
“ Lely süt sağım robotları, hayatımızı 

gerçekten değiştirdi. Çalışma 

rahatlığı ve verimlilik kazandık.”

Yeni imkanları 
keşfedin

Otomatik süt sağımı, size daha fazla 

özgürlük ve ineklerinize daha fazla 

zaman ayırabileceğiniz yeni bir düzen 

sunar.

Çiftliğinizin nasıl en iyi şekilde 

işleyeceğini hayal edin. Sizin ve 

çiftliğiniz için önemli olan nedir?

İster geleneksel ister otomatik 

yöntemlerle sağım yapıyor olun, sa-

ğımda karlılık söz konusu olduğunda 

bilmeniz gereken beş kural vardır.

04 12İdeal çiftçilik için 
yeni bir düzen

Lely Astronaut süt 
sağım robotunuzu 
siz oluşturun

Sağımda karlılık için 
beş kural

Otomatik süt sağımı

www.lely.com
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“Gerçekten ilgilenilmesi gereken ineklere 

daha fazla zaman harcayabilirim”

En son ne zaman, sürünüz ve işletmeniz için mevcut olanakları 
gerçek anlamda keşfetmeye zaman ayırdınız? Boş zamanınız 
olsa ne yapardınız? Daha iyi bir çiftçi olmaya mı, yoksa hayat 
tarzınızı değiştirmeye mi odaklanırdınız? Yoksa her ikisine 
birden mi? Peki ya bu dengeyi sağlama fırsatınız olsa? 

İneklerinizi ayrı ayrı yönetmek için zaman ayırmanın verdiği 
memnuniyeti bir düşünün. Tepki vermeye daha az, proaktif 
olmaya daha fazla zaman ayırabilmek. Sağlıklı inekleri 
yönetmek kesinlikle daha kolaydır. Sağlıklı inekler daha verimli, 
daha üretken ve daha karlı olur. Ve sağlıklı bir sürüyü yönetiyor 
olmanın verdiği mutluluk paha biçilemez. 

Bu, başarılı bir iş demektir. Böylece işiniz daha sürdürülebilir 
olur ve sosyal bir sorumluluk haline gelir. Hedeflerinizden biri, 
büyüyen işinizi yeni nesillere aktarmak ise, bunu yapılacaklar 
listenizde yapıldı olarak işaretleyebilirsiniz. 

‘İmkanlarınızın’ neler olduğunu sadece siz bilebilirsiniz. 
Herkesin tutkuları, ilgi alanları ve hedefleri farklıdır. Siz, 
kendinizinkileri düşünün. Gözünüzün önündeki imkanların 
ve çözümlerin size yol göstermelerine izin verin, değişime 
açık olun.

Yeni imkanları keşfedin

Franck Perrodin
Liffré, France
“İş yapmak, daha çok fiziksel yorgunluk haline 
geldiğinde, diğer çiftliklere gidip donanımlı 
yetiştiricilerle tanıştıktan sonra robota yöneldik. 
Bugün Lely Astronaut tarafından sağlanan pek 
çok veri, çiftliğimi daha fazla takip edebilmeme 
olanak sağlıyor ve hayvanlarımı daha iyi 
tanıyabildiğim için minnettarım. Robotlar 
sayesinde çalışma programlarımızda ve işimizde 
esneklik kazandık.”
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Çalışma hayatınızın üçte birini süt sağımı gibi 
sürekli tekrar eden faaliyetlere harcıyorsanız, 
bu işleri otomatik hale getirmenin sağladığı 
imkanları tahmin edebilirsiniz. Daha az işgücü, 
zaman tasarrufu ve daha fazla esneklik her 
çiftçiye fırsatlar sunar. Sürü sağlığı, daha iyi iş 
yönetimi ve tabii ki aile yaşamı gibi daha önemli 
şeylere odaklanmanızı sağlar. 

Kontrol sizin elinizde
Kelimenin tam anlamıyla, artık ineklerin ‘altında’ değil, 
‘aralarında’ çalışacaksınız. Her inekle doğru zamanda, gereken 
şekilde ve daha fazla ilgilenebileceksiniz. Sistem, inekleri tespit 
etmenizi ve ayırmanızı sağlayacak; böylece onları kontrol 
edebilir veya zamanında tedavi edebilirsiniz. Süt sağım 
robotlarının, ayırma kapılarının ve seperasyon alanlarının 
birlikte iyi çalıştığı özenle tasarlanmış bir iş akışı, otomatik 
sağımdan faydalanmanıza yardımcı olur. Doğru bilgilere sahip 
olmak, size huzur verir. 

