Dairy XL ilkeleri

DAHA DÜŞÜK MALİYETLER VE DAHA İYİ SONUÇLAR
Temel hedef, tankta yüksek kaliteli süt elde etmek ve bunu nasıl sağlayacağımızı öğrenmektir. Çiftliğe değer
katan ve sonuçları tanktaki sütü etkileyen faaliyetleri gözden geçirerek otomasyon ile yönetilen çiftlik ilkelerine
ulaştık. Çiftlikteki gereksiz faaliyetlerin ortadan kaldırılması ve günlük rutinler içerisindeki iş akışlarının
optimize edilmesiyle sonuçlar gelişecektir. Bu kavram dahilinde daha düşük maliyetler üzerine odaklanıyor ve
daha iyi sonuçları amaçlıyoruz. Bu da genel olarak daha karlı bir çiftçilikle sonuçlanıyor.
LELY’YE GÖRE BÜYÜK SÜT HAYVANCILIĞI ÇİFTÇİLİĞİ
ABC kavramının ne işe yaradığını öğrenin ya da dairyxl@lely.com adresine bir e-posta gönderin

www.lely.com

Lely, tek bir inek için büyük bir fark yaratıyor

Bu etkinin kat kat
çoğaldığını düşünün…

YÖNETMEK İÇİN İNŞA EDİN
Lely, müşterilerinin ve ineklerin ne istediğini biliyor. İneğin laktasyon döngüsü, kavram tasarımına dönüştürüldü.
Bugüne kadar çiftlikler yönetmek için inşa edilmek yerine süt sağımı için inşa edildiği için, Lely otomatik çiftlik
kapsamında yeni bir adım atıyor. Tek tek ineklerin verilerini ve laktasyon süreci içinde sonraki faaliyetlerini
bir araya getirerek çiftlik yöneticilerinin ve çalışanlarının sürüyü daha verimli şekilde yönetmesi için rutinler
planlıyoruz. Otomasyon da bu amaca hizmet ediyor. Bu kavram, iş akışlarının verimli yönetimini kolaylaştırıyor
ve performansı maksimum düzeye çıkarmak için kullanım noktasında bilgi sunuyor.
<< LELY ABC AHIRINI KEŞFEDİN
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Geçiş

Sağım

n kuru dönem
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n stressiz doğum
n laktasyon başlangıcı
n sağmal grupları
n ayrılmış bakım
alanları

A

İNEKLERİN ZAMANI YOK
İneklerin süt üretmesi gerekir, o yüzden inekleri rahat
bırakmalı ve işlerini yapmalarına izin vermeliyiz!
İneklerin özel gruplarının içinde kalması ve bizim de
onların etrafında çalışmamız gerekir.

B

BÜTÜN İŞGÜCÜNÜZÜ İNEKLER
İÇİN HARCAYIN
Konsept ahır, hem inekler hem de insanlar için en uygun
seçenektir. Tasarımın her bölümü, ineğin laktasyon
döngüsünün yönetilmesinin belirli bir kısmına odaklanır.
Sürüyü yönetmek ve rahatça her ineğe tek tek özen
gösterebilmeniz için keyifli bir çalışma ortamı yaratıldı.

C

YÖNETİMİN ODAĞINDA VERİMLİLİĞİN
ARTMASI
Bütün temel faaliyetler için verimli rutinler ve standart
çalışma prosedürleri, yöneticilerin çalışanlarını verimli
bir şekilde yönetmesine olanak verir. Keyifli ve kaliteli
çalışma rutinleri, en ideal süt üretimini sağlar ve sonuç
olarak çiftliğin karlılığını artırır.
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Dairy XL ilkeleri
İneğin laktasyon döngüsünü yönetmek
için 9 Cow Touches etkileşimi tasarlandı.

Global varlık,
yerel bilgiler

Lely’nin büyük süt hayvancılığı işletmeleri için neler
sağladığını görün ve bulunduğunuz yerden bağlanın:

www.lely.com/DairyXL
Dairyxl@lely.com
Ya da bölgenizdeki Lely Center ile iletişime geçin.
Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C,Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor,
Grazeway, Hibiscus, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle,
Splendimo, Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway ve Welger Lely Group’a ait tescilli ticari markalardır. Lely, bu ticari markalardaki
tüm haklarını saklı tutar. Lely’nin sahip olduğu ticari markaların yetkisiz olarak kullanımı veya Lely’nin sahip olduğu ticari markalara
karışıklık 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 yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve satış teklifi değildir. Belirli ürünler bazı
ülkelerde bulunmayabilir ve teslim edilen ürünler gösterilenlerden farklı olabilir. Lely Holding S.à r.l’nın yazılı izni olmadan bu belge kısmen
veya tamamen kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka yöntemlerle yayımlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm
özene rağmen Lely, bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

