece ikiden fazla besleme istasyonu kullanılan 
Lely Vario için mevcuttur. Güçlü hortum pompaları 
eşzamanlı olarak taze süt/mama ile dört besleme 
istasyonu besler ve ayrıca beslenme sırasında en genç 
buzağıyı destekler. 

Otomatik kalibrasyon

Sadece Powder ve Combi buzağı besleme robotu için 
mevcuttur. Karıştırma kabının altındaki kalibrasyon 
ölçeği, besleme sırasında besleme bileşenlerini otomatik 
olarak kalibre eder ve bunları uygun şekilde ayarlar. 

Sinekten koruma kapısı

Sinek koruma kapısı, taze hazırlanmış sütü en 
iyi şekilde muhafaza edebilmek için sineklerin 
içeri girmesini önler. Delikli yüzey, optimum hava 
sirkülasyonu sağlar.

Lely Calm buzağı besleme robotunun iki farklı modeli vardır. İki model arasındaki 
fark, aynı anda beslenebilecek buzağı sayısıdır.  Modellerin her biri, birden fazla 
versiyonla gelir ve ilave seçenekler ile donatılabilir. Hangi modeli seçerseniz seçin  
sağlıklı ve güçlü buzağıların faydalarından yararlanacaksınız.  

Buzağıların ihtiyaçlarını 
karşılayacak seçenekler

Lely Calm, standart olarak Internet ile uyumludur ve 
Ethernet bağlantısıyla donatılmıştır. Diğer bir standart 
özelliği ise buzağıların kolay eğitilebilmesi için besleme 
istasyonundan çalıştırılabilen besleme pompasıdır.

Hangisini seçerseniz seçin, tüm sistemler 
tamamen otomatiktir.

Seçenekler Katkı maddesi dağıtıcısı ve ikinci deterjan

Toz ve sıvı katkı maddeleri için dağıtıcılar, hayvan 
başına ayrı ayrı kesin dozlarda besleme katkı 
maddeleri ve elektrolitleri otomatik olarak dağıtır. 
İkinci deterjan, dağıtıcılar için en iyi hijyeni 
garanti eder. Otomatik temizleme asitli ve alkali 
deterjanla yapılır.

Maxiflex besleme kutusu

Besleme kutusu çerçevesinin yüksekliği ve genişliği 
ayarlanabilir ve açılır bir döner çerçeve ile 
de birleştirilebilir.

Elektronik teraziler

Buzağıların düzenli olarak tartılması, gelişimleri 
hakkında ek bilgi sağlar. Elektronik yarı vücut 
ölçeği, buzağıları beslenme esnasında otomatik 
olarak tartar ve ağırlıklarının gelişimini kaydeder.

Konsantre besleyici

Konsantre besleyici her bir buzağının konsantre 
tüketimini belgeler ve yem alımına bağlı olarak 
hayvanlara özel sütten kesim yöntemleri sunar. 
Bu, buzağının sağlıklarına dair bilgi sahibi 
olmanızı sağlar.

Her ne kadar tüm modeller ve sürümler 
eksiksiz bir besleme sistemi sunuyor olsa 
da daha fazlasını seçebilmek mümkün. 
Buzağıların beslenmesini daha da 
kolaylaştırmak için çeşitli seçenekler ve 
aksesuarlar mevcuttur.
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Besleme istasyonu buzağılar ve Lely Calm arasındaki bağlantıdır. Doğru sıcaklıkta 
hazırlanmış taze sütü içmek için buzağı bu istasyona gelir. Besleme istasyonunun kullanımı 
kolaydır. Buzağıların içme davranışını kolayca öğrenebilmesi tek faydası değildir. Bunun 
yanı sıra, her buzağıdan sonra yapılan otomatik temizlik size zaman kazandırır.  

Kullanımı kolay ve hijyenik 
besleme istasyonu

Her buzağıya uygun porsiyonlar ve 

veriler için okuyucu

Besleme istasyonu buzağının tasması 
ile iletişim kuran bir okuyucu ile 
donatılmıştır. Bu okuyucu ve tasma 
arasındaki iletişim sayesinde, Lely Calm 
her buzağının ihtiyacına göre mama 
veya sütün içilmesini garanti eder. İçilen 
sütün litresi, içme sıklığı vb bilgiler akıllı 
yazılım sayesinde depolanır ve erişilebilir. 
Bu şekilde buzağılarınızın beslenme 
davranışları hakkında gerekli bilgiye 
istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ayrıca, 
verilerin beslenme davranışında herhangi 
bir sapma gösterip göstermediğini 
buzağılarınızı gözlemleyerek kontrol 
etmenizi sağlar.

