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„Nu kan jeg bruge mere tid på
de andre aktiviteter på gården.”

Din fodringsstrategi har stor indflydelse på dine resultater
Fabio Cantù
Zevio, Italien
„Jeg har brugt Lely Vector i over et år og sparer
op til tre timer dagligt på at fodre mit kvæg.
Lely Vector påfylder og doserer rationen mere
nøjagtigt og fodrer dem oftere. Mit kødkvæg er
roligere, og vækstraten har forbedret sig nu, hvor
foderet er mere friskt og velsmagende. Vi sparer
også meget på brændstofudgifter. Inden vi
købte den, tvivlede jeg på dens pålidelighed, men
systemet virkede perfekt fra første dag.”

Hyppigere fodring og
foderskubning betaler sig.
Det stimulerer til hyppige
måltider både dag og
nat og forbedrer således
foderindtaget. Det gavner
dyresundheden, fertiliteten,
produktionen og også
din økonomi.

Når køerne æder en masse hurtigt omsætteligt foder, falder
pH‑niveauet voldsomt, og det kan give subklinisk sur vom. Sur
vom beskadiger vommens væg. Foderet kan passere for hurtigt
igennem vommen, da de bakterier, der gærer råfibrene bliver
inaktive, når pH‑niveauet er for lavt, og det gør, at grovfoderet
ikke fordøjes så godt.
Det ideelle scenarie er, at køerne æder 10‑14 mindre portioner
i døgnet. Det bevarer et korrekt, stabilt pH‑niveau og sikrer
optimal foderudnyttelse. Når du øger hyppigheden for såvel
fodring som foderskubning, opmuntres køerne til at komme
oftere hen til foderbordet.

Ved at udfodre mindre portioner får køerne mindre mulighed
for at sortere i foderet, og det har også en positiv effekt på
vommens pH‑stabilitet. Desuden betyder det også et hyppigere
indtag af frisk, velsmagende foder ved foderbordet.
Ved at automatisere dette ensformige arbejde bliver du i stand
til at fodre og skubbe foder regelmæssigt. Det gør din daglige
rutine mere fleksibel, fodringsprocessen mere effektiv, og din
virksomhed mere succesfuld.
Smart fodring virker
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„Konkurrencen ved foderbordet
er blevet helt anderledes, for
køerne ved, at de kan få frisk
foder døgnet rundt.”
Claas Tiedemann, Tyskland

Både du og dine køer får
gavn af hyppig fodring
Altid frisk foder ved foderbordet

Godt for vomsundheden

Køernes mælkeproduktion hænger nøje sammen
med, hvor sunde de er, og muligheden for at spise
10‑14 gange i døgnet er en grundbetingelse for et
godt helbred. Det er derfor, hyppig fodring er så
vigtig. Desuden er hyppigere fodring ensbetydende
med, at foderet altid er friskt og velsmagende,
og derved sorterer køerne mindre i foderet, og
foderindtaget øges.

Hyppig fodring fører til et stabilt pH‑niveau
i vommen og en god vomsundhed. En ko får
mere end halvdelen af sit energibehov dækket af
fedtsyrer fra gærede kulhydrater. Hvis vommens
pH‑niveau er lavt, bliver disse mikroorganismer
uvirksomme. Flere små måltider om dagen holder
pH‑niveauet stabilt, hvorved køerne udnytter det
indtagne foder mere effektivt.

Optimalt foderindtag

Godt for sunde klove

Når der altid ligger frisk foder på foderbordet, kan
koen selv vælge, hvornår hun vil æde. Alt kvæget
får frisk foder, også de lavere rangerende køer, som
måske ellers æder mindre og hurtigere på grund
af et eventuelt hierarki ved foderbordet. Et hyppigt
indtag af frisk foder er godt for vommen. Det gør
koen mere aktiv og øger mælkeproduktionen.

Hyppig fodring gavner også klovsundheden. Da
foderet nu befinder sig inden for alle køernes
rækkevidde, skal de ikke længere strække sig for
at nå foderet. Det giver mindre belastning af
deres forklove og nakke. Når foderforsyningen er
begrænset, bliver lavere rangerende køer ofte jaget
væk, hvorved de drejer skarpt omkring og belaster
klovene yderligere.

