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Sagedasemal söötmisel on 

positiivne mõju loomade tervisele, 

viljakusele ja toodangule.

Automaatsel söötmisel on piima- 

ja lihakarja sööda väärindamisele 

positiivne mõju.

Looma eluetapi kohasel 

söötmisel on mitu eelist.

Sagedase söötmise 
eelised

Parem söötmine tänu 
automatiseerimisele

Iga grupi jaoks 
kohandatud 
ratsioonid

Automaatne söötmine 
on teie jaoks valmis
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„Olen kasutanud Vectorit üle aasta ja säästnud 
kariloomade söötmise pealt ligi kolm tundi 
päevas. Vector laadib ja doseerib ratsioone 
täpsemini ja söödab loomi tihedamini. Nüüd 
kui sööt on värskem ja maitsvam. Veised on 
rahulikumad ja kasvumäärad paranenud. 
Samuti hoiame palju kokku kütusekulude 
pealt. Enne seadme ostmist kahtlesin selle 
usaldusväärsuses, kuid süsteem on alates 
esimesest päevast laitmatult töötanud.“

Söötmisstrateegia mõjutab märkimisväärselt teie tulemusi

„Mul on nüüd rohkem aega teiste 
tegevuste jaoks farmis.“

Suurtes kogustes kiirelt kääriva sööda söömine põhjustab 
väga suurt pH langust, mis võib põhjustada subkliinilist vatsa 
atsidoosi. Vatsa atsidoos kahjustab vatsa seina. Sööt võib läbida 
vatsa liiga kiiresti, sest toorkiudusid kääritavad bakterid on 
madala pH korral passiivsed, mille tulemusena jääb koresööt 
korralikult seedimata.

Ideaalne stsenaarium on, et lehmad sööva 24 tunni jooksul 
10 kuni 14 väiksemat portsjonit. See säilitab õiged ja 
stabiilsed pH-tasemed, mis tagab optimaalse loomasööda 
kasutamise. Nii söötmissageduse kui ka sööda etteandmise 
sageduse suurendamine soodustab lehmade sagedasemat 
söödalava külastamist.

Kui pakute lehmadele väiksemaid portsjoneid, väheneb neil 
võimalus sööta selekteerida ja see omakorda mõjub hästi vatsa 
pH stabiilsusele. Veel tarbivad lehmad selle tulemusena värsket 
ja maitsvat sööta söödalaval sagedamini.

Selle rutiinse töö automatiseerimine võimaldab teil 
regulaarselt sööta ja söödakoguseid ette anda. See muudab 
teie igapäevased tavapärased toimingud palju paindlikumaks, 
söötmistoimingu palju efektiivsemaks ja teie ettevõtte palju 
edukamaks.

Nutikas söötmine toimib

Sagedasem söötmine ja 
sööda etteandmine tasub 
tõesti ära. See stimuleerib 
sagedast sööda tarbimist 
nii öösel kui ka päeval, mille 
tulemusena on paranenud 
sööda omandamine. 
Sellel on positiivne 
mõju loomade tervisele, 
viljakusele, toodangule ja ka 
teie rahakotile.
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47 karja seas läbi viidud uuring 
näitab, et piimatoodang võib lehma 
kohta varieeruda kuni 13 liitri võrra 
päevas. 56% sellest variatsioonist on 
võimalik vahetult siduda teguritega 
nagu söötmissagedus, sööda 
kohandamine, söödalava pikkus jne.

Söödalaval on alati värske sööt
Lehmade piimatootlikkus on tihedalt seotud nende 
tervisega ning 10 kuni 14 korda päevas söömine 
on hea tervise peamine tingimus. Seetõttu on 
sagedane söötmine nii oluline. Peale selle tähendab 
sööda sagedasem etteandmine, et sööt on alati 
värske ja maitsev, mis vähendab selekteerimist ja 
suurendab söömust.