Hijyen kutusu

Besleme istasyonunun en önemli unsuru 
hijyen kutusudur. Bu kutu, Lely Calm'in, 
besleme borusu ve besleme başlığını 
da kapsayacak şekilde tam otomatik 
bir temizleme işlemi yapmasına olanak 
sağlar. Günlük temizleme rutininden 
kurtulduğunuz için siz kazandığınız 
zamanın keyfini çıkarırken, buzağılarınız 
da taze hazırlanan yüksek kaliteli sütün 
tadını çıkarır. 

Hijyen kutusu, yemler arasındaki artıkları 
asgariye indirecek şekilde tasarlanmıştır.  
Patojenler için beslenmenin yokluğu 
büyümeyi önler ve buzağıların hijyenik 

beslenmesini sağlar. Tüm bunlara ek 
olarak, tüm hortum sistemini artık 
günde dört kez otomatik olarak 
temizleyebilirsiniz.

Tatlı su ile otomatik meme temizliği
Buzağılar istasyondaki meme başı ile 
temas ettikten sonra meme üzerine taze 
su püskürtülür. Püskürtme süresi, meme 
temizliği için kullanılan nozüllerin yanı 
sıra manuel olarak da ayarlanabilir.
Yüksek oranda kir tutmayan meme 
başı sayesinde buzağılar arasında 
oluşabilecek çapraz bulaşmanın önüne 
geçilmiş olur.

Otomatik emme hortumu temizleme
Sistemin iç kısmının otomatik temizliği, 
meme temizliğinde önemlidir.Bu şekilde, 
optimum hijyen garanti edilir.

Dahili temizleme sistemi her zaman 
temiz su ile yapılan ön yıkamayla 
başlar.Bundan sonra, tam iç sistem ve 
sütün temas ettiği tüm ekipmanlar bir 
deterjanla iyice temizlenir.Kullanılan 
modele ve versiyona bağlı olarak, en iyi 
temizlik için bir veya iki deterjan (alkali 
ve / veya asidik) kullanılır. Temiz su ile 
yapılan ikinci durulama işleminden 
sonra temizlik işlemi sona erer. 

Gereksinimlerinize bağlı olarak, 
emme hortumu temizliği günde dört 
kez yapılabilir.

Bu otomatik ve kapsamlı temizleme 
işlemi süt artıklarının birikmesini 
önler. Böylelikle mikroorganizmaların 
gelişmesi engellenerek güvenilir ve 
başarılı beslenme sağlanmış olur. Bu da 
süt kalitesini ve buzağı sağlığını koruyan 
hijyenik ortamı korur.

Otomatik eğitim fonksiyonu
HygieneBox ayrıca buzağıların besleme 
istasyonuna daha çabuk alışmalarına 
yardımcı olmak için bir otomatik eğitim 
işlevi ile donatılmıştır. Bir buzağı, besleme 
istasyonuna süt içmeye geldiğinde ve 
meme başına yaklaştığında, meme 
içinden küçük bir miktar süt geçirilir. 
Böylece buzağı, içebileceğini anlar. Bu 
durum doğal beslenme davranışını 
destekler ve yem alımına teşvik eder.

Aynı zamanda, bu otomatik eğitim 
sistemi sayesinde manuel eğitim vermek 
zorunda olmadığınız için zamandan 
tasarruf edersiniz.

YelloTeat

Besleme istasyonundaki meme başı 
yüksek oranda kir tutmayan hijyenik 
bir malzemeden üretilmiştir. Bu, çapraz 
bulaşmayı minimum oranda tutarken, 
mükemmel hijyeni sağlamanıza 
neden olur.
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Her iki sarf malzemesinin günde bir kez birlikte kullanılması, besleme sisteminin iç 
kısmının temiz kalmasını sağlar. Bu da kullanılan temizlik malzemelerinin, buzağıların 
sağlığı için bir tehdit oluşturmamasını garanti eder.

Lely Calm Cid

Bu asidik ürün kireç, demir, pul ve milkstone kalıntılarının etkili bir şekilde 
uzaklaştırılması için ideal bir üründür. Fosforik asit içermesinin yanı sıra, Lely Calm Cid 
ayrıca kire nüfuz edebilen çok miktarda yüzey aktif madde(surfaktan) içerir. Fosforik 
asit ve yüzey aktif madde asidi kombinasyonu, yağ, protein ve şeker gibi organik 
kalıntıları temizler. 