Fodring på rette tidspunkt

7,28 liter

Der er andre faktorer,
der bidrager til
mælkeproduktion såsom
rationsberegning og genetik.
(Kilde: Dohme, 2008)

Undersøgelser blandt 47 besætninger
viser, at mælkeproduktionen kan
variere med op til 13 liter pr. ko pr.
dag. 56 % af denne variation kan
ledes direkte tilbage til faktorer som
fodringsfrekvens, foderskubning,
foderbordets længde osv.

Hyppigere fodring handler ikke om at fodre
regelmæssigt på fastsatte tidspunkter. Det handler
om, at fodre på det rigtige tidspunkt i forhold til
ædefrekvensen, så der aldrig er for meget eller for
lidt foder på foderbordet.
Ædefrekvensen kan variere på grund af
f.eks. usædvanlige spisevaner eller græsning.
Køer, der har mulighed for at græsse udendørs,
spiser mindre ved foderbordet. Ved at justere
fodringstidspunktet får du mindre restfoder
og tab af smag.

Hyppigere besøg i malkerobotten
Ved hyppigere fodring stimuleres køernes
aktivitetsniveau. Hvis du bruger malkerobot, vil
køerne besøge den oftere.
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Tilpassede rationer
til hver gruppe
+ 92 %
Produktion
i koens levetid

Fodring i henhold til behov gavner alle kvægtyper –
både malke‑ og kødkvæg. Det enkelte dyr har desuden
et individuelt foderbehov, der afhænger af dets livsstadie.

Ekstra levetidsproduktion,
når en ko kælver efter
23 måneder i stedet for
27 måneder.
(Kilde: Van Amburgh, 2000)

Ungkvæg

Kødkvæg

Lakterende køer

Goldkøer

Jo hurtigere en kalv tillægger sig den
ideelle vægt, jo hurtigere bliver hun klar
til inseminering og mælkeproduktion.
Ved hyppigere at give kalvene frisk
foder, der er tilpasset deres behov,
stiger grovfoderindtaget, så ungdyrene
hurtigt udvikler sig til stærke køer.
Undersøgelser viser, at kalve, der
får frisk, tilpasset foder flere gange
om dagen, kan insemineres 4‑6 uger
tidligere end konventionelt fodrede kalve.

Fordelene ved hyppig fodring af kalve
gælder også kalve, der opdrættes til
kødkvæg. I forhold til konventionel
fodring tager kødkvægskalve også
hurtigere på i vægt, når de fordres
hyppigere. Kødproduktionen stiger
derfor markant, og omkostningerne
til opdræt og opfedning af kalve falder.
Kødkvægsavlere har også gavn af
hyppig fodring.

Når en kalv bliver til en lakterende
ko, ændres dens energibehov, da
tørstofindtaget er særligt vigtigt for
mælkeproduktionen. Hyppigere fodring
betyder, at køerne altid har foder
på foderbordet, og foderet forbliver
velsmagende: Mindre portioner på
foderbordet forebygger oxidering og
opvarmning og gør, at køerne ikke
sorterer i foderet. Velsmagende, frisk
foder øger grovfoderindtaget og
giver den energi, der er brug for til en
høj mælkeproduktion.

Fodring af goldkøer er noget af det
vigtigste ved en fodringsstrategi, da
ernæringen i denne fase er afgørende for
den næste laktationsfase. Kapaciteten
for tørstofindtag i overgangsperioden
afgør tørstofindtaget i starten af næste
laktationsfase, og det har direkte
indvirkning på koens sundhed og
mælkeproduktion. Ved at fodre oftere
holder du tørstofindtaget konstant og
maksimerer kapaciteten.
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Dine malke- og fodereksperter
Lely Center er din partner inden for
bedriftsautomatisering. Lely har i løbet af årene
opbygget et omfattende netværk af specialister.
Disse eksperter kombinerer deres erfaring inden
for automatisering med deres lokalkendskab.
Deres hovedformål er at hjælpe dig til at få fuld
gavn af dit Lely‑udstyr.

Ro i sindet

Regionalt kendskab og erfaring

Ro i sindet er afgørende for daglige aktiviteter. Det betyder, at
man kan stole på medarbejdere, maskiner og en solid partner,
hvad angår service og support. Det er godt at vide, at der bag
din Lely Vector er en organisation, du kan stole på.

