
04 1006

Lely Vector

www.lely.com

Daha sık yemlemenin hayvan sağlığı, 

doğurganlık, üretim ve ayrıca 

maliyetleriniz üzerinde olumlu 

bir etkisi olur.

Otomatik yemlemenin, süt inekleri 

ve besi sığırlarının yemleme sıklığı 

üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Hayvanın yaşam evresine göre 

yemleme birçok avantaj sağlar.

Sık sık yemlemenin 
faydaları

Otomasyon sayesinde 
daha iyi yemleme

Her bir grup için özel 
rasyonlar

Otomatik yemleme 
sizin için hazır
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“Vector'ü bir yıldan uzun süredir kullanıyorum 
ve sürümü yemlerken günde üç saate kadar 
tasarruf sağlıyorum. Vector rasyonu daha 
hassas hazırlar ve dozajlar ve daha sık yemleme 
yapar. Şimdi yem daha taze ve lezzetli olduğu 
için besi sığırlarım daha sakin ve büyüme 
oranlarında iyileşme oldu. Ayrıca yakıttan büyük 
miktarda tasarruf sağladık. Satın almadan 
önce güvenilirlik konusunda şüphelerim vardı, 
fakat sistem ilk günden itibaren mükemmel 
şekilde çalıştı.”

Yemleme stratejiniz, iş sonuçlarınıza büyük ölçüde etki eder

“Artık çiftlikteki diğer işlere daha 
fazla zaman ayırabiliyorum.”

Hızlı fermente olan yemin çok miktarda alınması, pH 
seviyelerinde aşırı düşüşe neden olur ve bu da subklinik rumen 
asidozuna neden olabilir. Rumen asidozu, rumen duvarına 
hasar verir. Yem rumenden çok hızlı geçer; çünkü pH seviyesi 
çok düşük olduğunda ham lifleri fermente eden bakteriler 
pasiftir ve yetersiz kaba yem sindirimine neden olur.

Yemlemede ideal olan, ineklerin 24 saat içerisinde küçük 
porsiyonlar halinde 10 ila 14 öğün arasında yem tüketmesidir. 
Bu, pH seviyelerinin uygun ve dengeli olmasını ve böylelikle yem 
kullanımının ideal şekilde yapılmasını sağlar. Hem yemleme 
sıklığının hem de yem itme sıklığının artırılması, inekleri yem 
yolunu daha sık ziyaret etmeye teşvik eder.

Daha küçük porsiyonlar sunmak, ineklerin yem seçme 
olasılığını azaltır ve bunun rumende pH dengesi üzerinde 
olumlu bir etkisi vardır. Buna ek olarak yem yolunda taze ve 
lezzetli yemin daha sık tüketilmesi anlamına gelir.

Tekrarlanan bu işin otomatikleştirilmesi, yemlemeyi ve yem 
itmeyi düzenli olarak yapmanızı sağlar. Bu durum, günlük 
rutininizi daha esnek, yemleme işlemini daha verimli ve işinizi 
daha başarılı hale getirir.

Akıllı yemleme her zaman işe yarar

Daha sık yemleme ve yem 
itmenin karşılığını görürsünüz. 
Hem gündüz hem de gece 
boyunca sık sık yem tüketimi 
için uyarımda bulunarak, 
yem alımını iyileştirir. Bunun 
hayvan sağlığı, doğurganlık, 
üretim ve ayrıca maliyetleriniz 
üzerinde olumlu bir etkisi olur.
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47 çiftlik arasında yapılan 
araştırma, süt üretiminin inek 
başına günde 13 litre süte kadar 
değişebileceğini göstermiştir. Bu 
değişimin %56’sı, doğrudan yemleme 
sıklığı, yem itme, yem yolu uzunluğu 
gibi faktörlere bağlanabilir.

Yem yolunda her zaman taze yem
İneklerin süt üretimi onların ne kadar sağlıklı 
olduklarıyla yakından alakalıdır ve günde 10 ila 
14 kez yem tüketebilmeleri, iyi bir sağlık için 
temel bir gereksinimdir. Sık sık yemleme işte bu 
nedenle çok önemlidir. Ek olarak, daha sık yemleme 
yapılması, yem seçiminin azaltılması ve yem 
tüketiminin arttırılması yemin her zaman taze ve 
lezzetli olması anlamına gelir.

