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„Nyní mohu na farmě trávit
více času jinými aktivitami.“

Vaše strategie krmení má významný vliv na vaše výsledky
Fabio Cantù
Zevio, Itálie
„Používám Vector více než rok a při krmení
svých zvířat ušetřím až tři hodiny denně. Vector
nakládá a dávkuje krmné dávky přesněji a také
častěji krmí. Má jatečná zvířata jsou klidnější
a zvýšila se také rychlost jejich růstu, protože
krmivo je čerstvější a chutnější. Značně jsme
také ušetřili na výdajích za pohonné hmoty. Před
nákupem jsem měl pochybnosti o spolehlivosti,
ale systém fungoval dokonale od prvního dne.“

Častější krmení a přihrnování
krmiva se skutečně vyplatí.
Podporuje vyšší návštěvnost
krmného stolu po celý den
i v noci, což vede ke zlepšení
příjmu krmiva. Toto má
pozitivní vliv na zdraví zvířat,
plodnost, produkci a také na
vaše finance.

Příjem velkého množství rychle zkvasitelného krmiva
způsobuje extrémní pokles hladiny pH, který může způsobit
subklinickou acidózu bachoru. Acidóza bachoru poškozuje
stěnu bachoru. Krmivo může projít bachorem příliš rychle,
protože bakterie, které fermentují surovou vlákninu, jsou při
příliš nízké úrovni pH neaktivní, což vede ke špatnému trávení
objemového krmiva.
Ideální stav pro krávy je příjem 10 až 14 menších porcí každých
24 hodin. Tím bude zajištěna správná a stabilní hodnota pH,
která zajistí optimální využití krmiva. Zvýšení frekvence jak
krmení, tak přihrnování, motivuje krávy k častějším návštěvám
krmného stolu.

Nabízení menších porcí snižuje možnost krav přebírat krmivo,
což má také pozitivní vliv na stabilitu pH v bachoru. Navíc
to znamená častější příjem čerstvého a chutného krmiva
u krmného stolu.
Automatizace této opakující se práce vám zajistí pravidelné
krmení a přihrnování krmiva. To vám zajistí větší
pružnost v každodenní práci, efektivnější proces krmení
a úspěšnější podnikání.
Chytré krmení funguje
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„Soupeření o místo u krmného
stolu se naprosto změnilo,
protože krávy vědí, že čerstvé
krmivo bude k dispozici
24 hodin denně.“
Claas Tiedemann, Německo

Častější krmení je výhodné
pro vás i vaše krávy
Vždy čerstvé krmivo na krmném stole

Prospívá zdraví bachoru

Produkce mléka dojnic je úzce spojena se stavem
jejich zdraví. Možnost příjmu krmení 10 až 14krát
denně je při tom základním předpokladem. Proto
je časté krmení tak důležité. Častější přísun
krmiva navíc znamená, že krmivo bude vždy
čerstvé a chutné, omezí se jeho přebírání a zvýší se
jeho příjem.

Časté krmení vede ke stabilní úrovni pH bachoru
a jeho dobrému zdraví. Kráva zajistí více než
polovinu své energetické potřeby z mastných
kyselin zbylých z fermentovaných uhlohydrátů.
Pokud je úroveň pH v bachoru nízká, nejsou tyto
mikroorganismy efektivní. Více malých porcí
denně udrží pH stabilní, což znamená, že krávy
využijí přijaté krmivo s vyšší efektivitou.

Optimální příjem krmiva
Pokud je na krmném stole vždy čerstvé krmivo,
mohou se krávy samy rozhodnout, kdy budou žrát.
Každé zvíře dostane čerstvé krmivo, včetně krav
s nižším postavením ve stádě. Ty by jinak musely
sežrat méně krmiva a za kratší dobu, kvůli možné
agresi u krmného stolu. Častý příjem čerstvého
krmiva prospívá bachoru. Zajišťuje se tak větší
aktivita krav a zvýšení produkce mléka.

