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"Kalvene drikker mere, hvis de har 
adgang til mælk hele dagen"

Optimering af dine kalves første 
tid har aldrig været lett ere end 
med Lely Calm, det automatiske 
fodringssystem til kalve. En 
gradvis forøgelse og efterfølgende 
reduktion af mælkerationen i 
de første 70 dage giver stærke, 
robuste kalve. 

Roy Pelgrim
Etten, Holland
"Vi har arbejdet med Lely Calm i omkring 
halvandet år nu og kan se, at kalvene godt 
kan lide at opsøge drikkeautomaten. De 
drikker mere mælk, end da vi gav dem 
ca. 5 liter mælk med hånden to gange 
om dagen. Som resultat, har kalvenes 
udvikling forbedret sig væsentligt i løbet 
af fodringsperioden. Desuden forebygger 
vi, at væksten går i stå ved fravænning 
ved, meget gradvist, at reducere 
mælkemængden."

Et specielt program til dosering af mælkerationen under kalvens første uger 
hjælper vommen hos dine kalve til at udvikle sig på en sund måde, hvilket 
giver en optimal vækst. Kvierne udvikler sig hurtigere og deres efterfølgende 
levedygtighed, fertilitet og mælkeydelse påvirkes positivt i hele deres levetid. Ved 
at automatisere kalvefodringen får du fl ere fordele end bare hurtigere vækst. 
Systemet giver dig også kontrol og overtager nogle af dine tunge rutineopgaver. 
Lely Calm gør dine kalve sundere og stærkere, og din dag mere fl eksibel.

Smart fodring betaler sig

Din strategi for kalveopdræt har stor indfl ydelse på dine 
resultater
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Kalve dier af natur hos moderen fl ere gange i løbet af dagen. Vommens indhold og 
udvikling er i overensstemmelse med denne naturlige drikkeadfærd. Da kalvene 
har adgang til frisk mælk med den rigtige temperatur hele dagen, vokser de 
hurtigere. Det har senere en positiv virkning på malkekoens vitalitet, fertilitet, 
mælkeydelse og levetid. 

Fordobling af fødselsvægten.

De forste 35 levedage er yderst vigtige for kalvens 
vækst. Faktisk skal den mindst fordoble sin 
fødselsvagt i disse første syv uger. Det opnår 
man kun med en individuel fodringsplan for hver 
kalv, for at imødekomme dens naturlige behov og 
samtidig tage højde for mælkeproducentens mål 
med kalvene. Det fører ikke kun til en maksimal 
daglig vægtforøgelse, men også til en god udvikling 
af vommen og et efterfølgende højt foderoptag.

Reducér mælkeindtaget, øg tørstofi ndtaget

Nar de første 35 dage er gået, kan mælketildelingen 
gradvist reduceres til nul på kalvens 70. levedag. 
For at få opfyldt sit energibehov begynder kalven 
at spise grovfoder og kraftfoder. Ved langsomt at 
øge andelen af grovfoder og mindske mængden af 
mælk, udvikler vommen sig gradvist på en sund 
måde. Desuden forebygger det vækststilstand og 
stress pga. fravænning, da kalven får mulighed 
for langsomt at vænne sig til mindre mælk og 
mere grovfoder.

En nemmere overgang 
fra mælk til foder

Vomudvikling

Vommen udvikler sig som en reaktion på, at der er 
foder i vommen, som gærer. Ved at give foder og 
kraftfoder i det rigtige omfang og forhold sikrer 
du, at vommen og vompapillerne udvikler sig 
rigtigt. Du kan tilbyde kraftfoder på fl ere måder, 
blandt andet med en Lely Calm kraftfoderautomat, 
en kraftfoderbeholder og en automatisk 
kraftfoderdispenser. En kraftfoderbeholder er et 
fodringssystem, der er fyldt således, at det giver 
ubegrænset adgang til friskt kraftfoder på alle 
tidspunkter. Med en automatisk kraftfoderdispenser 
er der mulighed for at tilpasse optaget af kraftfoder 
til kalvens behov og at overvåge det i CalfCloud. 
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Hyppig fodring af kalvene passer bedre til deres naturlige drikkeadfærd. En 
drikkeautomat er den bedste løsning til hyppig og automatisk fodring af kalve. 
Den gavner mælkeproduktionen på fl ere måder: Kalvene får en sund vækst, 
hygiejnen optimeres, og det mindsker lønudgifterne. Desuden forbereder den 
kalvene på deres fremtid.

Fordelene ved 
automatiseret 
kalvefodring

Sund vækst hos kalven

Løbens kapacitet er begrænset til mellem 1,5 
liter og 2 liter pr. portion. Det at give fl ere små 
portioner i løbet af dagen, frem for en spandfuld 
mælk om morgenen og en om aftenen, forbedrer 
mælkeindtaget og fordøjelsen. Resultatet er, at alle 
næringsstoff er udnytt es bedre, og at den daglige 
vægtforøgelse bliver højere.