Optimaalne söömus
Kui söödalaval on alati värske sööt, saab lehm 
ise otsustada, millal süüa. Iga loom saab värsket 
sööta, sealhulgas hierarhias madalamal astmel 
olevad lehmad, kes võivad muidu söödalava juures 
aset leidva agressiivsuse tõttu süüa vähem sööta 
ja teha seda kiiremini. Värske sööda sagedane 
omandamine on vatsale hea. See muudab lehma 
aktiivsemaks ja tõstab piimatoodangut.

Õigel ajal söötmine
Sagedasem söötmine ei ole seotud regulaarse 
söötmisega konkreetsetel aegadel. See on seotud 
sööda tagamisega õigel ajal söömismäära 
kohaselt, et söödalaval ei oleks kunagi liiga palju 
või liiga vähe sööta.

Söömismäär võib näiteks ebatavaliste 
söömisharjumuste või mäletsemise tõttu erineda. 
Lehmad, kellel on võimalik süüa karjamaal, söövad 
söödalava juures vähem. Söötmisaja reguleerimise 
tulemuseks on vähenenud sööda jäägid ja sööda 
maitse säilimine. 

Hea vatsa tervisele
Sage söötmine tagab hea vatsa tervise ja hoiab 
selle pH stabiilsena. Lehm saab rohkem kui pool 
vajalikust energiast rasvhapetest, mis kääritatud 
süsivesikutest järele on jäänud. Kui vatsa pH 
on madal, muutuvad need mikroorganismid 
passiivseks. Mitme väiksema eine söömine päevas 
hoiab pH stabiilsena ja seega kasutavad lehmad 
sööta tõhusamalt. 

Hea tervetele sõrgadele
Sagedasel söötmisel on positiivne mõju ka sõrgade 
tervisele. Kuna sööt on kõikidele lehmadele 
kättesaadav, ei pea nad enam sööda järele 
küünitama. See vähendab survet esijalgade 
sõrgadele ja kaelale. Kui söödavaru on piiratud, 
aetakse hierarhia madalamal astmel olevad 
lehmad sageli minema, mistõttu nad teevad järske 
pöördeid, mis tekitab nende sõrgadele lisasurvet. 

Lüpsiroboti külastamine sageneb
Sagedasem söötmine stimuleerib lehmade 
aktiivsuse taset. Kui kasutatakse lüpsirobotit, 
külastavad lehmad seda sagedamini.

Nii teie kui ka teie lehmad 
võidate sagedasema 
söötmisega

„Konkureerimine söödalava 
juures on täiesti muutunud, 
kuna lehmad teavad, et sööt on 
kättesaadav 24 tundi ööpäevas.“
Claas Tiedemann, Saksamaa

7,28 liitrit 
Piimatoodangul on teisigi 
soodustavaid tegureid 
nagu ratsiooni arvutamine 
ja geneetika.

(Allikas: Dohme, 2008)
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Vajaduse järgi söötmine on kasulik kõikidele karjatüüpidele, nii 
piima- kui ka lihakarjale. Pealegi on igal loomal tema eluetapi 
kohaselt oma söödavajadused.

Iga grupi jaoks 
kohandatud ratsioonid

Noorkari
Mida kiiremini vasikas ideaalkaalu 
saavutab, seda kiiremini on ta valmis 
seemendamiseks ja piima tootmiseks. 
Pakkudes vasikatele sagedamini värsket 
nende vajadustele kohandatud sööta, 
suureneb koresööda tarbimine ja 
need noored loomad kasvavad kiiresti 
tugevateks lehmadeks. Uuringud 
on näidanud, et värske vajadustele 
kohandatud söödaga mitu korda 
päevas toidetud vasikaid on võimalik 
tavapäraselt toidetud vasikatega 
võrreldes seemendada 4 kuni 6 
nädalat varem. 

+92%
Pikaaegne 
tootlikkus 

Pikemaajalisem tootlikkus 
kui lehm poegib 27 kuu asemel 

23 kuu juures.