Yeni düzen ile kontrol sizde demektir. Günlük iş programınıza 
siz karar verirsiniz. Gündeminizi, önceliklerinizi ve hedeflerinizi 
kendiniz belirlersiniz. İneklerle aynı özgürlüğe sahip olmak 
önemlidir.

İneklerinize güvenin
Yeni düzen, ineklerin kendi rutinlerini izlemelerine olanak 
verir. İnekler ne zaman yem yiyeceklerine, sağılacaklarına 
ve yatacaklarına kendileri karar verir. Buna karar verebilme 
becerisine sahiptirler. Bu da, ineklere doğal davranışlarını 
ifade etme özgürlüğü sunan daha sakin bir ortam sağlar. 
İnek sağlığını ve doğurganlığı yönetmek için ayrılan fazladan 
zaman ve daha sık sağım sayesinde; ineğin üretim ömrü 
uzar, üretim ideal hale gelir ve kesime ayırma oranı düşer. 
Tek yapmanız gereken ineklerinize güvenmektir.

Yeni düzen
Otomasyon, çiftliğinize daha fazla esneklik, daha fazla verimlilik 
ve daha iyi bir iş-özel hayat dengesi kuran yeni bir düzen sağlar.

“Robotlarımdan gelen verilerin tamamını 

sürümü geliştirmek için kullanıyorum.”

Franck Perrodin  
‘in bir günü

Perşembe sabahı
7.30  15 dk.
• Ahırda her şeyin yolunda olup olmadığını 

kontrol et. 

• Özel ilgiye ihtiyaç duyan inekler için T4C-InHerd 

görevlerini kontrol et.

• Yatakların altını temizle.

• Süt filtresini değiştir ve robotu hızlıca temizle.

• Özel ilgiye ihtiyaç duyan iki ineği takip et.

8.00  50 dk.
• İneklere taze yem ver.

• Yatakların üzerine yatak kuru tutma 

malzemesi serp.

• Buzağıları besle.

9.00  10 dk.
• Kuruya ayrılmış ve tohumlanmış inekleri kontrol 

et ve gerekli işlemleri yap.

Diğer aktiviteler için boş zaman

16.30  60 dk.
• Ahırda her şeyin yolunda olup olmadığını 

kontrol et. 

• Özel ilgiye ihtiyaç duyan inekler için T4C-InHerd 

görevlerini kontrol et.

• Süt filtresini değiştir ve robot kolunu temizle.

• Yatakları temizle ve seperasyon alanına ayrılmış 

inekleri kontrol et.

• T4C Office’i kontrol et ve sonraki günü planla.

• Buzağıları besle.

Perşembe akşamı
22.00  15 dk.
• Ahırda her şeyin yolunda olup olmadığını 

kontrol et. 

• Süt filtresini değiştir.

Çarşamba akşamı
18.00  < 5 dk. 
• Franck Perrodin Cow Touches rutin işlerini Lely 

T4C’deki otomatik yönlendirme görevlerinde 

planladı. Böylece Cow Touches rutinlerine ihtiyaç 

duyan inekler, belirlenen gün ve saatte otomatik 

olarak seperasyon alanına yönlendirildi. Yarın 

‘kuruya alma günü’ ve inek bu akşam ilk kızgınlık 

belirtilerini gösterdi. 
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“Üretim açısından, Lely 

Astronaut süt sağım robotu ile 

süt verimimizi artırdık.”

Performansın size geri dönüşü
Süt çiftliklerinde, yeni bir ekipmana yatırım yaparak yeni 
bir sisteme geçmenin bir nedeni olmalıdır. Bir üretici olarak, 
yatırımlarınızın size geri döndüğünden emin olmalısınız. 
Otomatik süt sağım sistemi ile süt verimi genellikle artış 
gösterir ve üreticiler, inek başına ömür boyu süt üretimini 
en yüksek seviyede elde etmeyi bekleyebilir. Bunun nedeni, 
ineklerin otomatik sağım sistemi ile daha sık sağılmasıdır; 
günde ortalama 2,7 kez. İş gücünün azalması ve süt veriminin 
artması, sürüden sağlanan kazancın artmasında önemli bir 
rol oynar. Sürünüzdeki fırsatları keşfedin. Verim, protein, yağ 
oranı, süt hızı ve hayvan sağlığı hakkında mükemmel gerçek 
zamanlı bilgilerden yararlanın. İyileri çoğaltın, kötüleri eleyin.

