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“Kalvene drikker mere, når de har 
adgang til mælk hele dagen.”

Det betaler sig med ubegrænset adgang 
til frisklavet mælk i de første ti uger efter 
fødslen. Både vævs- og kropsvækst har gavn 
af ubegrænset adgang til frisklavet mælk i 
de første 35 dage efterfulgt af 35 dage, hvor 
indtaget af grov- og kraftfoder langsomt øges. 

Roy Pelgrim
Etten, Holland
“Vi har arbejdet med Lely Calm i omkring 
halvandet år nu og kan se, at kalvene 
kan lide at gå ind i drikkeautomaten. 
De drikker mere mælk, end da vi gav dem 
ca. 5 liter mælk 2 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 
mindske mælkemængden.”

Således kan en sund vom og væksten generelt få mulighed for at 
udvikle sig korrekt og gradvist. Kvierne modnes altså hurtigere, 
og malkekoens levedygtighed, fertilitet og mælkeydelse påvirkes 
positivt i hele dens levetid.

Ved at automatisere kalvefodringen får du fl ere fordele end bare 
hurtigere vækst. Det automatiske kalvefodringssystem overtager 
også rutineopgaver og tungt arbejde. Lely Calm gør dine kalve 
sundere og stærkere, og din dag mere fl eksibel.

Smart fodring virker

Din avlsstrategi har stor indfl ydelse på dine resultater
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Undersøgelse Mælkeydelse
Danmark (Foldager og Krohn, 1) + 102 kg
Danmark (Foldager et al., 1) + 51 kg
Israel, (Bar-Peled et al., 1) + 5 kg
USA, NY (Ballard et al., 2005) + 00 kg
USA, MI (Davis Rincker et al., 200) +  kg
USA, IL (Drackley et al., 200) + 5 kg
USA, MN (Chester-Jones et al., 200) +  kg
Gennemsnit + 772 kg

Kalve dier af natur hos moderen fl ere gange i løbet af dagen. Såvel mavens 
indhold som udvikling er rett et ind efter denne naturlige drikkeadfærd. Den 
ubegrænsede mulighed for at drikke frisk mælk ved den rigtige temperatur gør 
kalvene i stand til at vokse hurtigere i den første periode af deres liv. Det har en 
positiv indfl ydelse på malkekoens levedygtighed, fertilitet, mælkeydelse og levetid. 

Fordoblet fødselsvægt

De første 5 levedage er yderst vigtige for kalvens 
vækst. Faktisk skal den mindst fordoble sin 
fødselsvægt i disse første syv uger. Det kan kun 
opnås, hvis kalven drikker op til tolv liter i løbet af 
dagen, hver dag. I sidste instans fører det ikke kun 
til daglig vægtforøgelse. Det sørger også for en god 
vomudvikling og et større foderindtag senere hen.

Reducér mælkeindtaget, øg tørstofi ndtaget

Når de første 5 dage er gået, kan mælketildelingen 
gradvist reduceres til nul på kalvens 0. 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. 

Vomudvikling

Vommen udvikler sig som en reaktion på, at 
der er foder i vommen, som gærer. Hø påvirker 
vomvolumen, mens kraftfoder stimulerer 
vompapillernes udvikling.

Øget mælkeydelse

Jo hurtigere en kalv tillægger sig den ideelle vægt, 
jo hurtigere bliver hun klar til inseminering og 
mælkeproduktion. Forskning viser, at kalve, der 
er intensivt fodret, giver en væsentligt større 
mælkeydelse end konventionelt fodrede kalve.

En nem overgang fra mælk 
til fast foder 
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Hyppig fodring af kalvene er mere i tråd med deres naturlige drikkeadfærd. 
Hyppig kalvefodring kan automatiseres med et kalvefodringssystem. Det giver 
fl ere fordele på bedriften: En sund vækst blandt kalvene, optimal hygiejne, 
arbejdsbesparelser og så forbereder det kalvene til fremtiden.

Fordele ved automatiseret 
kalvefodring

Sund vækst blandt kalvene

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 fremfor én spandfuld 
mælk om morgenen og én 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, sørger automatiske 
kalvefodringssystemer selv for rengøring, og 
begrænser bakterievækst ved grundigt at rense og 
skylle fl ere gange om dagen. Jo renere systemet er, 
jo bedre er det for kalvene.

Arbejdsbesparende

Mælkespande der skal fyldes, tunge mælkespande 
der skal løftes, manuel fodring af kalvene og 
daglig rengøring af fodringsudstyr; det lett er 
et automatiseret kalvefodringssystem dig for. 
Arbejdsdagen bliver mere fl eksibel med mere tid, 
der kan bruges på andre ting på bedriften.