Optimal hygiejne

Fodring ved hjælp af et automatiseret 
kalvefodringssystem forbedrer hygiejnen og 
dyresundheden generelt. I stedet for, at spande og 
sutt er skal rengøres manuelt, rengør Lely Calm sig 
selv automatisk. Det mindsker bakterievæksten, 
da maskinen renses og skylles med eff ektive 
midler fl ere gange om dagen. Et renere system 
sikrer en bedre mælkekvalitet og dermed en bedre 
kalvesundhed.

Arbejdsbesparende

Du slipper for at fylde og bære tunge mælkespande 
og fodre kalve i hånden. Al fodringsudstyret skal 

ikke længere rengøres hver dag. Et automatiseret 
drikkesystem til kalve overfl ødiggør derfor et stort 
antal rutineopgaver, gør mælkeproducentens 
arbejdsdag mere fl eksibel og frigiver tid til andre 
opgaver på gården.

Ekstra overblik ved hjælp af data

En anden vigtig fordel er, at Lely Calm kan tilslutt es 
managementværktøjet CalfCloud. Denne side giver 
nytt ige indblik i den enkelte kalvs drikkeadfærd 
og præstation, så det bliver lett ere at identifi cere 
helbredsmæssige afvigelser på et tidligt tidspunkt. 
Oplysningerne giver også mulighed for at analyse 
kalvenes opfostringsperiode fra start til slut og 
dermed optimere processen. 

Opdeling af kalve i grupper

Gruppering af kalvene hjælper dem til at lære, 
hvordan de skal begå sig i en besætning. De lærer 
allerede i en tidlig alder om konkurrence og 
dominerende adfærd. Hvis de lærer at gå ind i en 
drikkeautomat efter mælk, er det lett ere at få dem 
til at gå ind i en malkerobot senere hen.

"Takket være drikkeautomaten 
kan kalven følge sin naturlige 

drikkerytme."

Jeff  Lester
Shrewsbury, Storbritannien
"Vi har brugt Lely Calm i 11 år og har opfostret mere end 1000 kalve med 
stor succes. Kun ved at give vores førstekalvskøer en fl yvende start sikrer vi 
en livslang præstation. Drikkeautomaten lader køerne følge deres naturlige 
drikkerytme, hvor mælken altid har den rigtige temperatur. Systemet er 
hygiejnisk og meddeler os tidligt om en kalvs eventuelle mistrivsel, så vi kan 
gribe ind i god tid.

Før vi fi k drikkeautomaten, havde min kone og jeg altid ondt i ryggen pga. 
arbejdet med at bære tunge mælkespande. Og nu får hver enkelt kalv 
friskblandet mælk helt uden tunge løft."
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For en bedre sundhed

Fordele

Fodring med Lely Calm giver sundere kalve og 
– i sidste ende – produktive malkekøer. Begge 
resultater hænger direkte sammen med en 
ubegrænset adgang til friskblandet mælk i små 
portioner med en ensartet koncentration og 
rigtig temperatur samt mulighed for at drikke 
uden afbrydelser, da mælken forberedes i takt 
med, at den drikkes.

Lely Calm sørger også for et godt gennemløb 
og blandingsforhold, hvilket understøtt er en 
gunstig vægtforøgelse, selvom der er mange 
kalve, der skal fodres. Managementværktøjet 
CalfCloud giver perfekt overblik over 
mælkeoptaget. Desuden kan Lely Calm-
systemet brugertilpasses ved hjælp af det brede 
udvalg af tilbehør.

Maskinen

Det automatiserede fodringssystem består af 
fl ere komponenter.

1.   En automatisk drikkeautomat, der fås i to 
modeller, som hver især fås i fl ere udgaver. 

2.  En drikkeautomat, der består af en 
hygiejneboks, en afl æser og en sutt eenhed.

3.  Særlige produkter til daglig rengøring, der 
sikrer en rigtig god hygiejne. 

4.  CalfCloud og CalfApp, 
managementværktøjet, der giver overblik i 
realtid over dine kalves drikkeadfærd. 

Lely Calm er udviklet til enhver kvægbruger, der ønsker at opfostre kalve til 
velfungerende malkekøer. Små tilpassede portioner gives løbende og nøjagtigt 
efter den enkelte kalvs behov. Det lader kalvene udvikle sig til stærke og sunde 
malkekøer, der yder maksimalt.

Lely Calm drikkeautomat



1110 Lely Calm 

Lely Calm køletank

Køletanken Lely Calm sikrer, at Lely Calm får frisk 
mælk på en eff ektiv og hygiejnisk måde. Den robuste 
tank i rustfrit stål fås med en kapacitet på 100 eller 
300 liter. Den er forsynet med automatisk rengøring 
og køling samt en omrører. Afhængigt af kalvenes 
behov doserer Lely Calm en bestemt mængde 
mælk fra tanken, som den opvarmer til den ideelle 
drikketemperatur.