İdeal yem tüketimi
Yem yolunda her zaman taze yem varsa, inek ne 
zaman yem yiyeceğine kendisi karar verebilir. Tersi 
durumda yem yolundaki olası sıkışıklık nedeniyle 
daha az miktarda yemi daha hızlı tüketmek 
zorunda kalacak olan ürkek inekler de dahil olmak 
üzere, her bir hayvan taze yem tüketir. Sık sık taze 
yem alınması rumen için iyidir. Bu durum bir ineği 
daha aktif hale getirir ve süt üretimini artırır.

Doğru zamanda yemleme
Daha sık yemleme, önceden belirlenen zamanlarda 
düzenli yemleme yapmakla ilgili değildir. Tüketim 
oranına dayalı olarak doğru zamanda yem 
sağlamakla, böylece yem yolunda hiçbir zaman çok 
fazla veya çok az yem bulunmamasıyla ilgilidir.
Olağandışı yeme alışkanlıkları veya örneğin 
otlatma nedeniyle tüketim oranında değişiklikler 
görülebilir. Dışarıda otlatma seçeneği olan inekler 
yem yolunda daha az yer. Yemleme zamanının 
ayarlanması daha az artık yem ve daha az lezzet 
kaybıyla sonuçlanır. 

Rumen sağlığı için iyi
Sık yemleme, rumende stabil bir pH seviyesi ve 
dolayısıyla rumenin sağlıklı olmasını sağlar. 
Bir inek, enerji gereksinimlerinin yarısından 
fazlasını fermente karbonhidratlardan kalan yağ 
asitlerinden alır. Rumendeki pH seviyesi düşükse, 
bu mikroorganizmalar etkisiz hale gelir. Her gün 
birden fazla küçük öğünler pH seviyesini sabit 
tutar ve bu da ineklerin yemlerini daha verimli bir 
şekilde kullandıklarını gösterir. 

Sağlıklı tırnaklar için iyidir
Sık yemlemenin tırnak sağlığına da olumlu bir 
etkisi olur. Yem, tüm inekler için tam anlamıyla 
erişilebilir olduğundan, artık yeme ulaşmak için 
çaba sarf etmeleri gerekmez. Bu, ön tırnaklar ve 
boyunlar üzerindeki basıncı azaltır. Yem yolundaki 
yem sınırlı olduğunda, ürkek inekler genellikle 
uzaklaştırılır ve bu da tırnaklarına fazladan 
baskı uygulayan keskin dönüşler yapmalarına 
neden olur. 

Süt sağım robotunun daha sık ziyaret 
edilmesi
Daha sık yemleme yapılması ineklerin aktivite 
göstermesini geliştirir. Bir sağım robotu 
kullanılıyor ise, inekler robotu daha sık 
ziyaret eder.

Hem siz, hem de 
inekleriniz daha 
sık yemlemenin 
avantajlarından 
yararlanırsınız

"İnekler 24 saat boyunca yem 
yolunda taze yem olduğunu 
bildiklerinden, yem yolundaki 
rekabet tamamen değişti"
Claas Tiedemann, Almanya

7,28 litre 
Rasyon hesaplaması ve 
genetik gibi, süt üretimine 
katkıda bulunan başka 
faktörler de vardır.

(Kaynak: Dohme, 2008)
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Gereksinimlere göre yemleme, hem besi sığırları 
hem de süt inekleri olmak üzere her tür hayvan 
bakımından avantaj sağlar. Ek olarak, her bir 
hayvanın yaşam evresine göre kendine özgü 
yemleme gereksinimleri vardır.

Her bir grup için 
özel rasyonlar

Genç Hayvanlar
Buzağı ideal ağırlığa ne kadar hızlı 
ulaşırsa, tohumlama ve süt üretimi 
için o kadar hızlı hazır hale gelir. 
Buzağılara gereksinimlerine uyarlanmış 
taze yem daha sık temin edildiğinde, 
kaba yem alımı artar ve bu genç 
hayvanlar hızlıca gelişerek güçlü 
inekler haline gelir. Araştırma, taze ve 
gereksinimlere uygun yemlerle beslenen 
buzağıların geleneksel olarak yemlenen 
buzağılara göre 4 ila 6 hafta daha erken 
tohumlanabildiklerini göstermiştir. 