Přispívá ke zdraví paznehtů
Časté krmení má také pozitivní vliv na zdraví
paznehtů. Jelikož je krmivo doslova v dosahu
každé krávy, nemusí se již krávy pro své krmivo
daleko natahovat. To snižuje zátěž jejich předních
paznehtů i krku. Při omezené dodávce krmiva
jsou krávy s nižším postavením ve stádě často
odháněny, což je nutí dělat ostré obraty těla, které
také představují další zátěž jejich paznehtů.

Krmení ve správný čas

7,28 litrů

Existují další faktory
přispívající k produkci
mléka, jako je sestavování
krmné dávky a genetika.
(Zdroj: Dohme, 2008)

Výzkum mezi 47 stády ukazuje, že
produkce mléka se může lišit až
o 13 litrů mléka na krávu a den.
56 % této odchylky může být přímo
přičítáno faktorům, jako je frekvence
krmení, přihrnování krmiva, délka
krmného stolu apod.

Častější krmení není o pravidelném krmení
v pevně daných časech. Jde o zajišťování krmiva ve
správnou dobu založenou na míře potřeby, takže
na krmném stole nebude příliš mnoho ani příliš
málo krmiva.
Míra spotřeby se může lišit například podle
neobvyklých návyků při krmení nebo pastvě.
Krávy s možností venkovní pastvy budou
u krmného stolu přijímat méně krmiva. Úprava
času krmení povede ke snížení množství zbytků
krmiva a ztráty jeho chuti.

Vyšší návštěvnost dojícího robotu
Častější krmení stimuluje úroveň aktivity
krav. Pokud je ve stáji dojicí robot, krávy ho
navštěvují častěji.
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Přizpůsobené krmení
pro každou skupinu
+ 92 %
Celoživotní
produkce

Krmení podle potřeb prospívá všem druhům skotu,
mléčnému i jatečnému. Všechna zvířata mají navíc
vlastní potřeby v závislosti na jejich životním cyklu.

Celoživotní produkce narůstá,
pokud se kráva otelí ve
23 místo 27 měsících.
(Zdroj: Van Amburgh, 2000)

Mladý skot

Výkrm

Krávy v laktaci

Zasušené krávy

Čím rychleji tele dosáhne ideální
hmotnosti, tím dříve je připraveno na
inseminaci a produkci mléka. Častější
dodávkou čerstvého krmiva telatům,
přizpůsobenou jejich potřebám, vzroste
příjem objemového krmiva a tato mladá
zvířata se rychle vyvinou ve statné
krávy. Výzkum ukázal, že jalovice
krmené čerstvým, na míru připraveným
krmivem několikrát denně, mohou být
inseminovány o 4 až 6 týdnů dříve než
jalovice krmené klasickým způsobem.

Výhody častého krmení telat platí
také pro skot chovaný pro maso. Ve
srovnání s konvenčním krmením, telata
chovaná na maso také rychleji přibírají
na hmotnosti. Výsledkem je významné
zvýšení produkce masa a snížení
nákladů na chov a výkrm. Chovatelé
masného skotu budou mít také prospěch
z častějšího krmení.

Jakmile tele vyroste v dojící krávu,
jeho požadavky na energii se změní,
protože příjem sušiny se stane obzvláště
důležitým pro produkci mléka. Častější
krmení znamená, že krávy mají
vždy krmivo na krmném stole, který
udržuje krmivo chutné: menší porce
na krmném stole zabraňují oxidaci,
zahřívání a přebírání krmiva dojnicemi.
Chutné čerstvé krmivo zvyšuje příjem
objemového krmiva a zajišťuje energii
potřebnou pro vysokou produkci mléka.

Krmení zasušených krav představuje
důležitou součást strategie krmení,
protože výživa v této životní fázi má
zásadní význam pro příští fázi laktace.
Objem příjmu sušiny v přechodném
období určuje příjem sušiny na začátku
další laktace, což přímo ovlivňuje zdraví
krávy a produkci mléka. Častější krmení
udržuje vždy konstantní příjem sušiny
a maximalizuje kapacitu trávení.
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Vaši místní odborníci na dojení a krmení
Lely Center ve vašem okolí je vaším místním
partnerem v oblasti automatizace farmy.
V průběhu let vybudovala společnost Lely
komplexní síť specialistů. Tito odborníci spojují
své zkušenosti s automatizací s místními
znalostmi. Jejich hlavním cílem je pomoci vám
získat všechny výhody, které vaše zařízení Lely
může nabídnout.

