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Lauksaimniecība saskaras ar lielākajiem izaicinājumiem tās vēsturē: pabarot 

strauji augošo zemeslodes iedzīvotāju skaitu, kas pēc pēdējām aplēsēm 2050. 

gadā pārsniegs deviņus miljardus; ražot arvien labākas kvalitātes pārtiku, kas 

atbilst arvien stingrākiem noteikumiem un saglabāt konkurētspējīgas cenas par 

spīti pieaugošajām izmaksām. Turklāt tas viss ir jānodrošina ilgtspējīgā veidā. 

Par laimi, lauksaimnieki ir mērķtiecīgi un inovatīvi uzņēmēji, kas pilnībā apzinās 

to, ka savus uzņēmumus nodos nākamajām paaudzēm. Uzņēmums Lely ir 

viens no tiem. Mēs nepārtraukti strādājam pie tā, lai piedāvātu zināšanas un 

produktus atbilstoši pašreizējām un nākotnes vajadzībām un lai jūs varētu 

pārvarēt jebkurus izaicinājumus.

ATTĪSTĪBA.
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Lely  

lauksaimniecības  
 tehnika viens cilvēks,  
     divi miljoni

Mēs atbalstām optimāli efektīvu 

piensaimniecību. Mēs paredzam, ka pienāks 

laiks, kad gadā tikai viens darbinieks spēs 

izslaukt divus miljonus litru piena. Mūsu 

nepārtrauktie ieguldījumi pētniecībā 

un izstrādē ir koncentrēti uz šī mērķa 

sasniegšanu dzīvniekiem draudzīgā veidā. 

Reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu no 

mūsu klientu puses pēc risinājuma, kas 

optimizētu barošanu — laikietilpīgāko 

procesu mūsdienu piensaimniecības fermās 

— mēs esam izstrādājuši jaunu un unikālu 

veidu, kā barot govis ar zemāko iespējamo 

darbaspēka ieguldījumu — Lely Vector 

automatizēto barošanas iekārtu. 
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Samaziniet darbu 
Efektīvai un augstas kvalitātes piena ražošanai ir nepieciešama konsekventa, 

savlaicīga un optimāla barošana. Unikālā automatizētā barošanas iekārta Lely Vector 

ļauj sasniegt šo un daudzus citus mērķus. Tā ļauj veikt precīzu un daudzveidīgu govju 

barošanu ar svaigu pārtiku visu diennakti, izmantojot minimālu darbaspēku. Tas ļauj 

jums sasniegt optimālus rezultātus, vienlaicīgi maksimāli saudzējot savus lopus. 

Izmantojot Lely Vector automatizēto barošanas iekārtu, barošanas procesam 

optimālā gadījumā nepieciešama ievade tikai reizi 3 dienās.

Barošana bez kompromisiem
Turklāt, izmantojot Vector sistēmu, jūs daudzveidīgi varat pielietot jebkuru vēlamo 

barošanas stratēģiju. Tas ir ideāls risinājums jebkurai saimniecībai, kā arī 

uzņēmējdarbības attīstībai. 

„Lely Vector ienākšana „Glen South” 

mums nozīmēja jaunas ēras sākumu. To ir 

tik vienkārši izmantot un tas ir vadāms no 

mana viedtālruņa.”

Frenks Mērfijs (Frank Murphy), Īrija
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                Pieņemiet  

    ilgtspējīgas  
piensaimniecības izaicinājumus
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„Mūsu saimniecībai Lely Vector sniedz 
vairāk nekā darbaspēka ietaupījumus. 

Veselīgs kuņģis, augstas kvalitātes piens un 
apmierināts ganāmpulks — šīs lietas ir mūsu 

īstais atalgojums”.

Vaclāvs Dubs (Václav Dub), Čehija

                Pieņemiet  

    ilgtspējīgas  
piensaimniecības izaicinājumus

Ilgtspējība nozīmē to, ka pašreizējās darbības neierobežo nākamo paaudžu iespēju nodrošināt 

savas vajadzības. Tai ir arvien nozīmīgāka loma piensaimniecībā. Dzīvnieku veselība, labsajūta un 

efektīva, ekoloģiski apzinīga resursu izmantošana ir fundamentāli problēmas aspekti. Patērētāji 

pieprasa ražošanas metodes, kas ir draudzīgas dzīvniekiem un videi. Govīm jānodrošina veselīga 

un ilga dzīve, vienlaicīgi palielinot mūža laikā saražotā piena daudzumu. Piensaimniecības 

izaicinājums ir apmierināt šīs prasības ienesīgā veidā. Rūpīga barošana sniedz ievērojamu 

ieguldījumu ilgtspējīguma uzlabošanā.

SEŠI FAKTORI PRECĪZAI BAROŠANAI
Optimāla barošanas pārvaldība apvieno daudzus 

būtiskus diētas un citus faktorus. Saimniecības 

rezultātus un ražīgumu var uzlabot, optimizējot 

sešus zemāk uzskaitītos faktorus. 