+ %92
Yaşam boyu 

üretim 
Bir inek 27 ay yerine 

23 ayda buzağıladığında 
fazladan yaşam boyu 

üretim sağlanmış olur.

(Kaynak: Van Amburgh, 2000)

Besi Sığırları
Buzağıların sık sık yemlenmesinin 
avantajları, eti için beslenen 
hayvanlar için de geçerlidir. Geleneksel 
yemlemeyle karşılaştırıldığında, 
eti için beslenen buzağılar daha sık 
yemlenmeleri durumunda daha hızlı 
kilo da almaktadır. Sonuç olarak, 
et üretimi önemli ölçüde artar ve 
buzağıları besleme ve kilo aldırma 
maliyetleri azalır. Sığır eti üretimi 
yapan çiftçiler de daha sık yemlemenin 
avantajlarından yararlanır.

Süt veren inekler
Bir buzağı büyüyüp süt veren bir 
inek haline geldiğinde kuru madde 
alımı süt üretimi için özellikle önem 
kazandığından, enerji gereksinimleri 
değişir. Daha sık yemleme, yemin tadının 
korunarak, yem yolunda inekler için her 
zaman yem bulunması anlamına gelir: 
yem yolunda daha küçük porsiyonlar 
olması, oksidasyonu, ısınmayı ve 
ineklerin yem seçmesini önler. Lezzetli 
taze yem, kaba yem alımını artırır ve süt 
üretimi için gereken enerjiyi sağlar.

Kuru dönemdeki inekler
Kuru dönemdeki ineklerin beslenmesi, 
bu aşamadan sonraki laktasyon yem 
tüketimi açısından hayati öneme sahip 
olduğundan, bir yemleme stratejisinin 
en önemli parçalarından birisidir. 
Geçiş dönemindeki kuru madde 
tüketimi, sonraki laktasyon döneminin 
başlangıcında kuru madde alımını 
belirler ve bu da ineğin sağlığını ve süt 
üretimini doğrudan etkiler. Daha sık 
yemleme, çoğu zaman kuru madde 
tüketimini sabit durumda tutar ve yem 
tüketimini maksimuma çıkarır.
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Bölgenizdeki sağım ve yemleme uzmanları

Bölgenizdeki Lely Center, çiftlik otomasyonunda 
yerel iş ortağınızdır. Yıllar içinde Lely, kapsamlı 
bir uzman ağı oluşturmuştur. Bu uzmanlar, 
otomasyon alanındaki deneyimlerini bölgeye 
ilişkin bilgilerle birleştirirler. Hedefleri, Lely 
ekipmanınızın sunduğu tüm avantajlardan 
faydalanabilmenize yardımcı olmaktır.

Gönül rahatlığı
Gönül rahatlığı günlük hayatınızda yaşamsal önem taşır. Bu, 
çalışanlara, makinelere ayrıca hizmet ve destekte istikrarlı 
bir ortağa güvenebilmek anlamına gelir. Lely Vector’ünüzün 
arkasında güvenebileceğiniz bir kurum olduğunu bilmek iyidir.

Sertifikalı servis teknisyenleri
Bölgenizdeki Lely Center aracılığıyla, Lely'nin sertifikalı 
teknisyenlerinden kolayca hizmet alabileceksiniz. Mükemmel 
bir kurulum yapılmasını sağlar, arzu edilen rotaları ayarlar 
ayrıca uzun ve sorunsuz bir kullanım ömrü için doğru servis 
hizmetini sunarlar.

Bölgesel bilgi birikimi ve deneyim
Ayrıca, bölgenizdeki Lely Center’ın Çiftlik Yönetimi 
Danışmanlarından bilgi, yardım ve destek de alabilirsiniz. 
Vector’ünüzün çiftliğinizin üretkenliğini ve karlılığını optimize 
etmedeki rolünü oynamasını sağlarlar.

Çiftlik ruhumuzda var
Çalışanlarımızın bir çoğu çiftçilik geçmişinden geldiğinden, 
çiftliklerinin karşı karşıya olduğu sorunları anlarlar. Ayrıca, 
hem yeni hem de mevcut müşterilere destek verebilecek 
güvenilir uzmanlar olabilmek için eğitim alır ve testlerden 
geçerler. Sahadaki diğer sistemlerle ilgili deneyimleri sayesinde, 
tüm bilgiler yerel servis teknisyenlerinin ve danışmaların 
parmaklarının ucundadır.