Klid v duši

Regionální znalosti a zkušenosti

Nejvíce zkušeností v automatizaci chovu dojnic

Duševní pohoda je při každodenních činnostech velmi
důležitá. To znamená, že se můžete spoléhat na zaměstnance,
stroje a stálého partnera v servisu a podpoře. Je dobré
vědět, že za vaším zařízením Lely Vector je organizace,
které můžete důvěřovat.

Můžete se také spolehnout na znalosti, pomoc a podporu ze
strany poradců na faremní management v oblasti vašeho
místního zastoupení Lely Center. Zajišťují, že váš Vector hraje
důležitou roli při optimalizaci produktivity a zisku vaší farmy.

Pokud jde o automatizovaný chov dojnic, zastáváme na
trhu vedoucí postavení. Máme také rozsáhlé zkušenosti
s automatickým krmením a přihrnováním krmiva. V roce 2008
jsme představili přihrnovač krmiva Lely Juno a v roce 2018 byl
prodán již 500. automatický systém krmení Lely Vector. Využili
jsme všechny vědomosti o automatickém krmení, které jsme
získali v průběhu let, aby byl Lely Vector dokonalý.

Skot máme v krvi
Certifikovaní servisní technici
Budete mít plný přístup k certifikovaným technikům
Lely prostřednictvím vašeho místního zastoupení
Lely Center. Zajišťují perfektní instalaci, vytvářejí
požadované trasy a poskytují skvělý servis pro dlouhou
a bezproblémovou životnost.

Mnoho našich zaměstnanců má farmářské zázemí, takže
chápou problémy, kterým farmy čelí. Podstupují také školení
a zkoušky, abychom zajistili, že budou spolehlivými odborníky,
kteří mohou podporovat jak nové, tak stávající zákazníky.
Díky rozsáhlým zkušenostem s ostatními systémy v oblasti
mají místní servisní technici a konzultanti všechny informace
v rukou.
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Automatické krmení je
připraveno právě pro vás
Lely Vector posunuje automatické krmení na vyšší úroveň. Jeho vývoj
zohledňuje vše, co jsme se naučili od jeho uvedení na trh v roce 2012.
S ohledem na zvířata jsme naslouchali našim zákazníkům. Spoléhali jsme na
osvědčené principy, avšak zdokonalili jsme značnou část systému. Kombinace
osvědčených zásad automatického krmení a našeho zaměření na zdraví
zvířat, spolehlivost a efektivitu nákladů vedly k vytvoření automatického
systému krmení, který je připraven právě pro vás.

Odolnější

Příjemnější údržba

Bezpečnější

Příjemnější pro zvířata

Míchací a krmicí robot Lely Vector je nyní ještě odolnější,
protože jsme na zásadní součásti použili alternativní materiály.
Například zásobník a míchací šnek jsou kompletně vyrobeny
z nerezové oceli.

Konstrukce byla navržena tak, aby byla údržba v mnoha
ohledech příjemnější. Pohon a elektrické součásti byly vyrobeny
tak, aby byly přístupnější. Díky tomu je údržba systému
rychlejší a jednodušší.

Nárazník je pozinkovaný a byl zcela přepracován, aby byl ještě
bezpečnější a snížilo se nebezpečí poškození.

Zlepšené rozložení nožů a stálé otáčky míchacího šneku
vytvářejí důkladněji zamíchané a vyvážené krmné dávky.
Do krmného vozu byl také přidán magnet, který z krmiva
odstraňuje kovová tělesa.
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Lepší krmení díky
automatizaci
Frekventovanější krmení je dobré pro zdraví krávy,
plodnost a produkci mléka a také zlepšuje účinnost
krmiva, protože ho krávy dostávají více. Automatické
krmení se systémem Lely Vector jde o krok dále a nabízí
řadu výhod.