(Allikas: Van Amburgh, 2000)

Lihakari
Vasikate sagedase söötmise eelised 
kehtivad ka veiseliha tootmiseks 
kasvatatavatele loomadele. Tavapärase 
söötmisega võrreldes suureneb veiseliha 
tootmiseks kasvatatavate vasikate kaal 
sagedasema söötmise juures samuti 
kiiremini. Selle tulemusena suureneb 
lihatoodang oluliselt ja vasikate 
kasvatamise ja nuumamise kulud 
vähenevad. Sagedasema söötmisega 
võidavad ka lihakarja kasvatajad.

Piimalehmad
Kui vasikas on kasvanud piima andvaks 
lüpsilehmaks, tema energiavajadused 
muutuvad, kuna kuivsööda söömine 
muutub piimatoodangu jaoks eriti 
oluliseks. Sagedasem söötmine 
tähendab, et lehmadel on söötmislaval 
alati sööta, mis hoiab sööda maitsvana 
– väiksemad kogused söötmislaval 
ennetavad oksüdeerumist, kuumenemist 
ja lehmade sööda valimist. Maitsev 
värske sööt suurendab koresööda 
tarbimist ja varustab kõrgeks 
piimatoodanguks vajaliku energiaga.

Kinnislehmad
Kinnislehmade söötmine on 
söötmisstrateegia üks olulisemaid 
osasid, kuna toitumine selles 
etapis on järgmise lüpsietapi jaoks 
ülitähtis. Kuivsööda söömiskogused 
üleminekuperioodil määravad kuivsööda 
söömise järgmise piimatootmise 
perioodi alguses, mis mõjutab otseselt 
lehma tervist ja piimatootlikkust. 
Sagedasem söötmine hoiab kuivsööda 
söömise pidevana ja maksimeerib 
söömiskoguseid.
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Teie kohalikud lüpsi- ja söötmiseksperdid

Teie piirkonna Lely Center on teie kohalik 
partner farmi automatiseerimise valdkonnas. 
Lely on aastate jooksul loonud spetsialistidest 
ülemaailmse võrgustiku. Need asjatundjad 
kombineerivad oma automatiseerimise 
kogemuse kohaliku teadmisega. Nende peamine 
eesmärk on aidata teil kasutada kõiki eeliseid, 
mis Lely seadmetel pakkuda on.

Meelerahu
Meelerahu on igapäevaste tegevuste juures ülitähtis. See 
tähendab seda, et saate oma töötajate, masinate ja püsiva 
teenindus- ja toepartneri peale kindel olla. On hea teada, et teie 
Lely Vectori taga on organisatsioon, mida saate usaldada.

Sertifitseeritud hooldustehnikud
Teil on kohalikus Lely Centeris täielik juurdepääs Lely 
kvalifitseeritud tehnikutele. Nad tagavad õige paigalduse, 
seadistavad soovitud marsruute ja pakuvad seadme pika ja 
probleemivaba eluea saavutamiseks õiget hooldust.

Piirkondlikud teadmised ja kogemused
Saate kindel olla ka kohaliku Lely Centeri Farmihaldus 
nõustajate teadmistele, abile ja toele. Nad hoolitsevad selle eest, 
et Vector aitaks kaasa teie farmi tootlikkuse ja kasumlikkuse 
optimeerimisele.

Karjakasvatus on meil veres
Paljudel meie töötajatel on põllumajandusega seonduv taust, 
seega mõistavad nad karjakasvatusettevõtete probleeme. 
Nad läbivad ka koolituse ja sooritavad testid, et olla kindel, et 
nad on usaldusväärsed eksperdid, kes on võimelised toetama 
nii uusi kui ka olemasolevaid kliente. Tänu nende laialdasele 
kogemusele piirkonna teiste süsteemidega, leiavad kohalikud 
hooldustehnikud ja konsultandid vastused kergesti ja hõlpsalt.