Süt çiftliklerinin otomasyonu konusunda en 
fazla deneyim
Süt çiftliklerinin otomasyonu bakımından pazarın lideri 
biziz. Ayrıca, otomatik yemleme ve yem itme konularında da 
kapsamlı deneyime sahibiz. 2008 yılında, Lely Juno yem itici 
robotu kullanıma sunduk ve 2018 yılında 500. Lely Vector 
otomatik yemleme sistemi satıldı. Yıllar içinde otomatik 
yemleme konusunda edindiğimiz tüm bilgileri Lely Vector’ü 
mükemmelleştirmek için kullandık.
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Daha dayanıklı
Temel parçalar için alternatif malzemeler kullandığımızdan, 
Lely Vector MFR şimdi daha da dayanıklıdır. Örneğin, yem 
vagonu ve karıştırıcı tamamen paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Daha fazla servis dostu
Tasarım birçok bakımdan daha fazla servis dostu hale 
getirilmiştir. Sürüş ve elektrik bileşenleri daha erişilebilir 
hale getirilmiştir. Bu, sistemi daha hızlı yapar ve 
bakımını kolaylaştırır.

Daha güvenli
Güvenlik tamponu, galvanize edilmiş ve güvenliği artırıp hasar 
riskini azaltmak için tümüyle yeniden tasarlanmıştır.

Daha hayvan dostu
İyileştirilmiş bıçak dağılımı ve karıştırıcının sabit dönüş 
hızı, daha tutarlı bir şekilde karışmış ve dengeli bir rasyon 
oluşturur. MFR’a, yemdeki metal parçacıkları tutan bir 
mıknatıs da eklenmiştir.

Otomatik yemleme 
sizin için hazır
Lely Vector, otomatik yemlemeyi bir sonraki seviyeye çıkarıyor. 2012 
yılında kullanıma sunulmasından bu yana öğrendiğimiz her şeyi 
içeren bir evrim. İnekleri inceledik ve müşterilerimize kulak verdik. 
Kanıtlanmış prensiplere güvendik, fakat sistemin büyük bölümünü 
de iyileştirdik. Otomatik yemlemenin kanıtlanmış ilkeleri ile hayvan 
sağlığı, güvenilirlik ve maliyet verimliliğine odaklanmamız, sizin için 
hazır olan bir otomatik yemleme sistemi ile sonuçlandı.
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Daha sık yemleme inek sağlığı, doğurganlık ve 
süt üretimi için iyidir ve inekler daha fazla yem 
tüketebildiklerinden yemleme verimliliğini de artırır. 
Lely Vector yemleme sistemiyle otomatik yemleme bir 
adım ileri gidiyor ve çeşitli avantajlar sunuyor.

Otomasyon sayesinde 
daha iyi yemleme

Düşük işletme maliyetleri
Geleneksel yemleme sistemleriyle 
karşılaştırıldığında, Lely Vector enerji 
maliyetleri bakımından çok verimlidir. 
Tersi durumda yem vagonunu kontrol 
etmek için gerekli olacak traktöre artık 
gereksinim duymayacağınızdan, yakıt 
maliyetlerinden tasarruf edersiniz. 
Müşteriler yılda 5.500 litreye kadar mazot 
tasarrufu yaparlar.

Esnek kullanım
Lely Vector her tür yemleme ve 
barınak tasarımı için geliştirilmiştir 
ve arazinizdeki çeşitli barınaklarda 
inekleriniz varsa, otomatik yemleme 
sistemi bunlar arasında bağımsız 
olarak çalışabilir. Vector için Lely T4C 
yazılımı, rasyonları ve grupları kolayca 
uyarlamanıza olanak tanır.

5.500 litre yakıt 
tasarrufu yapın
Bir traktörle yapılan 
yemlemeyle karşılaştırıldığında.

Ortalama olarak yılda 
416 saat tasarruf edin 
Günde bir kez yemleme ve 
bir kaç kez yem itme ile 
karşılaştırıldığında.