Nízké provozní náklady

Flexibilní použití

Ušetřete čas

Přesné krmení

Krmení po řízených dávkách

Ve srovnání s běžnými systémy krmení
je Lely Vector velmi efektivní, pokud jde
o náklady na energii. Ušetříte náklady
na pohonné hmoty, protože už nebudete
potřebovat traktor, který by byl jinak
nutný k tažení krmného vozu. Zákazník
ušetří až 5 500 litrů nafty ročně.

Lely Vector je vyvinutý pro všechny druhy
krmiv a rozmanité stáje. Pokud máte
na své farmě zvířata v různých stájích,
může mezi nimi krmný vůz samostatně
přejíždět. Manažerský program Lely
T4C pro Vector vám umožní snadno
přizpůsobit krmné dávky a skupiny.

Každý den ušetříte drahocenný čas,
protože již nemusíte krmit sami. Od
okamžiku, kdy Lely Vector převezme Vaši
práci, bude váš denní plán pružnější. Naši
zákazníci ušetří průměrně 8 hodin týdně.
Chovatelé jatečného skotu ušetří ještě více.
Tento čas můžete využít na jiné důležité
věci, které zasluhují vaši pozornost. Na
vaší farmě nebo v osobním životě.

Automatické krmení vám dává záruku,
že každá skupina zvířat dostane
správné množství správného krmiva.
Specifické potřeby každé skupiny můžete
zajistit vytvořením na míru sestavené
krmné dávky pro každou skupinu
v manažerském programu. Tím se zvýší
příjem krmiva, takže ze svých zvířat
budete mít vyšší užitek. V porovnání
s konvenčním krmením také zvýšíte
efektivitu krmiva.

Lely Vector je také ideální, pokud
vyžadujete řízené dávkování. Při instalaci
je možné omezit otevření dávkovacího
otvoru pro přesnější dávkování. To
představuje další výhodu, především
při krmení telat a skotu na výkrm, který
přijímá krmné dávky složené z krátkých
krmiv. Můžete také nastavit množství
krmiva podle oddělení, takže Vector
bude jateční skot krmit přesně podle
jeho potřeb.

Ušetřete 5 500 litrů
paliva

Ušetřete průměrně
416 hodin ročně

Porovnání s krmením pomocí
traktoru.

Porovnání krmení jednou
denně s frekventovanějším
přihrnováním krmiva.
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Ověřená ﬂexibilita
Lely Vector nabízí nevídanou přizpůsobivost. Lze použít jakoukoli strategii krmení.
Můžete krmit několikrát denně, požadovat různé krmné dávky nebo rozlišovat
specifické skupiny krav. Efektivní strategie krmení zlepší jak zdraví krav, tak produkci.

Jak funguje kuchyně krmiva
Kuchyně krmiva je prostor, kde se krmivo ukládá, třídí, odebírá
a nakládá do míchacího a krmicího robotu. Konstrukce jeřábu
s instalovaným drapákem krmiva se nad kuchyní pohybuje
vpřed a vzad a nabírá krmivo podle potřeby. V kuchyni lze různé
druhy krmiva snadno oddělit a doplňovat. Je zde také místo pro
dávkovač minerálů a jiných aditiv, pokud se mají přidávat do
krmných dávek.

V závislosti na povětrnostních podmínkách a velikosti kuchyně
zde můžete skladovat krmivo až 3 dny. Kuchyně krmiva má
dostatek prostoru pro jakoukoli strategii krmení a s růstem
farmy ji lze rozšiřovat.
Odborníci technické podpory Lely (Lely Technical Service
Support) poradí, jak přeměnit stávající prostory na farmách na
kuchyni krmiva.