Sniedziet neierobežotu pieeju 
pamatvajadzībām
Uzņēmums Lely uzskata, ka govīm jānodrošina brīva 

piekļuve barībai un slaukšanai. Lai nodrošinātu govīm 

regulāras barošanas un slaukšanas iespējas, ir būtiski, 

lai tām tiktu nodrošināta pietiekama atpūta un tiktu 

samazināta slodze uz kājām. Ierobežojot vienu vai vairākas 

no šīm pamatvajadzībām, tiek ietekmēta govju uzvedība 

un tādējādi arī izslaukums. Lely uzskata, ka neierobežota 

piekļuve iekārtām, kas apmierina šīs pamatvajadzības, 

ir vitāli svarīga ilgtspējīgas lauksaimniecības daļa. 

Veselīgi dzīvnieki veselīgā vidē
Lopbarība ietekmē ne tikai to barošanas un slaukšanas 

efektivitāti, tai ir ievērojama ietekme arī uz govju veselību, 

vairošanos un vielmaiņas traucējumu novēršanu. Pareiza 

barošana ir noteicošs pamatelements. Lely Vector 

lietošana var uzlabot barošanas pārvaldību un rezultātā 

nodrošināt ilgāku lopu mūžu, biežāku slaukšanu un 

zemākas veterinārās izmaksas. 

Izmantojiet resursus atbildīgi
Ilgtspējīga barošana nozīmē arī atkritumu samazināšanu, 

enerģijas patēriņa un citu resursu patēriņa samazināšanu, 

kā arī tīrākas un klusākas kūts vides radīšanu. Lely Vector 

palīdz sasniegt visus šos mērķus.
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Lely Vector –  

daudzveidīga, 
  svaiga barošana

„Mēs tagad slaucam  

par četriem kilogramiem vairāk piena,  

tikai pateicoties uzlabotajam  

barošanas veidam.”

M. Nikolā Roibens (M. Nicolas Roybin), Francija

Lely Vector automatizētā barošanas iekārta 

tika ieviesta 2012. gadā, lai sniegtu 

revolucionāru jaunu rīku govju 

daudzveidīgas un svaigas barošanas 

nodrošināšanai. Tā guva milzīgus 

panākumus visā pasaulē un ir ļāvusi 

diennakts, precīzai barošanai ar minimālu 

darbaspēka ieguldījumu kļūt par daļu no 

vispārpieņemtās lauksaimniecības prakses. 

Šo sistēmu atzinīgi ir novērtējuši 

lauksaimnieki visā pasaulē.
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Lely Vector –  

daudzveidīga, 
  svaiga barošana

VAIRĀK NEKĀ PIENSAIMNIECĪBA 
Lely Vector priekšrocības neaprobežojas ar 

piensaimniecību. Daudzveidīga un svaiga barošana ir 

vērtīga arī liellopu audzēšanā gaļas ieguvei. Biežai 

barošanai ir ievērojama ietekme uz liellopu augšanu un 

attīstību. Šajā jomā, kur barošana ir ievērojams izmaksu 

elements, ir ļoti svarīgi efektīvi izmantot visus barības 

komponentus un kūts darba laiku. Lely Vector ļauj to 

sasniegt ļoti vienkāršā veidā.
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APRĒĶINĀTAS PORCIJAS
Barošanas vajadzības govīm atšķiras atkarībā 
no laktācijas perioda. Turklāt govīm, kas 
neatrodas laktācijas periodā, vajadzības 
mainās atkarībā no laktācijas attīstības fāzes. 
Ideālā variantā katrai grupai vajadzētu 
aprēķināt atsevišķas porcijas.

Daudzveidīgi barošanas 

      procesi
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Vienkārša un ātra pielāgošana
Lely Vector sistēmas barotava ietver atvērtu telpu, kurā var uzglabāt jebkuru barības 

veidu. Katru barības veidu barotavā var izvietot savā vietā. Barības veidu atdalīšana 

ir ļoti vienkārša un tāpat arī vienkārši var mainīt barības veidu un no jauna noteikt 

tā atrašanās vietu. Tas nodrošina daudzveidību un ļauj jauktas porcijas viegli 

pielāgot koncentrāta izmaiņām. Maisītāja piepildīšana, izmantojot barības satvērēju 

vai torņa silosu, sniedz iespēju jaukt dažādus barības veidus arī mazām porcijām 

mazām govju grupām.

Precīzāka barošana
Sistēmā var iekraut plašu barības veidu klāstu, izmantojot barības satvērēju pildīšanu. 

Lai iegūtu pareizo daudzumu, var pielāgot satvērēja tvēriena izmēru, augstumu un 

aizvēršanos, lai nodrošinātu precīzāku barošanu. Izmantojot pēdējā tvēriena 

barošanas veidu, sistēma novērtē svaru un automātiski pielāgo barības satvērēju. 

Līdz ar to govis attiecīgajā grupā tiek barotas tieši tā, kā nepieciešams. Jūs precīzi 

pārzināsiet barošanas procesu.

Grupas daudzveidība
Lely Vector programmatūrai ir nepieciešama pamatinformācija tikai par porcijām. Tas 

ļauj vienkāršā veidā pielāgoties jaunām grupām. Jūs varat vienkāršā veidā pārvietot 

govis uz citu grupu, pievienot grupai teles vai izveidot pilnīgi jaunu grupu. 