Sürü sağlığı ve refahını artırın
Daha fazla verim daha fazla hayvan satışı, özellikle de fazladan 
düvelerin satışıyla sonuçlanabilir. Bunu başarmak, daha iyi 
inek sağlığı ile daha düşük sürü yenileme hızı ve dolayısıyla 
daha az hayvanı kesime gönderme anlamına gelir. Astronaut, 
sürü sağlığına ve refahına katkıda bulunur; daha az sayıda 
inekte topallık, yaralanma ve mastitis sorunları görülür. Uzun 
vadede bu avantajlar, Lely Astronaut yatırımının geri dönüş 
hızını artırmaktadır.

Tutarlı maliyet ve kazanç
İş gücüne daha az bel bağlamak ve Astronaut’un operasyonel 
giderlerini bilmek, daha tutarlı ve öngörülebilir bir süt verimi 
ile işletmelere istikrarlı bir nakit akışı sağlayacaktır.

Giderleri kontrol altına alın, 
gelirleri ideal hale getirin

Sağımda 
karlılık için 
beş kural

Otomatik süt sağımı, üreticilere 
sağıma ilişkin maliyetleri kontrol 
edebilme olanağı sağlar. Sabit bir 
maliyettir; işçilik gibi değişkenler 
yoktur. Öngörülebilirdir; 
maliyet kontrolü ve iyi finansal 
planlamanın anahtarı budur.

1 İneklere özgürlük 
ve seçme şansı

İneklere doğal davranışlarını 
ifade edebilmeleri için 
huzurlu, sakin ve stressiz bir 
ortam sağlayın.

Serbest sürü hareketi 
ile inekler ne zaman 
yiyeceklerine, içeceklerine, 
yatacaklarına ve 
sağılacaklarına kendileri 
karar verir. Dolayısıyla, sağım 
robotunun etrafında, ineği 
sağılmaya motive eden bol 
miktarda alan bırakılmalıdır. 
İnekler ‘teşvik edilmeli’, 
zorlanmamalıdır.

2 İneklere sürekli 
aynı muamele

İneklerinizin ihtiyaçlarına ve 
laktasyon dönemine uygun 
olarak kendi düzenlerini 
oluşturmalarına izin verin.

İnekler değişmek istemez; 
bu nedenle istikrarlı ve 
kendi kendine öğrenen bir 
sağım sistemi, verimli sağım 
için önemli bir unsurdur. 
Otomatik sağım sistemi 
her bir ineğin bireysel 
alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına 
ve laktasyon dönemine 
uyan istikrarlı bir düzen 
geliştirmesine olanak verir.

3 Her ineğe özel 
yaklaşım

Her inek ve hatta memelerin 
her biri benzersizdir ve bu 
nedenle ayrı ayrı bakım 
yapılması gerekir.

En ideal sağım süreci 
her ineğin, her memenin 
ve hatta her meme 
çeyreğinin gereksinimlerini 
karşılar. Otomatik 
sağım, sağımın farklı 
ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde kolaylıkla 
özelleştirilebilmesine 
olanak verir.

4 İdeal inek  
sağlığı

İnek sağlıklı olduğunda 
performansı en iyi seviyede 
olur. Sağlık ihtiyaçları 
karşılanmalıdır.

Otomatik sağım, sağlık 
sorunlarını işaret eden süt 
veya inek davranışındaki 
anormallikleri hızla tespit eder. 
Bu ‘erken uyarı’, koruyucu 
adımların ve tedavilerin 
mümkün olan en kısa sürede 
ve sorunlar büyümeden 
önce uygulanabileceği 
anlamına gelir.

5 Süte özenli 
muamele

Süt, değerli ancak bozulabilen 
bir üründür ve kaliteyi 
korumak için özenli olunması 
gerekir.