Vykusovač bloků siláže Lely BC
Vykusovač bloků siláže Lely BC
představuje osvědčené řešení pro
naskladňování kuchyně krmiva.
Kapacita vykusovače siláže je vysoká
a vzhledem k jeho rozměrům může
Lely BC snadno dodávat krmivo do
kuchyně krmiva.
Nože vykusovače maximalizují kapacitu
řezání suché i pevné siláže a mohou
řezat kulaté i pravoúhlé bloky. Lely BC
lze kdykoli upravit podle požadavků
bez ohledu na to, jak kompaktní krmivo
může být.

3 dny

Průměrný počet dní mezi
naskladněním kuchyně krmiva.

„Lely BC 180 XL řeže velké bloky a zlepšuje
tak kvalitu krmiva. Kuchyně se nemusí plnit
tak často. To šetří čas i peníze.“

Věžová sila
Lely Vector je extrémně všestranný systém. Míchací
a krmicí robot lze plnit drapákem krmiva nebo krmivem ze
sila, což z Vectoru dělá systém automatického krmení pro
všechny typy farem s různými podmínkami.
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Přesný drapák
Konstrukce jeřábu s drapákem se instaluje do kuchyně
krmiva ještě před používáním Lely Vectoru. Automaticky se
přesunuje ke správnému bloku siláže nebo krmivu, které se
má zvážit a zamíchat ve správném poměru. Drapák skenuje
výšku pomocí laseru, aby nabíral krmivo v jeho nejvyšším
bodě. Inteligentní řídicí software pomáhá drapáku určit,
jak moc se má zanořit do krmiva, aby nabral materiál
o požadované hmotnosti.

Dokonale promíchané
Protože drapák s každým pohybem nabírá různé druhy krmiva, jednotlivé
přísady jsou v míchacím a krmicím robotu Vector dobře promíchané. Tím
se snižuje čas a spotřeba energie potřebné pro důkladné promíchání. Dobu
míchání i činnost protiostří lze nastavit podle jednotlivé dávky, aby se zajistilo
homogenní zamíchání krmiva.

Míchací šnek pro krátké krmivo
Kategorie výkrmu se krmí především krátkým krmivem, proto lze Vector
vybavit šnekem pro krátké krmivo a druhým dávkovacím ramenem. To zajistí
rovnoměrné rozložení krmiva na metr, což je základem pro přípravu krmných
dávek pro jatečný skot.

98 %
Dosažitelná přesnost nakládání
krmiva se systémem Vector

LELY VECTOR
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Založeno
na příjmu
krmiva
Systém ví, kdy a kde je
krmivo potřeba.

Přeprava krmiva na správné
místo
Po zamíchání se krmný vůz samostatně
přesune do stáje, kde bude dávka
přesně dodána správné skupině zvířat.
Automatický vůz jezdí ve stáji podél
krmného stolu nebo podél zdi. Mimo
stáj systém sleduje cestu pomocí
kovového pásku na zemi. Bez ohledu
na počasí přejíždí Vector samostatně
z místa na místo a přiváží každé krávě
čerstvé krmivo.

Otevírání a zavírání vrat
Klima je důležité pro všechny typy
farem, ať už jde o dojnice, skot na výkrm
nebo jatečná telata. Aby se udrželo
optimální klima ve stáji, může Vector
otevírat pomocí technologie Bluetooth
různá elektrická vrata, svinovací brány
a podobné systémy.

Přihrnování krmiva, měření
a krmení
Během přihrnování krmiva měří Vector
množství krmiva na krmném stole
pomocí výškového snímače. Pokud
průměrná výška krmiva poklesne
pod nastavenou úroveň, naloží Vector
potřebnou dávku a přiveze ji na místo,
kde je čerstvé krmivo potřeba. Krmení
založené na výšce krmiva, místo na čase
krmení, zabraňuje nadměrnému nebo
nedostatečnému zakládání krmiva na
krmný stůl.
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Snadné ovládání
Lely Vector lze ovládat pomocí aplikace
Lely Control přes připojení Bluetooth.
To znamená, že můžete ovládat Lely
Vector z jednoho nebo více chytrých
telefonů. Vše můžete ovládat pomocí této
uživatelsky přívětivé aplikace.