Ideāla kombinācija ar ganībām
Porciju sastāvs un skaits ir vienkārši maināms. Automatizētā barošana ir ideāli 

savienojama arī ar ganībām. Lietus vai karstuma laikā ganībās esošajām govīm, 

kas patveras kūtī, ir pieejamas barības papildporcijas.

Lely Vector sniedz nepārspējamu daudzveidību Iespējam īstenot 

jebkuru barošanas stratēģiju, neatkarīgi no tā, vai barošana ir 

vēlama vairākas reizes dienā, nepieciešamas dažādas porcijas vai 

barošana dažādām govju grupām atšķiras. Efektīva barošanas 

stratēģija uzlabos lopu veselību un izslaukumu.

„Izmantojot Vector, jūs varat  

pabarot dažādas grupas ar  

augstu precizitāti.”

Nikolās Selderaiks (Nicolaas Zeldenrijk), Kanāda
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8
Vector barotavas pildīšana jāveic reizi trīs dienās. 

Mūsu esošie klienti ietaupa vairāk nekā astoņas darba 

stundas nedēļā, salīdzinot ar barošanas režīmu, 

kad govis tiek barotas vienu reizi dienā un vairākkārt 

tiek piestumta barība. Viena gada laikā tas nozīmē 

416 darba stundu ietaupījumu.

Daudzveidība 
       jūsu ikdienas procesos 

Brīvība darba un laika plānošanā
Lely Vector barotava ļauj uzglabāt barību trīs dienām 

uz priekšu. Tas veicina darba ilgtermiņa plānošanu Tā 

kā barotavā pieejamā barība pietiek ilgākam laikam par 

nedēļas nogali, tas ļauj jums iegūt vairāk brīvā laika.

Neatkarība no nolīgtā darbaspēka
Govju barošana ir atbildīgs darbs. To varat veikt jūs pats, 

vai to var darīt nolīgti darbinieki. Taču vai jūs vienmēr 

varat uzticēties, ka citi barošanu veiks pareizi? Izmantojot 

Lely Vector, iespējams ieprogrammēt pielāgotu barošanas 

režīmu un ievadīt porcijas, maršrutus un izkārtojumu 

barotavai vairākas dienas uz priekšu. Barotavas 

piepildīšana ir vienkārša un nepieciešamības gadījumā to 

var uzticēt citiem.

Inteliģentā barošana 
Lely Vector nodrošina svaigu barību visu diennakti īstajā 

vietā un laikā. Barošanas augstuma sensors ir moderna 

ierīce, kas mēra precīzu barības daudzumu uz barības 

galda. Tas bez lauksaimnieku vai pārvaldnieka palīdzības 

nosaka to, kur un kad ir nepieciešama svaiga barība. 

Sistēma tāpat var sastumt barību starp barošanas laikiem 

un vienlaicīgi izmērīt atlikušās barības apjomu.

„Agrāk man vienmēr bija jādomā par 

to, kad barot govis. Tagad par barošanu 

rūpējas Vector.”

Kari Pāvola (Kari Paavola), Somija

Lely Vector ietaupa ne tikai darbaspēku – tā samazina arī stresu. Vienīgās prasības ir barotavas 

piepildīšana un regulāra uzkopšana. Sistēma samazina laika patēriņu, ļaujot jums pārvaldīt savu 

saimniecību tā, kā to vēlaties jūs.

NEDĒĻĀ IETAUPĪTĀS 

DARBA STUNDAS
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Daudzveidība katrai 
    saimniecībai — tagad 

  un turpmāk 

Atbilstošs jebkurai kūtij
Kā autonomam transportlīdzeklim, Lely Vector nav 

nepieciešams papildu atbalsts vai vadotnes, elektrības 

vadi vai sliedes. Automatizēto barošanu varat uzsākt 

nekavējoties. Sistēmai ir nepieciešams nodrošināt 

minimālo barošanas gaiteņa platumu, tomēr mūsdienās 

barošanas gaiteņi parasti ir daudz platāki. Šaurāki gaiteņi 

ievērojami samazina celtniecības izmaksas un atbrīvo 

vietu papildu govīm. 

Vairākas kūtis — viena barošanas 
sistēma
Izmantojot indukcijas sensorus, Lely Vector var 

pārvietoties, lai veiktu barošanu vairākās kūtīs. Kad 

jaunlopi vai govis, kas neatrodas laktācijas periodā, ir 

izvietoti dažādās vietās, Vector iekārtu var vienkārši 

ieprogrammēt, lai padotu barību arī šīm grupām. Klimata 

izturība nozīmē, ka iekārta var bez problēmām 

pārvietoties arī ārpus telpām.

Paplašināma 

Lely Vector sistēma ir modulāra, tādēļ nepieciešamības 

gadījumā to var paplašināt. Viens maisīšanas un 

barošanas robots var pabarot līdz trīssimt lopiem. Lai 

uzlabotu barošanas kapacitāti, var izmantot otru robotu. 

Kamēr viens baro, otru var piepildīt. Tas var paplašināt 

jūsu sistēmas kapacitāti.