Zamandan tasarruf edin
Yemlemeyi artık kendiniz yapmanız 
gerekmediğinden, her gün değerli 
zamanınızdan tasarruf edersiniz. Lely 
Vector devreye girer girmez, günlük 
programınız daha esnek hale gelir. 
Ortalama olarak, süt hayvancılığıyla 
uğraşan müşterilerimiz haftada 8 saat 
tasarruf ederler. Besi hayvancılığı yapan 
çiftçiler zamandan daha da fazla tasarruf 
ederler. Bu zamanı, çiftliğinizde veya özel 
yaşamınızda ilgilenmeniz gereken başka 
konular için kullanabilirsiniz.

Hassas yemleme
Otomatik yemleme size, her bir hayvan 
grubunun doğru miktarda yem almasını 
sağlama olanağı sunar. Her bir grubun 
özel gereksinimleri, grup başına özel 
rasyonu sürü yönetim yazılımına 
girilerek karşılanabilir. Bu, yem 
tüketimini artırarak, hayvanlarınızdan 
daha fazla verim elde etmenizi 
sağlar. Ayrıca, geleneksel yemleme ile 
karşılaştırıldığında, yem verimliliğini 
de artırırsınız.

Kontrollü miktar ile yemleme
Lely Vector, kontrollü yemleme önemli 
olduğunda da idealdir. Daha hassas 
bir doz ayarı için, kurulum sırasında 
dozajlama kapısı açıklığını sınırlandırmak 
mümkündür. Kısa kaba yem türlerinde 
bir rasyon alan buzağıları veya besi 
sığırlarını yemlerken, bu özellik ek bir 
değer sağlar. Ayrıca, Vector’un besi 
sığırlarını tam olarak gereksinimlerine 
göre beslemesi için, padok başına 
yemleme miktarını da ayarlayabilirsiniz.
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İş sonuçlarının izlenmesi ve hassas 

şekilde ayarlanması Lely T4C sürü 

yönetim programıyla yapılırk
en, m

akineyi 

telefonunuzdaki bir u
ygulamayla kolayca 

kontrol edebilirs
iniz.

Yemin homojen şekilde 

karışmasını sağlamak için, 

karıştırm
a süresi ve sabit 

bıçaklar ra
syon başına 

ayarlanabilir.

Karıştırm
adan sonra, 

karıştırm
a ve yemleme 

robotu, ra
syonun uygun 

hayvan grubuna doğru 

şekilde dağıtıldığı 

barınağa, bağımsız bir 

şekilde hareket eder.

Yem kepçesi yem bloklarını, 

yem balyalarını veya yan 

ürünleri k
arıştırarak rasyonu 

oluşturur. A
yrıca, kule tipi silaj 

siloları v
e dağıtıcılar gibi diğer 

sistemler tarafından da robota 

yem yüklenebilir.

Lely Vector yemleme 
sistemi nasıl çalışır
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Lely Vector benzersiz bir esneklik sunar. İster günde birkaç kez yemleme yapılması 
tercih edilsin, ister farklı rasyonlarda yemleme gerekli olsun veya isterse yemleme inek 
gruplarına göre farklılık göstersin, herhangi bir yemleme stratejisi uygulanabilir. Etkili 
bir yemleme stratejisi hem ineklerin sağlığını hem de üretimi iyileştirir.

Lely Vector benzersiz bir esneklik sunar. İster günde birkaç kez yemleme yapılması 

Kanıtlanmış esneklik

Yem mutfağı nasıl çalışır
Yem mutfağı, yemin depolandığı, seçildiği, karıştırma ve 
yemleme robotuna yüklendiği odadır. Yem mutfağına kurulan 
kepçeli bir vinç grubu, yem üzerinde ileri ve geri hareket eder 
ve gerektiği gibi yemi alır. Yem mutfağına çeşitli türlerde yem 
kolayca ayrı ayrı konulabilir. Rasyona eklenmeleri gerekiyorsa, 
mineral veya katkı maddeleri için de yer vardır. 

Hava koşullarına ve yem mutfağının büyüklüğüne bağlı olarak, 
3 günlük ihtiyaç kadar yem depolayabilirsiniz. Yem mutfağında 
istenen herhangi bir yemleme stratejisi için yer vardır ve çiftlik 
büyüdükçe genişletilebilir.
Lely Teknik Servis Desteği danışmanları, besi çiftliklerinde 
mevcut alanların yemleme mutfaklarına nasıl dönüştürüleceği 
konusunda tavsiyelerde bulunur.