Süt kalitesinin yağ ve protein 
bakımından ideal düzeyde 
olmasını sağlayabilmek için 
sağımda zamanlama en 
önemli şeydir. Sağımda süt 
kaybını önlemek, tanktaki süt 
miktarını da en üst seviyeye 
çıkarır. Süt, memeden çıktığı 
andan itibaren aynı yüksek 
kaliteyi korumalıdır.
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Bölgenizdeki Lely Center, süt sığırcılığı 
otomasyonunda yerel iş ortağınızdır. Yıllar 
içinde Lely, süt sığırcılığı otomasyonundaki 
deneyimlerini, yerel bilgilerle birleştiren 
kapsamlı bir uzman ağı kurdu. Hedefleri, 
Lely ekipmanlarının tüm avantajlarından 
faydalanabilmenize yardımcı olmaktır. 

Tek seferde en doğru hizmet
Dünya üzerindeki tüm Lely Center tesisleri, sunulan hizmetin 
kalitesini izleyen ulusal veya bölgesel kuruluşlar tarafından 
desteklenir ve kafanızdaki soru işaretlerinin artması 
durumunda size yardım edebilirler. Doğru insanlar tarafından 
hızlı ve verimli şekilde yönetilirler. Bu uzmanlar, tek seferde en 
doğrusunu yapacak beceri ve deneyime sahiptirler. 

Yol arkadaşınız
Otomatik sağıma geçiş aşamasını düşünürken, bu işte ilk 
olmadığınızı bilin. Aslında 15.000’den fazla çiftçi sizden önce 
bunu yaşadı. Ve bütün bu deneyim, kusursuz bir kurulum 
ve devreye alma sürecinde Lely Center’dan aldığınız desteğe 
dahil edilmiştir. 

Bölgesel bilgi birikimi ve deneyim
Bölgenizdeki Lely Center’ın çiftlik yönetimi danışmanları 
büyük resme bakarak; otomatik sağıma rahat bir geçiş süreci 
yaşamanızı sağlar ve sürünüzün potansiyeline ulaştığını 
görmek için düzenli kontroller yaparak destek olmaya 
devam ederler. Bölgenizde kurulu başka sistemler olduğu 
için, herhangi bir bölgesel soruna hızlıca müdahale edebilir, 
ihtiyaçlarınızı karşılayabilirler. 

Özel otomasyon desteği
Bölgenizdeki Lely Center aracılığıyla Lely’nin sertifikalı 
teknisyenlerinden kolaylıkla hizmet alabilirsiniz. 
Lely Astronaut’un çiftliğinizin verimliliğini ve karlılığını ideal 
hale getirmede tamamlayıcı bir rol oynamasını sağlayabilmek 
için uzman bilgi birikimine, yardım ve desteğe 7/24 
ulaşabilirsiniz. 

Süt sığırcılığı kanımızda var
Lely personelinin çoğu, çiftçilikten gelmektedir. Çiftliklerin 
nasıl işlediğini bilir, her yıl eğitim alır ve bu bilgiler üzerinden 
test edilirler. Güvenilir ve uzman personel günün yirmi dört 
saati ve haftanın yedi günü, yeni ve mevcut müşterilere 
yardımcı olmak için hazırdır. 

Gönül rahatlığı
Gönül rahatlığı günlük hayatınızda önemlidir. Bu, çalışanlara, 
makinelere, en önemli ekipmanınıza servis ve destek veren 
sağlam bir iş ortağına güvenebilirsiniz demektir. Ne olursa 
olsun, Lely Astronaut’ un arkasında güvenebileceğiniz bir 
kurum olduğunu bilmek iyidir.

“İdeal kelimesinin anlamı her 

çiftçi için farklıdır.”

Yerel bilgi birikimi  
ve 7/24 desteğin faydaları
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Adım adım büyüme

Bir süt çiftliğini büyütmek, uzun süreli plan ve 
uygulama gerektirir. Bu kademeli bir yaklaşımla 
yapılabilir; böylece finansman ve iş gücü 
verimliliği açısından yönetilebilir hale gelir. 

Süt sağım robotları buna mükemmel bir şekilde uyum sağlar. 
Çünkü süt kapasitesi ve yatırım, hayvan sayısının artmasıyla 
paralel olarak artabilir. Böylece ileriki bir aşamada, yeterli 
süt kapasitesine ulaşmak için sağımhane ve bekleme alanına 
büyük yatırımlar yapmanıza gerek kalmaz.