Strādā jebkādos apstākļos
Lely Vector ir pārbaudīts un apstiprināts daudzās valstīs 

visā pasaulē. Pašreiz sistēma tiek lietota vairāk nekā 

divdesmit valstīs un tā ir piemērota dažādiem klimata un 

vides apstākļiem. Sistēma spēj apstrādāt visus barības un 

porciju veidus. Barības satvērējs var apstrādāt blokus, 

apaļas un kvadrāta ķīpas un tas pat spēj ļoti precīzi veikt 

satveršanu no kārbas. Tāpat vienmēr ir iespējams piepildīt 

Lely Vector, izmantojot torņa silosu. Lely Vector ir 

piemērots jebkuram lauksaimniekam un gandrīz visiem 

apstākļiem. 

Ir dažādi kūts veidi, kur katram veidam ir savi plānojuma ierobežojumi un priekšrocības. 

Agrāk tas nozīmēja, ka ieguldījumi automatizētās barošanas iekārtās bija saistīti ar kompromisiem. 

Lely Vector nodrošina uzlabotu funkcionālo daudzveidību, to var vienkārši montēt un tas ir 

saistīts ar minimāliem priekšnosacījumiem darbības nodrošināšanai. To var lietot praktiski jebkurā 

saimniecībā, un var pielāgot izkārtojuma izmaiņām - arī tad, ja izmaiņas ir ievērojamas. 

„Maisītāja platforma un traktors 

izmaksātu gandrīz tikpat daudz, cik 

Lely Vector, tomēr nesniegtu mums tādu 

pašu neatkarību.” 

Lars un Saimons Andersoni (Lars and Simon 
Andersson), Zviedrija

14

Lely Vector



15



6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 0:00 3:00
Laiks (stundas) Laiks (stundas)

Dohme et al. 2008. J. Dairy Sci 91: 3554-3567

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

ku
ņģ

a 
pH

ku
ņģ

a 
pH

Lielāku porciju mazāks skaits Mazāku porciju lielāks skaits

Lely Vector

16



Svaiga barība pareizi samaīsitās un 

sabalansētās porcijās

Lieliska un ātra maisīšana 
Lely Vector iekrauj dažādos barošanas materiālus labākajā 

iespējamā kārtībā. Līdz ar to, porcijām ir nepieciešama 

tikai viegla un īsa maisīšana, un daļiņu izmērs tiek 

saglabāts optimālā garumā, lai nodrošinātu optimālu 

lopa kuņģa darbību. Kombinācijā ar palielinātu sauso 

vielu uzņemšanu, tas ļauj sasniegt uzlabotu izslaukumu.

Viss garšo lieliski
Jebkura govs vispirms apēdīs garšīgāko barību. Tomēr 

porciju šķirošana pie barošanas žoga izraisa lielākas 

skābuma (pH) svārstības dzīvnieka kuņģī un samazina 

barības uzņemšanu, kas var izraisīt veselības problēmas. 

Nodrošinot svaigu barību vairākas reizes dienā, barības 

šķirošana tiek samazināta. Tas nodrošina lielāku sauso 

vielu uzņemšanu un samazina atkritumu apjomu. Tāpat ir 

iespējams saglabāt garšu, barojot mazas porcijas vairākas 

reizes dienā, lai izvairītos no oksidācijas un uzsilšanas, 

kas noris retāku un lielāku porciju gadījumā.

Labāka barības uzņemšana
Veselīga govs dienā ēd 8–12 ēdienreizes. Lely Vector 

nepārtraukti nodrošinātā labi samaīsitās, svaigas barības 

padeve ļauj govīm ēst vairāk un sniedz vairāk iespējas ēst 

dzīvniekiem ar zemu statusu ganāmpulkā. Tas pozitīvi 

ietekmē izslaukumu.

Droša glabāšana vairākas dienas
Lely Vector sistēma var nodrošināt svaigu barību visu 

diennakti visa gada garumā. Ja rupjā barība ir uzglabāta 

silosā pareizi, tā nonāks barotavā optimālā stāvoklī. 

Barība saglabā svaigumu vairākas dienas, jo tā tiek 

uzglabāta blokos. Tas novērš oksidāciju, pelējuma un 

baktēriju veidošanos un saglabā barības kvalitāti.

„Kad govis sāku barot ar Vector palīdzību, 

barības atlikumi ievērojami samazinājās. 

Es tīru barības galdu divas reizes nedēļā, tomēr 

barības atlikumi, kas būtu jātīra, gandrīz nav.” 

Ola Kvarbergs (Ola Kvarberg), Norvēģija

VESELĪGĀKAS UN LAIMĪGĀKAS GOVIS. 
VAI ZINĀT IEMESLU?

1.  Uzlabota siekalu sekrēcija un zemāks barošanas 

ātrums (kg/min)

2.  Mazāks dzīvnieka kuņģa pH līmeņa kritums

3.  Labāka dzīvnieka kuņģa darbība

4.  Mazāk gaidīšanas un cīņas par vietu pie 

barošanas žoga

5.  Lielāka brīvība govīm un intensīvāka govju 

pārvietošanās

Govis sniedz maksimālo izslaukumu, ja tās ir 

veselas. Lai to sasniegtu, labai barošanai ir 

izšķiroša nozīme. Lely Vector padod svaigu 

barību labi samaīsitās, sabalansētās porcijās, 

palīdzot uzturēt govis optimālā fiziskā formā. 
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   Padariet savu  
barošanas stratēģiju 

     pelnošāku

„Kopš mēs uzsākām barošanu ar Vector, 

barības uzņemšana ir uzlabojusies un 

izslaukums ir pieaudzis par 1,50 litriem uz govi. 