Lely Calm Lin

Bu klorize edilmemiş alkalin ürün Lely Calm içerisinde kalan yağ, protein ve şeker 
kalıntılarına  nüfuz ederek, onları uzaklaştırır. Lely Calm Lin bileşimi, tecrit maddeleri ve 
yüzey aktif maddeler ile zenginleştirilmiştir. Ayraçlar temizliği artırırken, alkalin yıkama 
sırasında ölçeklenmeyi de önler.

Sıralı Temizlik

Süt tedariğinde en iyi hijyeni sağlamak için  Lely Calm Cid ve Lely Calm Lin ürünlerini 
sırayla kullanmak gerekir. Aralıklı temizleme kombinasyonu en iyi sonucu verir: 
mükemmel hijyen için temiz bir yüzey.

Yenilikçi HygieneBox ile optimum hijyen sağlanır. Temizliği iki 
farklı detarjan ile yapılabilir: Lely Calm Cid ve Lely Calm Lin. Her iki 
deterjan, Lely Calm için özellikle hassas yem bileşenlerinin hijyenik 
ve güvenli bir şekilde işlenmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Geliştirilmiş hijyen 
ve buzağı sağlığı için 
seri temizlik
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CalfCloud

İnternet üzerinden erişilen CalfCloud, size her bir 
buzağının beslenme davranışı hakkında genel bir özet 
bilgi sunar. 

Aynı zamanda,  Lely Astronaut ve Lely Vector gibi 
diğer Lely ahır ekipmanlarının sürü yönetim programı 
olan Time for Cows (T4C) ile de uyumludur. Lely T4C'yi 
açtığınızda, CalfCloud'a erişme şansınız da vardır. 
Sürünüzdeki tüm veriler ‑ buzağılar dahil ‑ bir bakışta.

Lely Calm, buzağıların sağlığı ile ilgili 
önemli bilgilere erişim sağlayan bir akıllı 
yazılım ile donatılmıştır. Ekstra çaba sarf 
etmeden her buzağı ile ilgili ihtiyacınız 
olan bilgilere ulaşabilirsiniz. 

Yönetim sistemindeki verilere CalfApp ve CalfCloud 
gibi pratik araçlar kullanılarak erişilebilir. Her ikisi de 
buzağı besleme sisteminde kullanılabilecek ücretsiz 
tamamlayıcı programlardır.

Beslenme davranışına genel bakış

CalfApp

CalfApp, CalfCloud ile tamamen aynı şeyi yapar. İzlemenin 
ve  elde tutulan terminalle sistemi çalıştırmanın yanı sıra 
Lely Calm'ı CalfApp üzerinden de yönetebilirsiniz.

Ekstra ilgi

Lely Calm, yönetim yazılımı sayesinde buzağılarınızı 
istediğiniz zaman sistem üzerinden gözlemleyebilirsiniz. 
İçme davranışlarında herhangi bir sapma, değişiklik 
gördüğünüzde erken müdahele edebilirsiniz. 
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Lely Calm ile akıllı yemleme her zaman işe yarar 

Gün boyu süte erişimi olan buzağılar daha çok süt içerler. Yüksek süt tüketimi 
buzağıların daha iyi büyümesini sağlar ve ilk laktasyonda üretimlerini artırır. 
Otomatik besleme sayesinde zamandan kazanın ve buzağıların doğru sıcaklıkta 
hazırlanmış taze süt ile beslenmesini sağlayın.

Bölgenizdeki Lely Center ile iletişime geçerek otomatik 
buzağı besleme robotunu kullanmaya başlayın

“Buzağıların gelişimleri 
şimdi çok daha iyi.”



Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery,
F4C, Gravitor, Grazeway, Hubble, I-fl ow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress,
Qwes, Shu� le, T4C, Vector, Viseo, Voyager ve Walkway Lely Group’a ait tescilli ticari markalardır.

Lely, tescilli markalarına ilişkin tüm haklarını saklı tutar. Lely’nin sahip olduğu ticari markaların yetkisiz olarak kullanımı veya 
Lely’nin sahip olduğu ticari markalara karşılık yaratacak derecede benzeyen veya kafa karışıklığı yaratma ihtimali olan ticari 
markaların kullanımı Lely’nin haklarının ihlali olarak kabul edilecektir. Tüm hakları saklıdır.
Bu belgede verilen bilgiler yalnıza bilgilendirme amaçlıdır ve satış teklifi  değildir. Belirli ürünler bazı ülkelerde bulunmayabilir ve 
teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S. â r.l’nin yazılı izni olmadan bu belge kısmen veya tamamen 
kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofi lm veya başka yöntemlerle yayınlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene 
rağmen Lely, bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

www.lely.com