LELY VECTOR
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Větší přehled o krmení
Automatické krmení systémem Lely Vector vám zajistí větší
přehled o efektivitě vašeho krmení. Manažerský program Lely T4C
informuje o průměrném příjmu krmiva na úrovni jednotlivých
krav i skupin.

Správná rozhodnutí
Lely T4C je světově první kompletní manažerský program pro
řízení dojení a krmení. Může být připojen i k dalším zařízením
Lely. Zajištuje chovatelům úplný přehled o jejich farmách. Lely
Control a Lely T4C také poskytují údaje o nastavení zařízení,
o stavu stáda a údaje v podobě různých analýz. Ta vám pomůže
provádět správná rozhodnutí pomocí správných údajů.

Strategie krmení
Lely T4C umožňuje kontrolovat a provádět strategická nastavení
a dlouhodobé analýzy shrnuté v přehledných zprávách, které
vám pomohou posoudit efektivitu a úroveň řízení vašeho
systému krmení. To je užitečné při diskutování a plánování
strategie krmení se zaměstnanci nebo poradci.

Každodenní použití
Společně s aplikací Lely Control vám T4C nabízí každodenní
řízení krmení, určování a sestavování krmných dávek, plnění
kuchyně krmiva nebo změnu tras míchacího a krmicího robotu.

Krmné dávky pro výkrm
Vývoj jatečného skotu je zaměřen na přírůstek
hmotnosti. Denní krmné dávky se musí upravovat
podle potřeby. Se systémem Lely Vector je zadávání
plánu krmení podle skupin jatečného skotu snadné.
Pokud se skupina zvířat přeřadí na jinou krmnou
dávku, Lely Vector změní recepturu a dodává
zvířatům správné krmivo ve správných dávkách.

Klíčové ukazatele výkonu (KPI) poskytují přehled příjmu sušiny
i množstevních charakteristik v reálném čase u různých skupin
ve stádě a umožňují vám také upravit strategii krmení pro
ideální podmínky na každý den.

Efektivita krmiva
Manažerský program také umožňuje vytvářet zprávy
o efektivitě krmiva. Tato hlášení podávají jasný přehled o vztahu
mezi poskytnutými krmnými dávkami a produktivitou.
Zadáním ceny jednotlivých druhů krmiva do systému můžete
optimalizovat své dávky. Ty budou založeny spíše na finanční
hodnotě, než na kilogramech.

Správná dávka pro každou skupinu
Je snadné nastavit T4C tak, abychom zajistili, že každá skupina
zvířat dostane vhodnou krmnou dávku. Je velmi jednoduché
přesunovat krávy ze skupiny do skupiny bez změny základní
krmné dávky. Potřebná je jediná jednoduchá akce k výběru
správné dávky pro správnou skupinu na vaší farmě.

LELY VECTOR
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Na základě našich zkušeností s automatizací farem vyvinula Podpora faremního managementu
Lely pokyny a protokoly, které vám postupně urychlí práci. V této fázi vám budeme podávat správné
informace ve správný čas. Budeme se zabývat všemi relevantními tématy a vy budete mít také
možnost absolvovat školení. To vše zajistí hladký přechod na automatické krmení a sníží stres
na obou stranách.
Během období 6 měsíců budete vy a váš poradce Podpory
faremního managementu postupovat podle předem
stanovených kroků a činností doporučených před, během
a po skutečném spuštění. V tomto období se šestkrát sejdeme,
abychom probrali různá témata, jako je vaše běžná práce,
program T4C a krmení.
Po každé návštěvě obdržíte zprávu v elektronické podobě.
To vám umožní sledovat důležité body a informace vlastním
tempem.

Představení podpory
Začneme představením Podpory faremního managementu
(Farm Management Support). Co můžeme očekávat
jeden od druhého v následujících šesti měsících? Jaké
jsou vaše cíle? Probereme hlavní témata, jako je zdraví
zvířat, krmení a každodenní práce na farmě v kombinaci
s automatickým krmením.