Govis tagad tiek slauktas 3,2 reizes dienā.”

Korne van den Bergs (Corne van den Berg), 
Nīderlande

Uzlabota slaukšanas un barošanas efektivitāte, vienlaicīgi samazinot ekspluatācijas izmaksas, 

ir būtisks aspekts ienesīguma nodrošināšanai. Konsekventa labāko porciju nodrošināšana ir 

svarīga, lai iegūtu veselīgas govis ar lielu izslaukumu un samazinātu veterinārās izmaksas. 

Augstāka barības uzņemšana visām govīm, tostarp telēm, uzlabo ganāmpulka sniegumu, jo īpaši 

dzīvniekiem ar zemu statusu ganāmpulkā. 

Biežāka barošana
Sniedzot govīm svaigas porcijas uz barības galda vairākas 

reizes dienā, to aktivitāte pieaugs. Govis dosies pie 

barošanas robota biežāk un tās biežāk būs jāslauc. 

Izmantojot robotizēto slaukšanas risinājumu, darbaspēka 

izmaksas var samazināt vēl vairāk. 

Zemas ekspluatācijas izmaksas
Ekspluatācijas izmaksas Lely Vector sistēmai ir ļoti zemas 

un ļauj ietaupīt ievērojamus līdzekļus, salīdzinot ar 

izmaksām, kas nepieciešamas, lai izmantotu tradicionālās 

sistēmas. Vector unikālie līdzstrāvas elektriskie motori 

izmanto efektīvu elektropārvadi.

Uzlabota barošanas efektivitāte
Piensaimniekam ir jāzina, cik daudz barības tiek 

padots katrai grupai un kāds ir šo grupu sniegums. 

Barošanas efektivitātes analīze sākas ar precīzu ziņojumu 

nodrošināšanu. Izmantojot Lely Vector, to ir iespējams 

panākt dažādiem barības veidiem un katras barības 

proporcijai, ja tiek lietotas jauktas porcijas.

Lely Vector
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BARĪBAS PIEEJAMĪBA
Barībai ir jābūt pieejamai visu diennakti To var panākt, 

piestumjot barību vairākas reizes dienā. 
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Patērē mazāk enerģijas
Lely Vector patērē mazāk enerģijas, jo barība tiek iekrauta 

maisīšanas vienībā mazos daudzumos, bet mainīgai 

kārtībai un maisīšanai ir nepieciešams maz enerģijas.

Ekoloģiskais režīms 
Lely Vector maisīšanas un barošanas robotu var pārslēgt 

uz videi draudzīgu energoefektīvu režīmu, ja ir jāveic tikai 

nelielu barības daudzumu jaukšana. Tas samazina 

jaukšanas laiku.

Bez trokšņa vai piesārņojuma
Lely Vector sistēma tiek darbināta ar elektrību. Tā nerada 

troksni, netraucē ganāmpulku vai cilvēkus. Tāpat tā 

nerada emisijas un piesārņojumu. Ganāmpulks ļoti ātri 

pierod pie sistēmas. 

IEVĒROJAMI DEGVIELAS 
IETAUPĪJUMI
Nīderlandē divās saimniecībās divu 

gaidu laikā tika pārraudzīts elektrības 

un degvielas patēriņš — vienu gadu 

pirms Lely Vector uzstādīšanas un 

vienu gadu pēc tam. Tabulā ir norādīti 

ietaupījumi, kas tika sasniegti, lietojot 

Lely Vector. 

Tīra, klusa, 
enerģiju taupoša  
      un droša sistēma

 Samazināts degvielas Paaugstināts elektrības  

 patēriņš patēriņš

Saimniecība A 5811 litri gadā 8030 kWh gadā

Saimniecība B 3728 litri gadā 7760 kWh gadā

Ņemot vērā cenas uzraudzības perioda laikā, saimniecība A ietaupīja 

gandrīz 6500 EUR un saimniecība B vairāk nekā 3500 EUR.

Lely Vector
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Maksimāli lietderīga katra kilovata 
izmantošana
Mūsu plašā pieredze, izstrādājot autonomos 

transportlīdzekļus, piemēram, Lely Juno barības 

piestūmēju, palīdzēja mums izstrādāt Lely Vector sistēmu. 

Iegūtā pieredze un zināšanas, ražojot transmisijas, 

akumulatorus, u.c. komponentus, tika izmantotas, 

izstrādājot Vector iekārtu, lai nodrošinātu maksimāli 

lietderīgu jaudas izmantošanu. 

Drošības iespējas
Izstrādājot jauno sistēmu, īpaša uzmanība tika pievērsta tam, 

lai garantētu drošību dzīvniekiem un cilvēkiem. Sistēma 

atbilst visstingrākajiem starptautiskajiem standartiem. 

Konstrukcijām ir iebūvētas drošības iespējas, piemēram, 

barotavu var atvērt tikai tad, kad to ir nepieciešams piepildīt. 

Atkarībā no konkrētās saimniecības izkārtojuma var uzstādīt 

papildu drošības durvis un/vai žogus.