Kõige rohkem kogemusi automatiseeritud 
piimatööstuses
Me oleme automatiseeritud piimatööstuses turuliider. Meil 
on ka laialdased teadmised automaatses söötmises ja sööda 
kohandamises. 2008. aastal tulime me turule Lely Juno 
söödakohandajaga ja 2018. aastal müüsime 500. Lely Vectori 
automaatse söötmissüsteemi. Me oleme kasutanud Lely Vectori 
täiustamiseks kõiki aastate jooksul kogutud teadmisi.
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Palju vastupidavam
Lely Vector MFR on nüüd veelgi vastupidavam, kuna me 
kasutasime oluliste osade jaoks alternatiivseid materjale. 
Näiteks on konteiner ja transportöör valmistatud täielikult 
roostevabast terasest.

Palju hooldussõbralikum
Konstruktsioon on mitmes osas muudetud palju 
hooldussõbralikumaks. Ajam ja elektrikomponendid on 
muudetud palju ligipääsetavamaks. See muudab süsteemi 
hooldamise kiiremaks ja lihtsamaks.

Ohutum
Põrkeraud on galvaniseeritud ning ohutuse suurendamiseks ja 
kahjustamise ohu vähendamiseks täiesti ümber kujundatud.

Palju loomasõbralikum
Parem nugade jaotamine ja transportööri pidev 
pöörlemiskiirus loovad palju paremini segatud ja 
tasakaalustatud ratsioonid. MFR-ile on lisatud ka magnet, 
mis eemaldab söödast metallosad.

Automaatne söötmine 
on teie jaoks valmis
Lely Vector viib automaatse söötmise järgmisele tasemele. Edasiarendus 
koos kõige sellega, mida me oleme õppinud alates 2012. aastast, mil see turule 
tuli. Oleme vaadelnud kariloomi ja kuulanud oma kliente. Oleme toetunud 
end tõestanud põhimõtetele, kuid täiustasime suure osa süsteemist. Oleme 
järginud automaatse söötmise tõestatud põhimõtteid ja pidanud seejuures 
oluliseks loomatervishoidu, usaldusväärsust ja kulutõhusust ning tulemuseks 
on automaatne söötmissüsteem, mis on valmis teie käsutusse astuma.
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Palju sagedasem söötmine on hea lehma tervisele, 
viljakusele ja piimatootmisele ning parandab ka 
söödaväärindust, kuna lehmad saavad söödast rohkem 
kätte. Lely Vectori automaatse söödasüsteemiga 
automaatne söötmine teeb palju enam ja pakub 
hulga eeliseid.

Parem söötmine tänu 
automatiseerimisele

Madalad tegevuskulud
Tavapäraste söötmissüsteemidega 
võrreldes on Lely Vector energiakulude 
osas palju efektiivsem. Säästate 
kütusekulult, kuna te ei vaja enam 
söödakäru juhtimiseks traktorit. Kliendid 
säästavad kuni 5500 liitrit kütust aastas.

Paindlik kasutus
Lely Vector on loodud igat liiki söötadele 
ja erinevalt kujundatud lautadele ning kui 
teil on loomad õuel erinevates lautades, 
võib automaatne söötmissüsteem sõita 
nende vahel iseseisvalt. Lely T4C tarkvara 
Vectori jaoks võimaldab teil ratsioone ja 
gruppe kergesti kohandada.

Säästate 5500 liitrit 
kütust
Võrreldes traktoriga 
söötmisega.

Hoiate aastas keskmiselt 
kokku 416 tundi 
Võrreldes söötmisega üks kord 
päevas ja mitu korda sööda 
kohendamisega.

Säästke aega
Säästate iga päev väärtuslikku aega, 
kuna te ei pea enam ise söötmisega 
tegelema. Alates hetkest, mis Lely Vector 
võtab üle, muutub teie päevakava palju 
paindlikumaks. Keskmiselt säästavad 
meie piimatootjatest kliendid umbes 
8 tundi nädalas. Veiselihakasvatajad 
säästavad veelgi rohkem aega. Seda aega 
saate kasutada teiste teie tähelepanu 
nõudvate oluliste asjadega tegelemiseks. 
Teie farmis või teie eraelus.