Lely BC silaj kesicisi
Lely BC silaj kesicisi, yem mutfağını 
doldurmak için kanıtlanmış bir 
çözümdür. Silaj kesicisinin kesme 
kapasitesi yüksektir ve paketleme 
derinliği sayesinde, Lely BC yem 
mutfağına kolayca yem yerleştirebilir. 

Silaj kesicisinin bıçakları hem kuru yem 
hem de katı silaj kesme kapasitesini 
maksimuma çıkarır ve hem yuvarlak 
hem de kare bloklar kesebilir. Kompakt 
yem nasıl olacak olursa olsun, 
Lely BC, kendisini gereksinimlere her 
zaman uyarlayabilir.

Kule tipi silaj siloları
Lely Vector çok yönlü bir sistemdir. Karıştırma ve 
yemleme robotu bir yem kepçesi veya bir kule tipi silaj 
silosu ile doldurularak, otomatik yemleme her tür çiftlik 
hayvancılığı için her koşulda erişilebilir hale getirilebilir.

“Lely BC 180 XL büyük blokları keserek yem 
kalitesini iyileştirir. Yem mutfağı daha seyrek 
aralıklarla doldurulur. Bu durum zamandan 
ve paradan tasarruf sağlar."

3 gün
Yem mutfağını doldurmak için 

ortalama gün sayısı.
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Hassas yem kepçesi
Lely Vector kullanılmadan önce, yem mutfağına kepçeli bir 
vinç grubu kurulur. Doğru rasyonu tartmak ve karıştırmak 
için gereken doğru silaj veya yem bloğuna doğru otomatik 
olarak hareket eder. Yem kepçesi, en yüksek noktadan 
almak için, bir lazerle yem yüksekliğini tarar. Kendi kendine 
öğrenen yazılımı, kepçenin istenen ağırlıkta yem almak 
için uzanması gereken yem derinliğini belirlemesine 
yardımcı olur.

Mükemmel karışım
Yem kepçesi her hareketinde farklı bir türde yem yakaladığından, içerik 
karıştırma ve yemleme robotunda zaten esaslı bir şekilde karıştırılır. Bu, 
yemi tam olarak karıştırmak için gereken zamanı ve enerjiyi azaltır. Yemin 
homojen şekilde karışmasını sağlamak için, karıştırma süresi ve sabit 
bıçaklar rasyon başına ayarlanabilir.

Kısa yem için karma helezonları
Besi sığırları temel olarak kısa kıyılmış yem ile beslendiğinden, Vector bir kısa 
yem helezonu ve ikinci bir dozlama kolu ile donatılabilir. Bu, besi sığırları için 
gerekli olduğu şekilde, metre başına yem dağıtımının dengeli olmasını sağlar.

%98
Vector sistemiyle 
yem yüklemede 

ulaşılabilecek doğruluk
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Yem 
tüketimine 
dayalı
Sistem ne zaman nerede yemleme 
yapılması gerektiğini bilir.

Yemin doğru yere taşınması
Karıştırmadan sonra, karıştırma ve 
yemleme robotu, rasyonların kontrollü 
olarak dağıtıldığı barınağa, bağımsız 
bir şekilde hareket eder. Barınakta, 
yemleme robotu yem kilidini veya 
duvarı takip eder. Barınağın dışında, 
sistem zemindeki metal şeritleri takip 
ederek yolunu bulur. Hava durumuna 
bakılmaksızın, Vector, her ineği taze 
yemle yemlemek için bir yerden diğerine 
bağımsız olarak hareket eder.

Kapıların açılması ve 
kapanması
İster süt inekleri, besi sığırları veya 
genç hayvanlar söz konusu olsun, iklim 
her tür hayvan çiftliği için önemlidir. 
Barınakta hava koşullarını ideal 
seviyede tutmak için Vector, Bluetooth 
yoluyla çeşitli elektrikli kapıları veya bir 
itme seti yoluyla iterek açılan kapıları ve 
perdeleri açabilir.

Yem itme, ölçme ve yemleme
Yem itme sırasında Vector, yem 
yüksekliği sensörüyle yem kilidinin 
önündeki yem miktarını ölçer. Ortalama 
yem yüksekliği önceden ayarlanmış bir 
seviyenin altına düşerse Vector, gerekli 
rasyonları yükler ve taze yemi gerekli 
olduğu konuma ulaştırır. Yemleme süresi 
yerine yem yüksekliğini temel alan 
yemleme, yem kilidinin önünde aşırı veya 
yetersiz yem olmasını önler.