Fang dem i opløbet

Gruppering af kalve hjælper kalvene til at 
lære, hvordan de skal begå sig i en besætning. 
Tidligt i livet vænner kalvene sig til konkurrence 
og dominans. Når de lærer at gå ind i en 
drikkeautomat efter mælk, vil de også have lett ere 
ved at gå ind i en malkerobot, når de bliver ældre.

"Drikkeautomaten giver 
kalven mulighed for at 
udtrykke sit naturlige 

drikkemønster."

Jeff  Lester
Shrewsbury, Storbritannien
"Vi har brugt vores Lely Calm drikkeautomat i 11 år og har med stor succes 
opdrætt et mere end 1000 kalve. Hvis ikke vores førstekalvskøer får en 
fl yvende start, kompromitt erer det livstidsproduktionen. Drikkeautomaten 
giver kalven mulighed for at udtrykke sit naturlige drikkemønster med 
mælk, der altid har den rigtige temperatur. Den er hygiejnisk og giver tidligt 
signal, hvis en kalv ændrer adfærd, så vi kan gribe ind i god tid.

Inden vi fi k drikkeautomaten, led både min kone og jeg af dårlig ryg, fordi vi 
bar rundt på tunge mælkespande til at fodre med. Nu blandes mælken frisk 
til hver enkelt kalv, uden at vi skal løfte så meget som en dråbe."
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For bedre dyresundhed

Fordelene

Fodring med Lely Calm giver sundere kalve og – 
i sidste ende – produktive malkekøer. Begge er 
direkte følger af:

• ubegrænset adgang til friskblandet mælk i 
små portioner, ensartet koncentration ved 
rett e temperatur;

• drik uden afbrydelser i kraft af sideløbende 
blanding og fodring.

Lely Calm tilbyder også højt gennemløb og 
høj blandingshastighed. Det sørger for en god 
vægtforøgelse, selv når der er mange kalve, 
der skal fodres. I kraft af smart software får 
du perfekt indsigt i mælkeindtaget, og – sidst 
men ikke mindst – kan fodringssystemet Lely 
Calm skræddersys takket være det store udvalg 
af tilbehør. 

Maskinen

Det automatiserede fodringssystem 
består af fl ere dele, der tilsammen giver de 
ovennævnte fordele:

1. En drikkeautomat, der fås i to modeller – 
hver i fl ere udgaver. Begge modeller 
omfatt er standardudstyr med adskillige 
tilvalgsmuligheder, der giver endnu 
fl ere fordele.

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

. Rengøringsmidler til daglig rengøring for 
at sikre en rigtig god hygiejne.

. Smart software for at give dig indsigt i 
realtid i dine kalves drikkeadfærd.

Det automatiske fodringssystem Lely Calm er til alle landmænd, der går op i 
deres kalves sundhed. Ved at få små, nøjagtige portioner, der sammensætt es 
i forhold til alder, udvikler kalvene sig til stærke, sunde malkekøer. 
Livskraftige, fertile og produktive i løbet af hele deres liv i stalden.

Lely Calm
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Lely Calm Compact og Vario

Lely Calm Compact kan levere frisk foder 
til op til 50 kalve ved to fodringsstationer. 
Calm Vario kan fodre op til 120 kalve ved fire 
fodringsstationer på samme tid. 

Mælkeerstatning og frisk mælk

Begge modeller fås til brug alene med 
mælkeerstatning eller med en kombination af 
mælkeerstatning og frisk mælk.

SynchroFeed

Fås kun til Calm Vario, hvis der bruges mere end to 
drikkebokse. Den kraftige pumpeslange forsyner op 
til fire fodringsbokse på samme tid med frisk foder og 
støtter også de yngste kalve, mens de drikker. 

Automatisk kalibrering

Fås kun til Powder og Combi-drikkeautomater. 
Kalibreringsvægten under blandingsskålen kalibrerer 
automatisk foderkomponenterne i løbet af fodringen og 
tilpasser dem i overensstemmelse hermed.

Skærmdør mod fluer

For at sikre friskheden af den blandede mælk, 
forhindrer skærmdøren fluer i at få adgang til foderet. 
Hullerne i overfladen sørger for optimal luftcirkulation.

Drikkeautomaten Lely Calm fås i 2 forskellige modeller. Forskellen består i det 
antal kalve, der kan fodres på samme tid. Hver model fås i flere udgaver og kan 
desuden udstyres med ekstra tilvalg. Men uanset hvad du vælger, får du gavn af 
sunde, stærke kalve.  