Du kan også regne med viden, hjælp og support fra Lely Centers
Farm Management‑rådgivere. De sikrer, at din Vector gør sit
job med hensyn til at optimere din bedrifts produktivitet og
rentabilitet.

Certificerede serviceteknikere

Vi har kvægdrift i blodet

Du får fuld adgang til Lelys certificerede teknikere gennem
dit Lely Center. De sørger for en perfekt installation, indstiller
de ønskede ruter og yder den rigtige service til en lang og
problemfri levetid.

Mange af vores medarbejdere har en baggrund inden for
landbrug, så de forstår de problemstillinger, en kvægbedrift
står over for. De bliver desuden oplært og prøvet for at sikre, at
de er pålidelige eksperter, som kan yde support til både nye og
eksisterende kunder. Takket være deres omfattende erfaring
med andre systemer i området har lokale serviceteknikere og
konsulenter alle fakta ved hånden.

Mest erfaring inden for automatisering af
mælkeproduktion
Vi er markedets førende, hvad angår automatisering af
mælkeproduktion. Vi har også omfattende erfaring med
automatisk fodring og foderskubning. I 2008 lancerede vi
foderskubbereren Lely Juno, og i 2018 solgte vi Lely Vector nr.
500. Vi har brugt al den viden, vi har samlet i løbet af årene om
automatisk fodring, til at gøre Lely Vector perfekt.
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Automatisk fodring
er klar til dig
Lely Vector tager automatisk fodring til et højere niveau. En udvikling,
som indebærer alt, hvad vi har lært, siden den blev lanceret i 2012. Vi har
set på dyrene og lyttet til vores kunder. Vi har holdt os til gennemtestede
rutiner, og kombineret det med en forbedring af systemet.
Kombinationen af de gennemtestede rutiner for automatisk fodring og
vores fokus på dyresundhed, pålidelighed og omkostningseffektivitet
har resulteret i et automatisk fodringssystem, der er klar til dig.

Mere holdbar

Mere servicevenlig

Mere sikker

Mere dyrevenlig

Lely Vector MFR er nu endnu mere holdbar, da vi har skiftet
materiale i væsentlige dele på robotten. Blandekarret og
sneglen er for eksempel lavet udelukkende af rustfrit stål.

Designet er på mange måder gjort mere servicevenligt. Drevet
og de elektriske komponenter er blevet mere tilgængelige. Det
gør systemet hurtigere og nemmere at vedligeholde.

Bøjlen er galvaniseret og har fået helt nyt design for ekstra
sikkerhed og mindre risiko for skader.

En bedre fordeling af knivene og sneglens konstante
rotationshastighed giver en ration, der er blandet mere
ensartet og afbalanceret. Vi har også udstyret MFR med en
magnet, som fjerner metalpartikler fra foderet.
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Bedre fodring takket
være automatisering
Hyppigere fodring gavner koens sundhed, fertilitet og
mælkeproduktion og forbedrer også fodereffektiviteten,
da køerne udnytter deres foder bedre. Automatisk
fodring med fodringssystemet Lely Vector går skridtet
videre og giver flere fordele.

Lave driftsomkostninger

Fleksibelt brug

Spar tid

Præcisionsfodring

Fodring i kontrollerede doser

I forhold til konventionelle
fodringssystemer er Lely Vector meget
effektiv, hvad energiomkostninger
angår. Du sparer brændstof, da du ikke
længere skal bruge en traktor til at køre
fodervognen med. Kunder sparer op til
5.500 liter diesel om året.

Lely Vector er udviklet til alle former
for foder og stalddesign, og hvis du har
kvæg i flere stalde på gården, kan det
automatiske fodringssystem selv køre
imellem dem. Lely T4C‑softwaren til Lely
Vector gør dig i stand til let at tilpasse
rationer og grupper.

Du sparer dagligt værdifuld tid, da du
ikke længere selv skal stå for fodringen.
Lige fra det øjeblik, hvor Lely Vector
tager over, bliver din daglige rutine mere
fleksibel. Vores mælkeproduktionskunder
sparer i gennemsnit 8 timer om ugen.
Kødkvægsavlere sparer endnu mere tid.
Denne tid kan du bruge på andre vigtige
ting, der kræver din opmærksomhed. På
din gård eller i privatlivet.