En iyi performans gösteren robotik sistem
Süt sağım robotlarının performansında en belirleyici 
faktör, inektir. İnekleri anlamak ve her bir ineğe en doğru 
şekilde davranmak Astronaut’un işidir. Astronaut, her 
ineğin robotu ziyaret etmekten hoşlanacağı, erişimi kolay 
ve inek dostu bir alan içerir. Fırçalar, en iyi ön temizlik 
ve uyarımı sağlarken, sağım süreci her meme çeyreğine 
özel olarak uyarlanmıştır. Sürü yönetim sistemi ideal 
süt sağım aralıklarını otomatik olarak ayarlar. Bu iyi bir 
meme sağlığı ve süt verimi demektir. En önemli inek ve süt 
verileri, çiftçilerin mümkün olan en erken safhada harekete 
geçmesini sağlayan değerli bilgiler olarak sunulur.
I-flow’dan, en hassas hibrit robot koluna kadar. Memeye 
yakın bütün sensörlerden, ayarlanabilen pulsasyona kadar. 
Astronaut, ineğin robotta kalma süresini azaltmak ve 
verimi ideal hale getirebilmek için her saniyeyi kullanır. 

Herkese uygun
Süt sağımı sırasında inek bilgilerine hızlıca ulaşabilme, hızlı 
ve kolay ilk sağım. Lely Astronaut’u kullanmak ve anlamak 
artık her zamankinden daha kolay. Lely, kullanıcıların 
taleplerini karşılamaya odaklanarak kontrol panelinde ve 
işlevlerde önemli değişiklikler yapmıştır. Sistem, dikkatle 
düşünülmüş menüler ve net simgeler ile basit, adım adım 
talimatlar sunar.

Faydaları en üst düzeye çıkarırken maliyeti 
azaltır
Rutin görevleri ortadan kaldırarak işçiliği azaltmak, 
çiftçilerin zamanını daha esnek hale getirmek, süt verimi 
ve inek sağlığını iyileştirmek, otomatik sağımın bilinen ve 
kanıtlanmış faydalarıdır. Lely bu faydaları, litre başına 
mümkün olduğunca düşük, toplam sabit maliyetle sunar. 
Yeni hibrit robot kolu ile Lely, enerji tüketimini %20 
oranında azaltmayı başarmıştır. Sistemin su tüketimi, 
geleneksel sağım sistemleri tarafından kullanılan 
hacimlere kıyasla azaltılmıştır. 

Güvenilir kalite
Süt sağım sisteminize tamamen güvenmek istersiniz. 
Astronaut, 25 yıllık yoğun mühendislik ve günde dört 
milyondan fazla itinayla takip edilen sağım deneyimini 
içerir. Tasarımında çalışma süresi, hızlı bakım ve sabit 
performansa odaklanılmıştır. Robotun tüm yüksek kaliteli 
bileşenleri ve ayrıntıları, şimdiye kadar ki en yoğun test 
programında test edilmiştir. 

İnekler robotik sağımın avantajlarından faydalanır. Daha rahat ve sağlıklı oldukları için sizi 
daha fazla süt ile ödüllendirirler. Bunun nedeni, sistemin ineklerin ihtiyaçlarıyla çok daha 
iyi uyuşması ve çiftçilerin, ineklerle gerçekten ilgilenebilmesi için zaman kazandırmasıdır. 
Basitçe söylemek gerekirse ineklerinizi sağmak için en iyi sistemdir. Bunu göz önünde 
bulundurarak yalnızca en güvenilir, en iyi performans gösteren ve litre başına kabul edilebilir 
sağım maliyetini sunabilen robotu bulmalısınız. 

Lely Astronaut

En hayvan dostu 
ve kullanımı en kolay 
süt sağım sistemi
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I-flow
Devrimci I-flow konsepti robot ziyareti 
alışkanlıklarını destekler. İnek sürü 
içerisinde kendi konforunda kalır.

Özelleştirilebilir sağım
Her meme çeyreği bazında pulsasyon, 
otomatik sağım aralıkları ve bireysel 
başlık toplama, Lely Astronaut’un her 
ineği, kendine özel ihtiyaçlarına en 
uygun şekilde sağmasına imkan tanır.

Kullanıcı arayüzü
Yeniden tasarlanan kontrol paneli 
menüleri daha sezgisel ve kullanımı 
daha kolaydır.

Güvenilirlik
Lely, daha önce bu kadar kapsamlı bir 
şekilde test edilmiş Astronaut modeli 
sunmamıştı. Kullanılan tüm test 
tekniklerinde son derece zorlu koşullara 
maruz bırakılmıştır.