„Mans mērķis ir radīt enerģētiski autonomu 
saimniecību. Ieguldot Lely Vector, mēs esam 

spēruši ievērojamu soli, lai sasniegtu šo mērķi. 
Mūsu saules enerģijas paneļi sniedz mums 
nepieciešamo enerģiju — Vector patērē 

21 kWh dienā.” 

Jans Borgmans (Jan Borgman), Nīderlande
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ČETRI LABAS BARĪBAS MAISĪŠANAS 
NOTEIKUMI

Iekraujiet garo labību pirms īsās labības 

un sauso labību pirms mitrās labības.

Izvairieties no pārkraušanas vai pārāk 

maza daudzuma iekraušanas.

Pielāgojiet maisīšanas laiku labības 

stāvoklim. 

Izvēlieties pareizo laiku ūdens vai 

piedevu pievienošanai.

Maisīšanas un barošanas robots
Lely Vector sistēmas maisīšanas un barošanas robots ir 

autonoms, ar akumulatoru darbināts transportlīdzeklis, 

kas spēj automātiski padot paša sajauktu barības porciju.

Barotava
Barotava ir zona, kurā tiek uzglabāta barība, kas tiek 

atlasīta un iekrauta robotā. Šajā barotavā ir uzstādīta 

celtņa konstrukcija ar barības satvērēju, kas pārvietojas 

virs barotavas uz pareizo barības bloku. Atkarībā no 

barotavas platuma un dziļuma, tajā var viegli uzglabāt 

barību trīs dienām.

* Var atšķirties atkarībā no saimniecības un porcijas.

Specifikācijas

Maisīšanas un barošanas robota gabarīti
Garums 246 cm
Platums 162 cm
Svars 1 485 kg
Augstums ar atvērtām/aizvērtām slīdošajām durvīm 278 cm/193 cm
Maisītāja tilpums 2 m3

Nepieciešamais minimālais padeves gaiteņa platums
Barošana uz abām pusēm 325 cm
Barošana vienā pusē (ar atgriešanos) 310 cm
Barošana vienā pusē (bez atgriešanās) 260 cm
Gaitenis bez barošanas 275 cm

Kapacitāte un prasības
Viena robota maks. noslodze (dzīvnieki)* 250 – 300
Divu robotu maks. noslodze (dzīvnieki)*  500
Maks. grupu skaits 16
Grīdas virsma Plakana
Maks. slīpums 5%

Skābbarības tranšeja

Barotava

Kūts ar slaucamām govīm

Kūts ar jaunlopiem un neslaucamām govīm

Koncentrāti un minerālvielas

Maisīšanas un barošanas robots
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Stratēģija
Lai veiktu stratēģiskus iestatījumus un ilgtermiņa analīzi, 

Lely T4C var izveidot izsmeļošus un skaidrus ziņojumus, 

kas jums palīdzēs novērtēt barošanas precizitāti, 

efektivitāti un pārvaldīšanu. Tas ir īpaši noderīgi, kopā 

ar personālu vai konsultantiem izskatot un plānojot 

barošanas stratēģiju.

Ikdienas lietošana 
Lely T4C apvienojumā ar Lely Control ļauj tiešā veidā veikt 

barošanas pārvaldību ikdienas darbā — izveidot un iestatīt 

porcijas, piepildīt barotavu vai pielāgot maisīšanas un 

barošanas robota maršrutu, tieši izmantojot šo 

lietojumprogrammu. Galvenie snieguma indikatori (GSI) 

nodrošina tiešu informāciju par sauso vielu uzņemšanu, 

barošanas efektivitāti un dažādiem barošanas apjomiem 

dažādām grupām jūsu ganāmpulkā. Izmantojot šo 

informāciju, barošanas stratēģiju iespējams optimizēt katru 

dienu.

Barotava
Dažādām grupām ganāmpulkā ir nepieciešamas dažādas 

porcijas un barības veidi. Šie barības veidi tiek uzglabāti 

sistēmas bibliotēkā, lai atvieglotu barotavas piepildīšanu. 

Ar vienu pieskārienu izvēlieties piemērotu barības veidu 

pašreizējai barošanas vietai. Tāpat var iestatīt papildu 

informāciju, piemēram, sausās vielas procentuālo sastāvu 

un barošanas cenu. 

Ideālais maisījums
Lai sniegtu savam ganāmpulkam visatbilstošākās barības 

porcijas, barības maisīšanai ir nozīmīga loma, tomēr tā 

atšķiras katrai porcijai. Tādēļ katrai porcijai var iestatīt 

iekraušanas secību, satveršanas dziļumu, maisīšanas laiku 

un skaitītāja naža iestatījumus. Tas ļauj padot optimālās 

barības porcijas atkarībā no ganāmpulka vajadzībām. 

Ar vienu pieskārienu varat jebkurā brīdī iedarbināt vai 

apturēt maisīšanas un barošanas robotu.

Barošanas efektivitāte
Lely T4C sniedz absolūtu vadību un jaunu priekšstatu par 

darba procesa uzlabošanu saimniecībā. Apvienojot 

informāciju par izslaukumu un rupjās barības daudzumu, 

ko izdala automatizētā barošanas iekārta Lely Vector, T4C 

pastāvīgi uzrāda informāciju par sasniegto barošanas 

efektivitāti.