Automatisk fodring giver dig sikkerhed
for, at hver dyregruppe får den rigtige
mængde af det rigtige foder. Du kan
imødekomme hver enkelt gruppes
specifikke behov ved at indtaste
sammensætningen af gruppens ration
i managementsoftwaren. Det øger
foderindtaget, så du får mere ud af dine
dyr. Du får også en bedre fodereffektivitet
end med konventionel fodring.

Lely Vector er også ideel, når det er
afgørende at kontrollere doserne. Under
installationen er det muligt at indskrænke
doseringsportens åbning for at give en
mere præcis dosering. Det er en ekstra
fordel – især når du skal fodre fedekalve
eller kødkvæg, der får rationer med
minimal struktur i foderet. Du kan også
justere fodermængden pr. gruppe, så Lely
Vector fodrer kødkvæg nøjagtigt i forhold
til deres behov.

Spar 5.500 liter
brændstof

Spar i gennemsnit 416 timer
om året

I forhold til fodring med en
traktor.

I forhold til fodring én gang om
dagen med flere foderskubninger.
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Bevist ﬂeksibilitet
Lely Vector tilbyder enestående fleksibilitet. Alle former for fodringsstrategier
kan implementeres, uanset om du foretrækker at fodre flere gange om dagen,
kræver varierende rationer eller rationer, der varierer pr. kogruppe. En effektiv
fodringsstrategi forbedrer både koens sundhed og produktion.
Sådan fungerer foderkøkkenet
Foderkøkkenet er det rum, hvor foderet bliver opbevaret,
udvalgt, opsamlet og læsset på blandings‑ og fodringsrobotten.
Påfyldningskranen, der er installeret i foderkøkkenet, kører
frem og tilbage over foderet og grabber det foder, der er behov
for. I foderkøkkenet kan de forskellige fodertyper let adskilles
og suppleres. Der er også plads til en mineralautomat eller
tilsætningsstoffer, hvis de skal med i rationen.

Afhængigt af vejrforhold og foderkøkkenets størrelse kan du
lagre op til 3 dages foder. Foderkøkkenet har plads nok til enhver
ønsket fodringsstrategi og kan udvides i takt med, at gården
vokser.
Konsulenterne fra Lely Teknisk Service Support giver råd om,
hvordan man kan omdanne et af kvægbedriftens eksisterende
områder til et foderkøkken.

Lely BC blokskærer
Lely BC blokskærer er en gennemprøvet
løsning til opfyldning af foderkøkkenet.
Blokskæreren har en høj snittekapacitet,
og takket være dybden på foderblokkene
kan Lely BC nemt anbringe foder i
foderkøkkenet.
Blokskærerens knive maksimerer
snittekapaciteten for både tørfoder og
solid ensilage og kan skære såvel runde
som firkantede blokke. Lely BC kan til
enhver tid tilpasse sig til aktuelle krav,
uanset hvor kompakt foderet er.

3 dage

Gennemsnitsintervallet for
opfyldning af foderkøkkenet.

„Lely BC 180 XL snitter store blokke og
forbedrer foderkvaliteten. Foderkøkkenet skal
ikke fyldes så ofte. Det sparer tid og penge.”

Silotårne
Lely Vector er et ekstremt alsidigt system. Blandings‑
og fodringsrobotten kan påfyldes enten med en
påfyldningskran eller et silotårn og således gøre automatisk
fodring tilgængeligt for enhver form for kvægavl under
alle forhold.

LELY VECTOR
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Præcisionskran
Der installeres en påfyldningskran i foderkøkkenet, inden
Lely Vector tages i brug. Den kører automatisk til den
rigtige ensilage‑ eller foderblok, der skal bruges til at afveje
og blande den rigtige ration med. Påfyldningskranen
scanner foderhøjden med en laser for at tage fra det højeste
punkt. Den selvlærende managementsoftware hjælper
påfyldningskranen med at afgøre, hvor dybt den skal
grabbe for at samle den ønskede vægt op.

Perfekt blandet
Da påfyldningskranen ved hver bevægelse tager fat i forskellige typer foder,
er ingredienserne allerede godt blandede i blandings‑ og fodringsrobotten.
Det reducerer den tid og energi, der skal bruges til at blande grundigt.
Blandetid og modskærer kan indstilles for hver ration for at sikre en homogen
blanding af foderet.