İlk sağımda kolaylık
Bu yeni geliştirilen özellik, çiftçi için 
kullanımı kolay, inek için rahatlatıcıdır. 
Bir ineği ilk kez sağarken, kolu sadece 
memenin altına getirin. 

Hibrit kol
Yeni kolun sessiz çalışması ve hassas 
oluşu, robotu hiç olmadığı kadar 
kullanımı kolay ve inek dostu hale 
getirmiştir.

Ön temizlik fırçaları
Fırçalar memelerdeki kir ve gübre 
kalıntılarını ve hatta memenin 
alt kısmını temizler. Ayrıca sütün 
indirilmesi için en iyi stimulasyon 
yöntemidir.

Lely T4C ve T4C InHerd
Akıllı sürü yönetim sistemi, daha akıllı 
KPI’leri en açık şekilde sunarak sürekli 
kendini geliştirir.

Müşterilerimizle birlikte gururla geliştirdik...
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Teknoloji ilerliyor 
25 yıl sonra otomatik süt sağım sistemi, daha gelişmiş ve ince ayarlı bir 
sisteme doğru yol aldı. Asıl soru, robotik süt sağımının bir üst seviyeye 
nasıl çıkacağıydı. A4’ün performansını ve ilkelerini başlangıç noktası 
olarak alan Lely, robotik sağımdaki bir sonraki adımı geliştirmek için 
yola çıktı. 

Gövdenin altındaki ilerleme
Her ne kadar A5, görünümü bakımından A4’e oldukça benzese de yeni 
modelde çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Hibrit kol, hem ineklere 
hem de çiftçiye daha fazla dinlenme zamanı yaratan ve daha az 
enerji tüketen en belirgin örnektir. Gövdenin altında, güvenilirlik, 
kolay kullanım ve erişilebilirlik gibi unsurlara odaklanılarak ilerleme 
kaydedilmiştir (bkz. sayfa 12).

Lely Astronaut A5

Yeni Astronaut A5’in hibrit kolu, elektrik 
tahrikli hareketlerin avantajlarını, 
havanın yumuşaklığı ve gücü ile 
birleştirir. Büyük bir pnömatik silindir, 
kolun ağırlığını neredeyse hiç hava 
kullanmadan taşırken, elektrikli 
parçalar kolu, büyük bir hassasiyetle 
hareket ettirir. 

İnek dostu
• Sessiz çalışma sayesinde daha fazla 

konfor 
• Hassas ve hızlı başlık takma 

sayesinde daha kolay sağım
• Robot, kolun geniş uzanımı sayesinde 

her ineğe uygun

Enerji dostu
• Kol standart konumunda olduğunda 

çok düşük enerji sarfiyatı
• Hava kullanmadan hareket edebilme
• En hassas tahrikle kolun daha hızlı 

konumlandırılması

Lely’nin robot kolu ilkeleri, sağımın üstesinden gelen en akıllı çözüm olarak kanıtlanmıştır. Sağım 
boyunca ineğin altında yer alır ve meme başlığının düşmesi durumunda temiz tutmak için hızlı 
tepki verir. Kol, ineği takip ederek sağım alanında ineğe maksimum hareket özgürlüğü sağlar.

Yeni hibrit kol 

Kullanıcı dostu
• Yeni kontrol paneli ve kolun 

hassasiyeti sayesinde daha kolay 
ilk sağım

• Sessiz çalışma sayesinde daha 
fazla konfor

• Daha kolay erişilebilirlik ile daha az 
ve kolay bakım
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Lely Astronaut süt sağım 
robotunuzu siz oluşturun

Lely olarak, tüm süt çiftliklerinin farklı 
olduğunu biliyoruz. Çiftliğiniz de tıpkı siz ve 
hedefleriniz gibi diğerlerinden farklı. Fakat 
modern süt çiftçiliğinin karmaşık bir iş 
olmasına karşın, günün sonunda, tankınızın 
süt ile dolu olması gerekiyor. Lütfen kendi 
durumunuzu biraz düşünün. Çiftliğinizin nasıl 
en iyi şekilde işleyeceğini hayal edin. Sizin ve 
çiftliğiniz için önemli olan nedir? 