„Mums ļoti patīk informācija, kuru mums 

sniedz Vector, izmantojot T4C.” 

Korjans un Sandra Dornenbali (Corjan and Sandra 
Doornenbal), Kanāda

20 gadu pieredze ir ļāvusi uzņēmumam Lely izstrādāt pasaulē pirmo pilno fermas pārvaldības 

sistēmu robotizētai slaukšanai un barošanai: Lely T4C (Time for Cows (laiks govīm)), kas savieno 

visu Lely aprīkojumu un sniedz lauksaimniekiem pilnu informācijas sistēmu. Turklāt Lely Control 

un Lely T4C InHerd informācija par aprīkojuma iestatījumiem, ganāmpulka pārraudzīšanu un 

analīzēm ir pieejama viedtālruņos un planšetdatoros. Tas sniedz skaidru, vienkārši lietojamu un 

noderīgu informāciju, kas jums palīdzēs ātrāk un vieglāk pieņemt lēmumus.

No biroja līdz 
 ganāmpulkam

Lely Vector
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Automatizētā slaukšanas iekārta 
Lely Astronaut

Automatizētā barošanas 
iekārta Lely Vector

Savienots    aprīkojums

LELY T4C – MŪSDIENĪGA SAIMNIECĪBAS 
PĀRVALDĪBA PAVISAM VIENKĀRŠI

Benchmark
Lely T4C kritēriji ļauj salīdzināt 

saimniecības pārvaldības informāciju ar 

citu saimniecību rezultātiem visā pasaulē.

Komunikācijas ierīce T4C
• T4C biroja dators

• T4C robota vadības panelis 

 (modelis Manager)

• T4C InHerd tālrunis/galds

Analizētā informācija
- Govju veselība

- Izslaukums

- Piena kvalitāte

- Govs aktivitāte

Lely Vector
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Barotājs 
Lely Cosmix

Selekcijas bokss 
Lely Grazeway

Automatizētais teļu 
barotājs Lely Calm

Lely Astronaut sniegtā informācija
• Piena krāsa (katram ceturksnim)
• Tauku/proteīnu rādītāji pienā
• Laktozes rādītājs pienā
• Piena vadītspēja (katram ceturksnim)
• Piena temperatūra
• Somatisko šūnu skaita kategorija katrai 

govij
• Govs svars
• Izslaukums
• Barības uzņemšana
• Barības atlikums
• Slaukšanas laiks/tiešais slaukšanas laiks
• (Maks.) slaukšanas ātrums
• Slaukšanas reižu skaits
• Atteikumu skaits

Lely Qwes sniegtā informācija
• Govs atgremošanas minūtes
• Govs aktivitāte

Lely Cosmix sniegtā informācija.
• Barības uzņemšana
• Barības atlikums

Lely Vector informācija

• Vienkārša porciju ievade 

• Iekārtas iestatījumi

Lely Vector sniegtā informācija
• Grupai izbarotā rupjā barība
• Barošanas efektivitāte

Lely Grazeway sniegtā informācija
• Atkarībā no laika kopš pēdējās 

slaukšanas reizes govs tiks novirzīta 
uz noteiktu zonu

• Atkarībā no klienta vajadzībām un 
saimniecības iekārtojuma govs tiks 
novirzīta uz noteiktu zonu

Lely Calm sniegtā informācija
• Piena uzņemšana
• Svars

Savienots    aprīkojums

Lely Qwes veselības un 
vairošanās pārraudzība
Unikāla kakla siksna ar govs identifikāciju 

un aktivitāšu sensoru veselības problēmu un 

siltuma noteikšanai sākumposmā. 
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1. 2. 3.

7. 8. 9.
Sistēmas uzstādīšana Pamatmācība un lietošanas uzsākšana Vector saimniecības pārvaldības 

apmācība

   Pasākumi 
veiksmīgai 
 automātiskās barošanas izveidei

Ja esat nolēmis iegādāties Lely Vector, mūsu ekspertu komanda var jums palīdzēt visos 

jautājumos, kas saistīti ar sistēmas uzstādīšanu un lietošanu jūsu saimniecībā.

Grafiks šajā lapā attēlo ideālu sekmīga sākumposma notikumu plūsmu.

Vienošanās  par pasūtījuma detaļām Padomi par barotavas iestatīšanu un 
maršrutu izveidošanu saimniecībā

Padomi par barošanu un govju 
pārraudzību

Lely Vector
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4. 5. 6.

10. 11. 12.

29

Vector saimniecības pārvaldības 
apmācība

Klientu apmierinātības pārbaude Nepārtraukts atbalsts un palīdzība Nepārtraukta analīze un konsultācijas

„Mēs nevarējām pat iedomāties, 

ka Lely Vector strādās tik uzticami jau 

no paša sākuma.” 