Täpne söötmine
Automaatne söötmine pakub teile 
kindlustunde, et kõik loomade grupid 
saavad õige koguse õiget sööta. Iga grupi 
konkreetsed nõuded on võimalik täita, 
sisestades haldustarkvaras iga grupi 
kohta ratsiooni koostise. See suurendab 
sööda omandamist, mis tähendab, et 
saate oma loomade pealt rohkem kasu. 
Tavalise söötmisega võrreldes parandate 
ka söödaväärindust.

Kontrollitud kogustes 
söötmine
Lely Vector on ideaalne ka olukorras, 
kus oluline on koguste kontrollimine. 
Doseerimisava on paigaldamise ajal 
võimalik piirata veelgi täpsemaks 
doseerimiseks. See on lisandväärtus 
eriti piimavasikate ja nuumveiste 
söötmisel, kes saavad ratsioone lühikeste 
söödaliikidena. Saate reguleerida ka 
sööda kogust grupi kohta, et Vector 
söödaks lihaveiseid täpselt nende 
vajaduste kohaselt.
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Masinat saate kergesti juhtida oma 

telefoni ra
kendusest. Jälgimine ja 

tulemuste peenhäälestamine on võimalik 

Lely T4C haldusprogrammi kaudu.

Segamisaeg ja vastasnoad on 

võimalik seadistada ratsiooni 

kohta, et tagada sööda 

ühtlane segamine.

Pärast segamist liig
ub 

segamis- ja söötmisrobot 

iseseisvalt lauta, kus 

ratsioon jagatakse täpselt 

õigele loomagrupile.

Robotit on võimalik täita 

rulooni või augusiloga, 

kasutades sööda haaratsit.

Võimalik on kasutada 

ka teisi süsteeme nagu 

silotornid ja jaoturid.

Kuidas Lely Vectori automaatne 
söödasüsteem töötab?
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Lely Vector pakub enneolematut paindlikkust. Võimalik on rakendada mis 
tahes söötmisstrateegiat, kas söötmist eelistatakse mitu korda päevas, 
vajatakse varieeruvates ratsioonides või on see erinev lehmade gruppide järgi. 
Efektiivne söötmisstrateegia parandab nii lehma tervist kui ka tootlikkust.

Lely Vector pakub enneolematut paindlikkust. Võimalik on rakendada mis 

Tõestatud paindlikkus

Kuidas söödaköök töötab?
Söödaköök on ruum, kus sööta hoitakse, valitakse, peale 
võetakse ja segamis- ja söötmisrobotisse laaditakse. 
Söödakööki paigaldatud kraana  koos sööda haaratsiga 
liigub sööda kohal edasi ja tagasi ning korjab sööda vajaduse 
järgi üles. Söödaköögis on erinevat tüüpi sööta lihtne 
üksteisest lahus hoida ja üksteisele lisada. Seal on eraldi koht 
mineraalide jaoturile ja lisaainetele, kui neid peaks olema vaja 
ratsiooni lisada. 

Olenevalt ilmastikutingimustest ja söödaköögi suurusest, saate 
hoiustada kuni kolme päeva sööta. Söödaköögis on piisavalt 
palju ruumi mis tahes soovitud söödastrateegia jaoks ning seda 
on võimalik farmi kasvades laiendada.

Lely Technical Service Supporti konsultandid annavad nõu selle 
kohta, kuidas muuta loomakasvatusettevõtte olemasolevad alad 
söödaköökideks.

Lely BC silolõikur
Lely BC silolõikur on söödaköögi 
täitmiseks tõestatud lahendus. 
Silolõikuri lõikejõudlus on kõrge ja tänu 
pakendamise sügavusele saab Lely BC 
sööda kergesti söödakööki paigutada. 

Silolõikuri terad maksimeerivad 
nii kuivsööda kui ka tahke silo 
lõikesuutlikkust ja saavad lõigata nii 
ümmargusi kui ka kandilisi pakke. Lely 
BC võib iga hetk nõuetega kohaneda, 
olenemata sellest, kui kompaktne sööt 
võib olla.