Tilvalg, der tilgodeser dine 
kalves behov

Lely Calm kan sluttes til internettet og leveres 
med et ethernet-stik.. En anden standardfunktion 
er fodringspumpen, der kan betjenes fra 
fodringsstationen, så det er let at træne kalvene.

Alle systemer er fuldautomatiske, uanset hvad 
du vælger.

Tilvalgs
muligheder

Automat til tilsætningsstoffer og ekstra 

rengøringsmiddel

Automaterne til tilsætningsstoffer på pulver- 
og væskeform uddeler fodertilsætningsstoffer 
og elektrolytter i præcise individuelle doser til 
hver kalv – og er fuldautomatiske. Det ekstra 
rengøringsmiddel sikrer en rigtig god hygiejne i 
automaterne. Automatisk rengøring udføres med 
syreholdige såvel som basiske rengøringsmidler.

Maxiflex-fodringsboks

Højden og bredden på fodringsboksens ramme kan 
justeres og kombineres med en drejeramme, der kan 
svinges op.

Elektroniske vægte

Regelmæssig vejning af kalvene giver yderligere 
indsigt i deres udvikling. Den elektroniske vægt vejer 
automatisk kalvens forkrop i løbet af fodringen og 
registrerer dens vægtudvikling.

Kraftfoderautomat

Kraftfoderautomaten registrerer den enkelte kalvs 
kraftfoderindtag og gør det muligt at fravænne 
specifikke kalve afhængigt af foderindtaget. Det 
garanterer en dybtgående indsigt i kalvens helbred.

Selvom alle modeller og udgaver tilbyder 
et komplet fodringssystem, er der mere 
at vælge imellem. Der er en række 
tilvalgsmuligheder og tilbehør, der gør 
kalvefodringen endnu lettere.
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Drikkestationen er forbindelsesleddet mellem kalven og Lely Calm. Det er her, 
kalven kommer hen for at drikke friskblandet mælk ved den rigtige temperatur. 
Drikkestationen er let at bruge. Ikke kun, fordi kalven nemt kan (lære at) drikke. 
Den daglige rengøring efter hver kalv automatiseres også og sparer således tid. 

Brugervenlig og hygiejnisk 
drikkestation

Aflæser til skræddersyede portioner 

og indsigter

Drikkestationen er forsynet med en 
aflæser, der opretter forbindelse til 
kalvens tag. Aflæseren og taggen 
giver Lely Calm præcist kendskab til 
kalvens behov og garanterer, at den 
får en skræddersyet mælkeportion. 
Al data om, hvor meget mælk der 
drikkes i antal liter, drikkehyppighed 
osv. gemmes og er tilgængeligt via 
smart managementsoftware. På den 
måde får du tydeligt indblik i dine 
kalves drikkeadfærd. Det giver dig 
også mulighed for at holde øje med 
kalvene, hvis data viser afvigelser i 
drikkeadfærden.

Hygiejneboks

Det vigtigste element i drikkeboksen 
er hygiejneboksen. Denne boks udvider 
Lely Calm med en fuldautomatiseret 
rengøringsproces. Kalvene får glæde af 
friskblandet kvalitetsmælk, mens du kan 
nyde den sparede tid, fordi du slipper for 
de daglige rengøringsrutiner.

Hygiejneboksen er designet således, at 
omfanget af rester mellem fodringer 
holdes på en minimum. Det sparsomme 
næringsgrundlag for patogene 
organismer forebygger vækst, så 
kalvefodringen forbliver hygiejnisk. 
Desuden er der nu mulighed for at 
rengøre hele slangesystemet automatisk 
op til fire gange om dagen. 

Automatisk rengøring af sutten med 
frisk vand
Når en kalv har været i berøring 
med en sut i stationen, bliver sutten 
sprayet over med frisk vand.  Du kan 
indstille spraytiden manuelt foruden 
de dyser, der skal bruges til rengøring 
af sutten. Kombineret med en yderst 
smudsafvisende sut øger det renligheden 
og mindsker smittespredning 
mellem kalvene.

Automatisk rengøring af dieslangerne
Udover rengøring af sutten bliver det 
indvendige af systemet også rengjort 
automatisk. Det garanterer optimal 
hygiejne.

Den indvendige rengøringsproces 
begynder altid med at forskylle med frisk 
vand. Dernæst bliver hele det interne 
system og samtlige mælkeførende 
elementer vasket grundigt med et 
rengøringsmiddel. Afhængigt af den 
anvendte model og udgave bruges der 
en eller to rengøringsmidler (basiske og/
eller syreholdige) til optimal rengøring. 
Rengøringsprocessen afsluttes med 
endnu et skyl med frisk vand. 