Üremeyi doğru yönetin 

  Üreme seçimi 
Çiftliğinizin kontrolünü elinize almak üreme ile sağlanır. 
İneklerinizin gebe kalması için fazladan bir çift gözünüz 
olsun. Üremeyi kontrol altına alın, böylece ineklerin kızgınlık 
döneminde olduğunu görebilecek ve doğru zamanda 
tohumlayabileceksiniz. Bu da gebe kalma oranını artıracak 
ve size daha fazla zaman kazandıracaktır.

Otlatma stratejinizi destekleyin 

 Otlatma seçimi 
Otlama, ineklerin beslenmesinin en doğal yoludur. Otlama, 
ineklerin sağlığını ve refahını olumlu etkiler. İneklerinizin 
merada sağlıklı ve mutlu olmasını sağlarken, süt üretiminizi 
kontrol altında tutun. İnsanlar, inekleri otlarken görmeyi 
beklediği için otlatmak giderek artan bir sosyal beklenti 
haline gelmiştir. 

Tırnak sağlığını iyileştirin 

 Tırnak sağlığı seçimi 
İyi tırnak sağlığı, inekler ve süt çiftliklerinin refahı için 
önemlidir. İneklerin özgürce hareket edebilmesi için tırnakları 
sağlıklı olmalıdır. Sağlıklı tırnaklarla ahırda veya merada 
istediği gibi hareket eder, dinlenir, su içer veya süt sağım 
robotunu ziyaret eder. Lely Meteor tırnak sağlığı yaklaşımıyla, 
sürdürülebilir, inek dostu ve güvenli bir şekilde tırnak sağlığını 
iyileştirir. 

Yem verimliliğine odaklanın

 Yemleme seçimi 
Yem, bir süt işletmesinin temel harcamalarından biridir. Bu 
nedenle, her ineği kendi ihtiyaçlarına göre besleyin ve yem 
verimliliğine odaklanın. Sıvı yem kombinasyonlarında bile, 
daha gelişmiş yem rasyonları ile yemleme imkanına sahip olun. 

Memeyi kontrol altına alın

 Meme kontrolü seçimi 
Kaliteli süt, sağlıklı ineğin memesinden gelir. Meme sağlığına 
ilişkin net fikirler edinin ve ne zaman müdahale etmeniz 
gerektiğini bilin. Her sağımdan önce bakterileri ortadan 
kaldırın ve çapraz bulaşmadan sakının. Meme sağlığı 
konusunda kontrol sahibi olun ve maliyetlerinizi düşürün. 

İneklerinizi tanıyın

 İnek sağlığı seçimi 
İneklerinize yani en değerli varlıklarınıza iyi bakın. Sağlıklı 
inekler, maliyetten ve zamandan tasarruf sağlar ve süt 
üretimine yön verir. Gelişmiş sensörler ve kullanımı kolay 
bilgilerle, inek sağlığı üzerinde daha fazla kontrole sahip 
olun ve doğru kararları verin. Bu şekilde gelirinizi güvence 
altına alabilirsiniz. 
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Nerede fark yaratıyorsun?

Bölgenizdeki sağım uzmanları ile keşfe başlayın.

“İyileştirilmiş hayvan sağlığının 

sonuçlarını hemen farkettim.”

‘İmkanlarınızın’ neler olduğunu sadece siz bilebilirsiniz. Gözünüzün önündeki imkanların ve çözümlerin size 
yol göstermelerine izin verin. Geri adım atmak ve geleceği düşünmek, daha iyi bir hayata doğru atılan ilk adım 
olabilir. Boş zamanınız olsa ne yapardınız? Daha iyi bir çiftçi olmaya mı, yoksa hayat tarzınızı değiştirmeye 
mi odaklanırdınız? Yoksa her ikisine birden mi? Bölgenizdeki Lely Center, sizi yeni imkanları keşfetmeye davet 
ediyor. +90 216 250 42 16 numaralı telefonu arayın veya lelyturkiye@lely.com adresine e-posta gönderin. 
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Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, 

Grazeway, Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, 

Viseo, Voyager ve Walkway Lely Group’a ait tescilli ticari markalardır.

Lely, tescilli markalarına ilişkin 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’nin yazılı izni olmadan bu belge kısmen veya tamamen 

kopyalanamaz ve basım, fotokopi, mikrofilm veya başka yöntemlerle yayınlanamaz. Hazırlanması sırasında gösterilen tüm özene 

rağmen Lely, bu belgedeki eksiklik veya hatalardan kaynaklanabilecek zararlar ile ilgili hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

www.lely.com
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