Silotornid
Lely Vector on ülimal paindlik süsteem. Segamis- ja 
söötmisroboti võib täita kas söödahaaratsiga või silotornist, 
tehes automaatse söötmise kättesaadavaks igat tüüpi 
loomakasvatusettevõtetele igasugustes tingimustes.

„Lely BC 180 XL lõikab suuri pakke, mis 
parandab sööda kvaliteeti. Söödakööki on vaja 
harvemini täita. See säästab aega ja raha.“3 päeva

Keskmine päevade arv 
söödaköögi uuesti täitmiseni.
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Täpne haarats
Söödakööki paigaldatakse enne Lely Vectori kasutamist 
söödahaaratsiga kraana. See liigub automaatselt õige silo- 
või söödabloki juurde, mida on õige rotatsiooni jaoks vaja 
kaaluda ja segada. Söödahaarats skaneerib sööda kõrgust 
laseriga, et haarata kõige kõrgemast kohast. Iseõppiv 
haldustarkvara aitab haaratsil kindlaks teha haaratsi 
pikenduse sügavuse, et haarata soovitud kogus.

Suurepäraselt segatud
Kuna söödahaarats haarab iga liigutusega erinevat tüüpi sööta, on 
koostisosad segamis- ja söötmisroboti sees juba sisuliselt segatud. 
See vähendab põhjalikuks segamiseks kuluvat aega ja energiat. Segamisaeg 
ja vastasterad on võimalik seadistada ratsiooni kohta, et tagada sööda 
ühtlane segamine.

Söödatransportöörid lühikesele söödale
Lihaveiseid toidetakse lühikese söödaga, mistõttu on Vectorile võimalik 
paigaldada lühikese sööda transportöör ja teine doseerimisliin. See tagab 
sööda võrdse jaotumise meetri kohta, mis on lihaveiste jaoks ratsioonide 
ettevalmistamisel oluline.

98%
Vectori süsteemiga saavutatav 

sööda laadimise täpsus
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Põhineb 
söömusel
Süsteem teab, millal ja kus 
on sööt vajalik.

Sööda transportimine õigesse 
asukohta
Pärast segamist liigub segamis- ja 
söötmisrobot iseseisvalt lauta, kus 
ratsioonid jagatakse kontrollitud 
kogustena laiali. Laudas järgib 
söötmisrobot söödalava või seina. 
Laudast väljas leiab süsteem tee, 
järgides põrandal olevaid metallribasid. 
Olenemata ilmast sõidab Vector ühest 
kohast teise, et varustada iga lehm 
värske söödaga.

Uste avamine ja sulgemine
Kliima on kõikide 
loomakasvatusettevõtete jaoks 
oluline, on tegu siis piimakarja, 
lihaveiste või piimavasikatega. 
Laudas optimaalse kliima hoidmiseks 
avab Vector erinevaid elektrilisi uksi 
Bluetoothi abil või võreuksi ja klappuksi 
tõukurikomplektiga.

Sööda sättimine, mõõtmine ja 
söötmine
Sööda sättimise ajal mõõdab Vector 
söödakõrguse anduri abil söödalava 
ees oleva sööda kogust. Kui keskmine 
söödakõrgus langeb alla eelseadistatud 
taseme, laeb Vector vajalikud ratsioonid 
ja viib need asukohta, kus värsket sööta 
vajatakse. Erinevalt söötmisaegade järgi 
söötmisest hoiab söödakõrguse järgi 
söötmine ära olukorra, kus sööta on 
söödalava ees liigselt või pole piisavalt.

Lihtne juhtimine
Lely Vectorit saab juhtida Bluetooth-
ühendusega rakenduse Lely Control 
abil. See tähendab, et saate Lely Vectorit 
juhtida ühe või mitme nutitelefoniga. 
Selle kasutajasõbraliku rakenduse kaudu 
saate juhtida kõike.
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Lihaveiste söödatabelid
Lihakarja puhul on eesmärgiks loomade kaaluiive. 
Selle järgi tuleb kohandada päevane ratsioon. 
Lely Vectori abil on iga lihakarja grupi jaoks 
söötmisplaani sisestamine lihtne. Kui loomagrupi 
ratsioon muutub, kohandab Lely Vector ratsiooni ja 
annab loomadele õiges koguses õiget sööta.