Fodersnegle til foder med minimal struktur
Kødkvæg fodres hovedsageligt med foder med minimal struktur, så
Lely Vector kan forsynes med en snegl til den type foder og endnu en
doseringsarm. Det sikrer en jævn fordeling af foder pr. meter, hvilket er
afgørende, når der skal forberedes rationer til kødkvæg.

98 %
Foderpålæsningens opnåelige
nøjagtighed med Lely
Vector-systemet.
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Baseret
på indtag
Systemet ved, hvornår og
hvor der er brug for foder.

Transport af foderet til det
rigtige sted
Efter blanding kører blandings ‑og
fodringsrobotten selv til stalden, hvor
rationerne fordeles i kontrollerede
doser. I stalden kører fodringsrobotten
langs foderbordet eller væggen. Uden
for stalden finder systemet vej ved at
følge en metalskinne i betonen. Uanset
hvordan vejret er, kører Lely Vector selv
fra sted til sted for at forsyne hver ko
med frisk foder.

Åbning og lukning af døre
Klimaet er vigtigt for alle slags
kvægbedrifter, uanset om de har
malkekøer, kødkvæg eller fedekalve. For
at holde staldens klima optimalt kan Lely
Vector åbne forskellige elektriske døre
via Bluetooth – eller lameldøre ved hjælp
af en skubbeanordning.

Foderskubning, måling
og fodring
I løbet af foderskubningen måler Lely
Vector den mængde foder, der ligger på
foderbordet med en foderhøjdesensor.
Hvis den gennemsnitlige foderhøjde
falder til under et fastsat niveau,
påfylder Lely Vector de påkrævede
rationer og leverer dem til det sted,
der mangler frisk foder. Fodring ud fra
foderhøjder i stedet for fodringstider
forebygger, at der ligger for meget eller
for lidt foder foran foderbordet.

Nem kontrol
Lely Vector kan styres med Lely
Control‑appen via Bluetooth. Det
betyder, at du kan betjene Lely Vector
fra en eller flere smartphones. Du
kan styre det hele ved hjælp af dette
brugervenlige program.
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Mere fodringsindsigt
Automatisk fodring med Lely Vector giver dig større indsigt i
effektiviteten af din fodringsstrategi. Lelys managementsystem
Time‑for‑Cows (T4C) viser det gennemsnitlige foderindtag på
ko‑ og gruppeniveau.

Træf de rigtige beslutninger
Lely T4C er verdens første komplette managementsystem
til malkning og fodring og kan tilsluttes forskellige typer
Lely‑maskiner. Det giver landmænd et totalt indblik i deres
bedrifter. Lely Control og Lely T4C giver også information om
enhedsindstillinger, besætningsovervågning og analyser. De
hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger på grundlag af
korrekt information.

Fodringsstrategi
Lely T4C leverer strategiske indstillingsmuligheder og
langsigtede analyser i tydelige rapporter, som hjælper dig til at
vurdere dit fodringssystems effektivitet og administration. Det
er nyttigt, når du diskuterer og planlægger fodringsstrategien
med ansatte og konsulenter.

Dagligt brug
Sammen med Lely Control giver T4C dig daglig kontrol over
dit fodermanagement ved at specificere og forberede rationer,
fylde foderkøkkenet eller ændre blandings‑ og fodringsrobottens
ruter. Nøgletal (KPI’er) giver dig indsigt i realtid i

Fodringstabeller for kødkvæg
Kødkvægets udvikling handler om vægtforøgelse.
Den daglige ration skal indrettes tilsvarende. Med
Lely Vector er det let at påbegynde en fodringsplan
for den enkelte kødkvægsgruppe. Hvis en dyregruppe
går over til en anden ration, justerer Lely Vector
rationen og giver dyrene det rigtige foder i den
rigtige mængde.

tørstofindtag og forskellige fodermængder for besætningens
forskellige grupper, så du kan justere din fodringsstrategi i
overensstemmelse med dagens aktuelle forhold.

Fodereffektivitet
Managementsoftwaren kan også lave
fodereffektivitetsrapporter. Rapporterne giver et klart overblik
over forholdet mellem den udfodrede ration og produktionen.
Ved at indtaste omkostninger pr. fodertype i systemet kan du
optimere din ration i forhold til fortjeneste frem for kilo.