Kolay kontrol
Lely Vector, Bluetooth bağlantısı ile 
çalışan ‘Lely Control’ uygulaması ile 
de kontrol edilebilir. Bu, Lely Vector’ü 
bir veya birden çok akıllı telefondan da 
çalıştırabileceğiniz anlamına gelir. Bu 
kullanıcı dostu uygulama yoluyla her 
şeyi kontrol edebilirsiniz.
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Besi sığırları için yemleme tabloları
Besi sığırlarının gelişimi, ağırlık artışlarıyla 
hedeflenir. Günlük rasyon buna göre ayarlanmalıdır. 
Lely Vector ile besi hayvanı grubu başına yemleme 
planı yapmak basittir. Bir hayvan grubu farklı bir 
rasyona geçerse, Lely Vector rasyonu ayarlar ve 
hayvanlara doğru miktarda doğru yemi verir.

Lely Vector ile otomatik yemleme, yemleme stratejinizin verimliliği konusunda size daha fazla 
bilgi verir. Lely Time-for-Cows (T4C) sürü yönetim sistemi, inek ve grup seviyesinde ortalama 
yem tüketimini gösterir.

Yemlemeyle ilgili daha fazla bilgi

Doğru kararlar alma
Lely T4C, süt sağımı ve yemleme alanında dünyanın ilk tam 
kapsamlı iş yönetim sistemidir ve çeşitli Lely ekipmanlarına 
bağlanabilir. Çiftçilere çiftlikleri hakkında tam bilgi sağlar. 
Lely Control ve Lely T4C ayrıca cihaz ayarları, sürü izleme ve 
analizler hakkında da veri sağlar. Doğru verilere dayanarak 
doğru kararlar almanıza yardımcı olurlar.

Yemleme stratejisi
Lely T4C, yemleme sisteminizin verimliliğini ve yönetimini 
değerlendirmenize yardımcı olan anlaşılır raporlar içinde 
özetlenen uzun vadeli analizler sağlar. Bu, yemleme stratejisini 
çalışanlarla ve danışmanlarla tartışırken ve planlarken 
yararlı olur.

Günlük kullanım
T4C, Lely Control ile birlikte, rasyonları belirterek ve yaparak, 
yem mutfağını doldurarak veya karma ve yemleme robotunun 
rotalarını değiştirerek size yemleme yönetiminizin günlük 

kontrolünü sunar. Temel Performans Göstergeleri (KPI), 
sürüdeki çeşitli gruplara ilişkin olarak kuru madde alımıyla ve 
farklı yem miktarlarıyla ilgili gerçek zamanlı bilgi sağlayarak, 
yemleme stratejinizi her gün geçerli koşullara ayarlamanıza 
olanak tanır.

Yem verimliliği
Yönetim yazılımı ayrıca yem verimliliği raporları da 
oluşturabilir. Bu raporlar, sağlanan rasyon ve üretim arasındaki 
ilişkiye net bir resim sunar. Yem türü başına maliyetleri 
sisteme girerek, rasyonunuzu kilo yerine marja göre optimize 
edebilirsiniz.

Her bir grup için uygun rasyon
Her bir hayvan grubunun uygun bir rasyon almasını sağlamak 
için T4C’yi ayarlamak kolaydır. Bu, rasyon için temel ayarları 
değiştirmeden, inekleri bir gruptan diğerine kolayca taşımanın 
olduğu ve çiftliğinizde doğru grup için doğru rasyonu seçmenin 
basit bir işlem olduğu anlamına gelir.
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Her gün tekrarlanan bu işi bir robota ve onu kontrol eden 
yazılıma devrettiğinden, Lely Vector ile geleneksel yemlemeden 
otomatik yemlemeye geçiş büyük bir adımdır. Lely’de hepimizin 
tam olarak anladığı üzere, bu geçiş önemsenmeyecek bir karar 
değildir. Size yardımcı olmak için, devreye alma aşamasında size 
yardımcı olmak üzere adım adım yapılandırılmış standart bir 
plan geliştirdik.