SynchroFeed

Fås kun til Lely Calm Vario Smart ved brug af 
mindst to drikkestationer. De kraftige pumper 
forsyner sideløbende op til højst fi re drikkestationer 
med frisk mælk, mens den støtt er de yngste kalve i 
at drikke.

Automatisk kalibrering

Kalibreringsvægten under blandingsbeholderen 
kalibrerer foderkomponenten i løbet af udfodringen 
og justerer om nødvendigt.

Ekstra rengøringsmiddel

Det ekstra rengøringsmiddel sikrer en rigtig god 
hygiejne af automaterne. Både sure og basiske 
produkter bruges til den automatiske rengøring.

Elektroniske vægte 

Regelmæssig vejning af kalvene giver ekstra 
overblik over deres udvikling. Den elektroniske vægt 
vejer automatisk kalvene under udfodringen og 
registrerer vægtens udvikling i CalfCloud. 

Drikkeautomaten til kalve fås i to modeller. Forskellen mellem de to 
modeller er kapaciteten, dvs. det antal kalve, drikkeautomaten kan 
fodre. Begge modeller fås i forskellige udgaver og kan også leveres med 
tilvalgsmuligheder. 

Konfi gurationen af Lely Calm 
afhænger af dine behov og din 
strategi for kalveopdræt

Tilvalgsmuligheder
Alle modeller og udgaver udgør et komplet fodringssystem, men der er stadig 
meget at vælge imellem. Takket være det store udvalg af muligheder og tilbehør kan 
kalvefodringen tilpasses endnu mere til dine behov og dermed gøres lett ere. Lely 
Center rådgiver dig gerne med dett e.

Lely Calm kraftfoderautomat

Den automatiske kraftfoderautomat registrerer 
den enkelte kalvs kraftfoderoptag og gør det muligt 
at fravænne kalvene individuelt, afhængigt af 
foderoptaget. Foderoptaget vises også i CalfCloud. 
Disse oplysninger giver et grundigt indblik i 
foderoptaget og dermed i kalvenes helbred.

Skærmdør mod fl uer

Skærmdøren mod fl uer holder fl uer væk fra foderet, 
hvilket sikrer optimal friskhed. Hullerne i overfl aden 
giver optimal luftcirkulation.

Dispenser til tilsætningsstoff er 

Dispenseren til tilsætningsstoff er på pulver- og 
væskeform sørger helt automatisk for at levere 
nøjagtige doser af disse tilsætningsstoff er og 
elektrolytt er til hver enkelt kalv. 



Bøjle med 
standardsut 

Hygiejneboks

Bøjle med 
vippesut 

13Lely Calm 12

Drikkestationen er forbindelsesleddet mellem kalven og Lely Calm. Det er her, 
kalvene kommer hen for at drikke friskblandet mælk ved den rigtige temperatur. 
Drikkestationen er let at bruge. Kalvene kan nemt drikke og også lære at drikke 
her. Den daglige rengøring pr. kalv er også automatiseret, så det sparer tid.

En brugervenlig og 
hygiejnisk drikkestation

Læserenhed til overblik og individuelt 

tilpassede portioner

Drikkestationen er forsynet med en afl æser, der 
er forbundet til kalvens transponder. Via afl æser 
og transponder informeres Lely Calm nøjagtigt 
om kalvens behov, så den kan give en portion frisk 
mælk, der er individuelt tilpasset. Alle oplysninger 
om mælkeoptag i liter, drikkehyppighed osv. 
gemmes og kan tilgås via CalfCloud og CalfApp. 
Som mælkeproducent får du således et tydeligt 
overblik over kalvenes drikkeadfærd. Hvis en kalvs 
drikkeadfærd ændrer sig, kan du omgående tilse 
den pågældende kalv.

Hygiejneboks

Den vigtigste del af drikkestationen er 
hygiejneboksen. Denne boks er en udvidelse af Lely 
Calm og sørger for en fuldautomatisk rengøring af 
mælkeledningen og sutt en.

Hygiejneboksen er også udviklet til at minimere 
rester imellem fodringer.
Når mælkeresterne fjernes, forebygges vækst af 
patogener, så kalvene fodres på hygiejnisk vis. 
Derudover kan hele slangesystemet rengøres 
automatisk op til fi re gange om dagen.

Automatisk rengøring af sutt en med frisk vand
Når en kalv har været i kontakt med sutt en i 
drikkestationen, sprayes sutt en med rent vand. 
Spraytiden samt dyserne til rengøring af sutt en 
kan indstilles manuelt. I kombination med sutt ens 
resistens over for snavs bidrager det til generel 
renlighed og mindsker krydskontaminering 
mellem kalvene.