Příprava T4C a spuštění provozu

Správné kroky ve
správný čas

Řízení systému Lely Vector
Krávy si na Vector zvyknou velmi rychle. Společně doladíme
program T4C a prohlédneme všechny běžné postupy.

Sledování
Poradci pro řízení farmy zkontrolují výkonnost systému
Lely Vector a výsledky farmy, aby zjistili, zda se nenajdou
jakékoli body, které je možné optimalizovat.

Postup a vyhodnocení
Prohlédneme si farmu, zkontrolujeme T4C a probereme aktuální
situaci. Navíc projdeme vaše pravidelné rutiny a všechny
dostupné nástroje. Projdeme společně proces spuštění provozu,
abychom zjistili, zda jste dosáhli svých cílů, zda je všechno jasné
a zda jste spokojeni.

Optimalizace
Další krok následuje po dokončení období spouštění, kdy vás
budeme kontaktovat, abychom společně projednali optimalizaci
vaší farmy a úroveň servisní podpory podle vašeho výběru.

Probereme běžné postupy při krmení, vysvětlíme vám, jak
program T4C funguje. Vše v chronologickém pořadí ode dne
spuštění, abychom projednali, co vše je třeba připravit.

Den spuštění
Společně provedeme závěrečnou kontrolu, projdeme si běžný
provoz robotu, zadáme všechna nastavení do řídicího programu
a spustíme krmení.

Krok 6

4 týdny po
spuštění

12 týdnů po
spuštění

24 týdnů po
spuštění

Postup
a vyhodnocení

Spuštění provozu

Krok 5

Sledování

4 týdny před
spuštěním

Krok 4

Řízení systému
Vector

12 týdnů před
spuštěním

Den spuštění

Krok 2

Příprava T4C a spuštění

Přechod z běžného krmení na automatické se systémem Lely
Vector představuje velký krok, protože to znamená převedení této
opakující se každodenní práce na robot a jeho řídicí software. Toto
rozhodnutí se nedělá snadno, tomu v Lely naprosto rozumíme.
Abychom vám pomohli, vyvinuli jsme standardní plán krok za
krokem, který vás podpoří ve fázi spouštění.

Krok 1

Představení podpory

Krok 3
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„Od doby, kdy jsem začal stádo krmit častěji,
se přírůstky hmotnosti skutečně zvýšily.“
Fabio Cantù, Itálie

Chytré krmení s Lely Vector funguje
Časté krmení a přihrnování krmiva během dne a noci stimuluje příjem sušiny stáda. To optimalizuje
zdraví bachoru, efektivitu krmiva a produktivitu. Automatizací této opakující se činnosti si ulehčíte
život, vaše produkce bude efektivnější a vaše podnikání bude úspěšnější. Další informace o chytrém
krmení naleznete na adrese www.lely.com/feeding

Chytré farmaření je vaší volbou

Začněte krmit chytře s vaším místním zastoupením
Lely Center

28

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 a Walkway jsou registrované ochranné známky Lely Group.
Společnost Lely si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s jejími ochrannými známkami. Jakékoli neoprávněné
použití ochranné známky, která je ve vlastnictví společnosti Lely nebo jakékoli použití ochranné známky, která
je této známce podobná do míry rizika záměny, nebo která by mohla jinak pravděpodobně způsobit záměnu
za ochrannou známku společnosti Lely, představuje porušení výhradních práv společnosti Lely. Všechna práva
vyhrazena.
Informace uvedené v této publikaci jsou poskytovány pouze k informačním účelům a nepředstavují obchodní
nabídku. Některé produkty nemusí být dostupné v jednotlivých zemích a dodávané produkty se mohou odlišovat
od ilustračních fotek. Není dovoleno žádné části této publikace reprodukovat a/nebo tiskem kopírováním,
mikrofilmem nebo jakýmkoli jiným způsobem bez předchozího písemného souhlasu od Lely Holding S.à r.l.
zveřejňovat. Všechny informace v této publikaci byly pečlivě sestaveny. Nelze však od Lely požadovat
odpovědnost za možné škody, způsobené případnými tiskovými chybami nebo opomenutími v této publikaci.

www.lely.com