Rengøringen af mælkeledningerne kan 
sættes i gang op til fire gange om dagen 
afhængigt af dine behov.

Denne fuldt automatiserede og 
grundige rengøringsproces forebygger 
mælkerester. Når der ikke er mælkerester, 
forhindrer det mikroorganismer i at 
udvikle sig, og det sørger for en sikker 
og vellykket fodring. Det medfører 
optimal hygiejne og beskytter således 
mælkekvaliteten og kalvens sundhed.

Automatisk træningsfunktion
Hygiejneboksen er desuden udstyret 
med en automatisk træningsfunktion, 
der hjælper kalvene med at vænne 
sig hurtigere til fodringsstationen. 
Når en kalv kommer for at drikke og 
nærmer sig sutten, bliver der frigivet 
lidt mælk. Således ved kalven, at den 
kan drikke. Det understøtter kalvens 
naturlige drikkeadfærd og stimulerer 
foderindtaget.

Den automatiske træningsfunktion 
sparer samtidig tid, da den overflødiggør 
manuel træning.

YelloTeat

Sutten i drikkeboksen er fremstillet af 
et hygiejnisk materiale, der er yderst 
smudsafvisende. Det er endnu en måde, 
vi kan få en rigtig god hygiejne på, 
mens det holder smittespredning på 
et absolut minimum.
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Når du bruger begge forbrugsvarer i kombination én gang om dagen, får du garanti for 
en rigtig god hygiejne i det indvendige af fodringssystemet. Det sikrer, at hygiejnen ikke 
udgør en trussel mod kalvenes sundhed. 

Lely Calm Cid

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

Lely Calm Lin

Dette basiske klorfri 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. Kompleksdannerne forbedrer rengøringen og forebygger også 
aflejringer i løbet af den basiske vask. 

Rengøring i sekvenser

For optimal hygiejne i mælketilførslen er det bedst at bruge Lely Calm Lin i forlængelse 
af Lely Calm Cid. Kombinationen af intervalrengøring giver det bedste resultat: en ren 
overflade for rigtig god hygiejne. 

Optimal hygiejne sikres af den innovative hygiejneboks. 
Rengøringen kan gennemføres med to specifikke rengøringsmidler: 
Lely Calm Cid og Lely Calm Lin. Begge rengøringsmidler er udviklet 
specifikt til Lely Calm med det formål at sikre en hygiejnisk og sikker 
behandling af de sårbare foderkomponenter.

Sekvensrengøring for 
optimal hygiejne og 
kalvesundhed
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CalfCloud

Du får adgang til CalfCloud via internett et og får her et 
klart overblik over hver enkelt kalvs drikkeadfærd. 

Desuden har den en ekstrafunktion, der integrerer 
den med Lely TC – managementsoftwaren til andet 
staldudstyr fra Lely såsom Lely Astronaut og Lely 
Vector. Når du åbner Lely TC, har du også mulighed for 
at tilgå CalfCloud. Al data om hele din besætning - også 
dine kalve, i et klart overblik.

Lely Calm er udstyret med et smart 
managementsystem: din primære kilde 
til information om dine kalvens sundhed. 
Det giver klare indsigter i hver eneste kalv 
uden ekstraarbejde. 

Den data, der gemmes i managementsoftwaren, 
kan tilgås med praktiske værktøjer: CalfApp og 
CalfCloud. Begge værktøjer er ideelle supplementer til 
kalvefodringssystemet og er gratis at bruge.

Drikkeadfærd

CalfApp

CalfApp gør præcis det samme som CalfCloud. Udover at 
overvåge kan du også administrere Lely Calm via CalfApp, 
samtidig med at du betjener systemet med den håndholdte 
terminal.

Et ekstra sæt øjne

Med managementsoftwaren Lely Calm får du et ekstra sæt 
øjne til intensivt at overvåge dine kalve med. Denne ekstra 
overvågning gør dig i stand til at gribe ind, hvis der opstår 
afvigelser i drikkeadfærden.
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Smart fodring virker med Lely Calm 

Kalve drikker mere, når de har adgang til mælk hele døgnet. Et højt 
mælkeindtag får kalvene til at vokse bedre og øger deres produktion under 
første laktation. Spar tid, og giv frisklavede mælkeportioner i re� e øjeblik 
ved hjælp af automatisk fodring.

Kontakt et Lely Center, og hør mere om smart fodring

"Kalvenes udvikling er 
meget bedre nu."
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