Automatisk rengøring af slanger
Udover sutt erne bliver også systemets indvendige 
mekanik rengjort. Det giver garanti for optimal 
hygiejne.

Som det første led i rengøringen skylles systemet 
igennem indvendigt med rent vand. Dernæst bliver 
hele den indvendige mekanik og alle komponenter 
til mælkeforsyningen grundigt rengjort med et 
rengøringsmiddel. Afhængigt af modellen og 
udgaven, bruges der et eller to rengøringsmidler 
(basiske og/eller sure) for at opnå en optimal 
rengøring. Rengøringsprocessen afslutt es med endnu 
et skyl med rent vand.

Denne fuldt automatiserede og grundige 
rengøringsproces forebygger mælkerester. Når der 
ingen mælkerester er, kan mikroorganismer ikke gro, 
og det sikrer en sikker og vellykket fodring. Hygiejnen 
forbedres og det samme gør mælkekvaliteten og 
kalvenes sundhed.

Træningsfunktion
Hygiejneboksen er desuden udstyret med en 
funktion, der hjælper kalvene til hurtigere at blive 
vant til fodringsstationen. Hvis en kalv opsøger 
stationen for at drikke og nærmer sig sutt en, frigives 
en lille smule mælk. Det får kalven til at forstå, at den 
kan drikke, understøtt er dens naturlige drikkeadfærd 
og fremmer foderoptaget. Samtidig sparer 
træningsfunktionen tid, da behovet for manuel 
træning mindskes.

Andre udgaver
I stedet for en hygiejneboks kan du også vælge en 
bøjle til standard- eller vippesutt er. Vippesutt en 
vipper frem, når kalven ikke drikker, og kan 
fæstnes efter ønske. Denne sutt ebøjle leveres som 
standard med en afl øbsbakke. I kombination 
sørger vippesutt en og afl øbsbakken for at holde 
området omkring drikkestationen så rent som 
muligt, da rester af mælk og rengøringsmiddel 
ledes ned i afl øbsbakken. Ved begge udgaver skal 
forsyningsslangen til sutt en rengøres manuelt. 

YelloTeat
Sutt en i drikkestationen er lavet af et hygiejnisk 
materiale, der er meget resistent over for snavs. 
Det giver en rigtig god hygiejne, der holder 
krydskontaminering på et absolut minimum. 
YelloTeat kan også fastgøres til en standard- 
eller vippesut.
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Den innovative hygiejneboks garanterer optimal hygiejne. Der kan bruges to 
specifikke midler til rengøringsprocessen: Lely Calm Cid og Lely Calm Lin. Begge 
rengøringsmidler er udviklet specifikt til Lely Calm for at sikre en hygiejnisk og 
sikker behandling af de sårbare foderkomponenter.

Vekslende rengøring 
for optimal hygiejne og 
kalvesundhed

Skiftet mellem de to typer rengøringsmiddel hver 
dag sikrer en rigtig god hygiejne i fodringssystemets 
indvendige mekanik. Manglende hygiejne er således 
ikke en trussel mod kalvenes sundhed.

Lely Calm Cid

Dette syreholdige produkt er ideelt til effektivt at 
fjerne rester af kalk, jern og mælkesten. Lely Calm 
Cid indeholder ikke kun fosforsyre, men også en stor 
mængde overfladeaktive stoffer, som kan trænge 
ind i aflejringer. Kombinationen af fosforsyre og 
overfladeaktive stoffer udrenser desuden organiske 
rester såsom fedt, protein og sukker.

Lely Calm Lin

Dette klorfri basiske produkt trænger effektivt 
ind og fjerner fedt-, protein- og sukkerrester fra 
mælken i Lely Calm. Lely Calm Lin er beriget 
med kompleksdannere og overfladeaktive stoffer. 
Kompleksdannere forbedrer rengøringsevnen og 
forebygger desuden opbygning af kalksten i løbet af 
den basiske rengøring.

Sekvensrengøring

Den vekslende brug af Lely Calm Lin og Lely Calm 
Cid optimerer hygiejnen ved mælkeforsyning. 
Det bedste resultat fås med en kombination af 
intervalrengøring: En ren overflade giver rigtig god 
hygiejne.

Andre anbefalede produkter:

Lely Calm kalvedækken

Kalvedækkenet holder kalves kropsvarme stabil og 
reducerer derved energitabet.

Lely Calm kraftfoderautomat

Kraftfoderautomaten kan udfodre en lille portion 
kraftfoder fra beholdningen til tre kalve ad gangen. 
Denne måde at dosere på holder kraftfoderet friskt 
og velsmagende, samtidig med at forsyningen af 
kraftfoder holdes ubegrænset.
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