En passende ration til hver gruppe
Det er nemt at indstille T4C således, at hver dyregruppe med
garanti får en passende ration. Det vil sige, at det er let at
flytte køer fra gruppe til gruppe uden at ændre rationens
grundlæggende indstillinger, og med bare en enkel handling kan
du vælge den rigtige ration til den rigtige gruppe på gården.
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I Lely Farm Management Support har vi ud fra vores erfaring med bedriftsautomatisering udviklet
retningslinjer og protokoller, som gradvist vil bringe dig et skridt videre. I denne fase giver vi dig
de rigtige oplysninger på det rigtige tidspunkt. Vi ser på alle de relevante emner, og du får også
mulighed for at følge et oplæringskursus. Tilsammen gør det overgangen til automatisk fodring
gnidningsløs og begrænser stress for alle parter.
I seks måneder følger du og din Farm Management‑konsulent
de fastlagte trin og handlinger, der anbefales i tiden før,
under og efter opstart. I denne periode mødes vi seks gange
for at diskutere forskellige emner såsom dine rutiner,
T4C‑managementsystemet og fodring.
Efter hvert besøg får du en digital besøgsrapport med
vedhæftet instruktionskort. Det gør dig i stand til at gennemgå
handlingspunkter og oplysninger i dit eget tempo.

Styring af Lely Vector
Køerne vænner sig hurtigt til Lely Vector. Sammen finjusterer vi
T4C‑managementprogrammet og gennemser alle rutinerne.

Overvågning
Farm Management‑rådgiveren vurderer ud fra Lely Vector‑
systemets præstation og bedriftens resultater, om der er noget,
der kan optimeres.

Fremskridt og evaluering
Indtag og management
Vi lægger ud med at introducere Farm Management
Support. Hvad kan vi forvente af hinanden i de kommende
seks måneder? Hvad er dine mål? Vi diskuterer emner såsom
dyresundhed, fodring og rutiner på din gård set i forhold til
automatisk fodring.

Forberedelser til T4C og opstart

De rigtige skridt på
det rigtige tidspunkt

Vi forklarer dig, hvordan T4C‑managementsystemet fungerer,
og gennemgår fodringsrutinerne og opstartsdagen i kronologisk
rækkefølge for at diskutere de nødvendige forberedelser.

Vi ser os om på gården, tjekker T4C og diskuterer den
nuværende situation. Desuden gennemgår vi dine rutiner og de
tilgængelige værktøjer. Vi gennemgår opstartsprocessen for at
se, om du har nået dine mål, om alt er klart, og om du er tilfreds.

Optimering
De næste trin følger afrundingen af opstartsperioden, hvor
vi kontakter dig for at finde ud af, hvordan vi sammen kan
optimere din bedrift med et servicesupportniveau efter dit valg.

Opstartsdag
Vi laver en slutkontrol sammen, gennemgår fodringsrobottens
rutiner, sætter alle indstillinger i managementprogrammet og
begynder at fodre.

Trin 6

4 uger
efter
opstart

12 uger
efter
opstart

24 uger
efter
opstart

Fremskridt
og evaluering

Opstart

Trin 5

Overvågning

4 uger
inden
opstart

Trin 4

Styring af Lely Vector

12 uger
inden
opstart

Opstartsdag

Trin 2

Forberedelser til T4C
og opstart

Det er et stort skridt at gå fra konventionel til automatisk fodring
med Lely Vector, da det er ensbetydende med, at du skal overlade
dette ensformige daglige arbejde til en robot og den software,
der styrer den. Det er ikke en let beslutning, og det har vi fuld
forståelse for i Lely. For at hjælpe dig har vi udviklet en trin for
trin‑standardplan, som støtter dig i opstartsfasen.

Trin 1

Indtag og management

Trin 3
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„Mit kvægs vægtforøgelse har virkelig
forbedret sig, siden jeg begyndte at
fodre besætningen oftere.”
Fabio Cantù, Italien

Smart fodring virker med Lely Vector
Hyppig fodring og foderskubning hele dagen og natten stimulerer besætningens tørstoﬁndtag. Det
optimerer vomsundhed, fodereﬀektivitet og produktivitet. Ved at automatisere dette tilbagevendende
arbejde, gør du livet lettere for dig selv, din produktion bliver mere eﬀektiv, og din virksomhed får
mere succes. Få mere at vide om smart fodring på www.lely.com/dk/losninger/fodring

Morgendagens Landbrug er noget, du vælger

Kontakt et Lely Center og hør mere om smart fodring
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