Karstens Geslers (Carsten Geßler), Vācija

Padomi par barošanu un govju 
pārraudzību

Apspriede par  konstrukciju un 
drošības sagataves darbu saskaņošanu

Saimniecības un aprīkojuma 
sagatavošana

Dubultā pārbaude: drošības, 
būvniecības un loģistikas plāns
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Lely Vector

Dairy farming 
   is something we  
 live for

Mēs darbojamies 
piensaim-
niecības  
nozarei

Unikāls aprīkojuma klāsts
Barības kvalitāte un daudzums ir tie faktori, kas 

galvenokārt nosaka to, cik veselīgi un efektīvi iespējams 

ražot pienu. Lely ir vienīgais ražotājs, kas piedāvā pilnu 

lopbarības ievākšanas iekārtu, kā arī slaukšanas, vākšanas 

un kūts aprīkojuma klāstu. Šī pieredze palīdzēja mums 

izstrādāt Lely Vector.

Tā kā paši esam strādājuši saimniecībā, mēs zinām, kā tas ir — celties agri no rīta. Mēs zinām, 

ko nozīmē stundām ilga uzturēšanās kūtī dienu no dienas, lai nodrošinātu optimālus apstākļus 

ganāmpulkam. Mēs saprotam, kā jūs strādājat un kāpēc to darāt. 

Daudzpusīga klientu apkalpošana 
un iekārtu apkope
Lely pieredzējušie konsultanti palīdzēs gūt optimālu 

labumu no mūsu produktiem un pakalpojumiem. 

Augstās kvalitātes Lely Vector iekārta tiek pārdota ar 

viena gada garantiju un mūsu servisa inženieri ir pieejami 

visu diennakti. Mūsu aizrautība ar inovācijām nebeidzas 

līdz ar mūsu produktu tehniskajiem risinājumiem, bet 

virzās vēl tālāk, aptverot visus praktiskos un pārvaldības 

aspektus jūsu piensaimniecībā. Lely nodrošina to, ka visi 

uzņēmuma servisa inženieri ir informēti par jaunākajām 

metodēm un tehnoloģijām, veicot apmācību un 

testēšanu, kuru organizē Lely Academy. 

Lely Vector
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„Lely Vector barošanas sistēmas ekspluatācijas 

uzsākšana bija saistīta ar pārsteidzoši mazu 

kļūdu skaitu un tās kļūdas, kas tika pieļautas, 

tika nekavējoties labotas, pateicoties Lely 

personāla sniegtajai palīdzībai.” 

Stīns Kildāls Hansens (Steen Kildahl Hansen), Dānija

Lely Center koncepcija — īpaša un 
balstīta uz zināšanām
Uzņēmums Lely Group ir izstrādājis Lely Center 

koncepciju, lai nodrošinātu Lely produkcijas tirdzniecības 

un profesionālu pakalpojumu pieejamību visā pasaulē. 

Visi mūsu apkopes inženieri vienmēr ir informēti par 

jaunākajām metodēm; katru gadu viņi piedalās 

apmācībās un faktisko zināšanu pārbaudēs, kā noteikts 

mūsu Lely Academy. Protams, viņi ir jūsu rīcībā visu 

diennakti 7 dienas nedēļā.
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Aizrautīga saimniekošana

Uzņēmums Lely ir uzkrājis plašu un vispusīgu pieredzi mūsdienu lauksaimnieku vajadzību apmierināšanā. 

Mūsu produkti ir izstrādāti, vispirms domājot par govīm. Mēs cenšamies tām nodrošināt pēc iespējas labākus 

apstākļus, tādēļ piedāvājam lauksaimniekiem un darbuzņēmējiem visdažādākos produktus, kas paredzēti gan 

lopbarības novākšanai, gan barošanai, gan turēšanai, gan aprūpei, gan slaukšanai, gan enerģijas ieguvei. Turklāt 

esam uzkrājuši īpašas zināšanas un pieredzi, kā palīdzēt lauksaimniekiem gūt vislabākos rezultātus, izmantojot 

savu aprīkojumu. Līdz ar to mūsu pamatīgās zināšanas par pilnu saimniecības ciklu no ganībām līdz pat piena 

ražošanai lauksaimniecības nozarē ir nesalīdzināmas. 

Mūsu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu, ienesīgu un pozitīvu lauksaimniecības nākotni.

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, Attis, AWS, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, F4C, Fertiliner, Gravitor, 

Grazeway, Hibiscus, Hubble, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Lotus, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, SAE, Shuttle, Splendimo, 

Storm, T4C, Tigo, Vector, Viseo, Voyager, Walkway un Welger ir reģistrētas korporācijas Lely Group preču zīmes. Ekskluzīvas lietošanas tiesības 

pieder korporācijas Lely Group uzņēmumiem. Visas tiesības paturētas. Šajā publikācijā ietvertā informācija ir paredzēta tikai informatīviem 

nolūkiem, un tā nav paredzēta pārdošanas piedāvājumiem. Noteikti produkti atsevišķās valstīs var nebūt pieejami, un piegādātie produkti var 

atšķirties no attēlos redzamajiem. Jebkāda šīs publikācijas daļu kopēšana vai publicēšana, izmantojot drukāšanu, fotokopēšanu, mikrofilmēšanu 

vai jebkādu citu veidu bez iepriekšējas rakstiskas Lely Holding S.à r.l. atļaujas, ir aizliegta. Lai gan šīs publikācijas saturs ir sagatavots, ievērojot 

vislielāko rūpību, uzņēmums Lely neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies publikācijā esošu kļūdu vai izlaidumu dēļ.

Uzņēmums Lely patiesi rūpējas par vidi. Jūsu Lely izplatītājs