6 aylık bir dönem içinde siz ve çiftlik yönetimi danışmanınız, 
önceden belirlenen ve devreye almadan önceki aksiyonlar, 
devreye alma aşamasında ve sonrasında tavsiye edilen adımları 
ve işlemleri uygularsınız. Bu dönemde, rutinleriniz ile T4C sürü 
yönetim sistemi ve yemleme gibi çeşitli konuları görüşmek üzere 
altı kez bir araya geliriz. 

Her bir ziyaretten sonra, bir dijital rapor ve ilgili bilgilendirme 
kartlarını alırsınız. Bu, kendi hızınıza göre harekete geçmeniz 
gereken noktaları ve bilgileri gözden geçirmenize olanak tanır. 

Yem tüketimi ve yönetim
Çiftlik Yönetimi Desteği’ni sunarak başlarız. Sonraki altı ay 
içinde birbirimizden beklentilerimiz neler olabilir? Hedefleriniz 
nelerdir? Hayvan sağlığı, yemleme ve çiftliğinizdeki rutinler gibi 
konuları otomatik yemleme konusuyla birlikte tartışırız.

T4C ve devreye alma hazırlıkları 
Yemleme rutinlerinin üzerinden geçeriz, T4C yönetim sisteminin 
nasıl çalıştığını size açıklarız ve gereken hazırlıkları tartışmak 
için devreye alma gününün üzerinden kronolojik sıraya 
göre geçeriz.

Devreye alma günü 
Birlikte son bir kontrol yaparız, yemleme robotunun rutinleri 
üzerinden geçeriz, tüm ayarları sürü yönetim sistemine gireriz 
ve yemlemeyi başlatırız. 

Lely Vector'ü yönetme
İnekler Vector’e hızlıca alışır. Birlikte, T4C sürü yönetim 
programının hassas ayarını yaparız ve tüm rutinleri 
gözden geçiririz. 

Gözlem
Çiftlik Yönetimi danışmanı, iyileştirilebilecek herhangi bir 
nokta olup olmadığını anlamak için Lely Vector sisteminin 
performansına ve çiftlikte alınan sonuçlara bakar.

İlerleme ve değerlendirme 
Çiftlikte etrafa göz atarız, T4C’yi kontrol ederiz ve mevcut 
durumu tartışırız. Ayrıca, rutinlerinizin ve kullanılabilecek 
tüm ekipmanların üzerinden geçeriz. Hedeflerinize ulaşıp 
ulaşmadığınızı, her şeyin anlaşılır olup olmadığını ve memnun 
kalıp kalmadığınızı anlamak için devreye alma sürecinin 
üzerinden geçeriz. 

İdeal hale getirme
Devreye alma döneminin ardından, sizin seçeceğiniz bir hizmet 
desteği seçeneği ile çiftliğinizin optimizasyonu konusunu birlikte 
tartışmak üzere sizinle iletişime geçeceğimiz sonraki adım gelir.
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Çiftlik otomasyonu konusundaki deneyimimize dayalı olarak, Lely Çiftlik Yönetimi Desteği, sizi 
giderek hızlandıracak kurallar ve protokoller geliştirmiştir. Bu aşamada size, doğru bilgileri doğru 
zamanda vereceğiz. Tüm ilgili konulara bakılır ve ayrıca bir eğitim kursunu takip etme seçeneğiniz 
de vardır. Tüm bunlar, otomatik yemlemeye geçişi sorunsuz hale getirir ve tüm taraflar için 
stresi sınırlandırır.

Doğru zamanda 
doğru adımlar
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"Sürüyü daha sık yemlemeye 
başlamamdan sonra ağırlık 

artışlarımızda gerçekten 
ilerleme oldu."

Fabio Cantù, İtalya

Akıllı yemleme Lely Vector ile çalışır
Sık sık yemleme ve yem itme, sürüyü gece gündüz kuru madde alımı için uyarır. Bu 
durum, rumen sağlığını, yem verimliliğini ve üretkenliği optimize eder. Tekrarlanan bu işi 
otomatikleştirmek hayatınızı kolaylaştırır, üretiminizi daha verimli ve işletmenizi daha 
başarılı hale getirir. Akıllı yemleme hakkında daha fazla bilgiyi şu adresten edinebilirsiniz: 
www.lely.com/tr/cozumler/yemleme

Geleceği parlak çiftçiliği seçmek sizin elinizde

Bölgenizdeki Lely Center ile akıllı yemlemeye başlayın
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