Lely Vectori abil automaatsel söötmisel saate oma söötmisstrateegia 
efektiivsusest parema ülevaate. Lely Time-for-Cows (T4C) 
haldussüsteem näitab keskmist sööda omandamist lehma 
ja grupi tasemel.

Parem sööda ülevaade

Õigete otsuste tegemine
Lely T4C on maailma esimene täielik ärihaldussüsteem lüpsmise 
ja söötmise jaoks ning seda saab ühendada erinevat tüüpi Lely 
seadmetega. See annab farmeritele täieliku ülevaate nende 
farmidest. Lely Control ja Lely T4C annavad lisaks teavet 
seadme seadistuste, karja jälgimise ja analüüside kohta. Nende 
abil saate teha õige teabe põhjal õigeid otsuseid.

Söötmisstrateegia
Lely T4C varustab teid kokkuvõtlike selgete aruannete 
kujul vormistatud strateegiliste seadistuste ja pikaajaliste 
analüüsidega, mis aitavad teil hinnata söötmissüsteemi 
efektiivsust ja haldamist. See on kasulik töötajate ja 
konsultantidega söötmisstrateegia arutamisel või planeerimisel.

Igapäevane kasutus
Koos Lely Controliga võimaldab T4C teil jooksvalt juhtida sööda 
haldust, täpsustades ja luues ratsioone, täites söödakööki 

või muutes segamis- ja söötmisroboti marsruute. Peamised 
tulemusnäitajad (KPI-d) annavad reaalajas ülevaate kuivsööda 
söömise ja erinevate söötade koguste kohta karja erinevate 
gruppide poolt, mis võimaldab teil söötmise strateegiat iga päev 
kehtivate tingimuste kohaselt reguleerida.

Söödaväärindus
Haldustarkvara võib luua ka söödaväärinduse aruandeid. 
Need aruanded annavad selge ülevaate jagatud ratsioonide ja 
tootlikkuse omavahelisest suhtest. Sisestades söödatüübi järgi 
süsteemi kulud, saate ratsioone kilode asemel marginaali põhjal 
optimeerida.

Igale grupile sobiv ratsioon
T4C-d on lihtne seadistada, et iga loomade grupp saaks sobiva 
ratsiooni. See tähendab, et lehmi saab hõlpsalt liigutada ühest 
grupist teise, ilma et põhisätted muutuks ning õige ratsiooni 
valimiseks õigele grupile farmis piisab lihtsast toimingust.
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Tavapäraselt söötmiselt Lely Vectori abil automaatsele söötmisele 
üleminek on suur samm, kuna see tähendab suure hulga korduva 
igapäevatöö üleandmist robotile ja seda juhtivale tarkvarale. See 
ei ole kergekäeline otsus ja me Lelys mõistame seda täielikult. Teie 
abistamiseks oleme välja töötanud standardse sammsammulise 
plaani, et toetada teid käivitusetapis.

Õiged toimingud 
õigel ajal

1. samm 2. samm

3. samm

12 nädalat enne 
käivitamist

4 nädalat enne 
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Kuus kuud kestva perioodi jooksul järgite koos oma Farmi 
haldamise konsultandiga kindlaksmääratud samme ja tegevusi, 
mida on soovitatud enne tegelikku käivitamist, selle ajal ja 
pärast seda. Selle perioodi jooksul kohtume kuus korda, et 
arutada erinevaid teemasid, nagu teie tavapärased toimingud, 
T4C haldussüsteem ja söötmine. 

Pärast iga külastust saate digitaalse aruande ja seonduvad 
teabekaardid. See võimaldab teil tegevuskava teile sobivas 
tempos üle vaadata. 

Söömus ja haldus
Alustuseks tutvustame teile Farm Management Supporti Mida 
me teineteiselt järgmise kuue kuu jooksul võime oodata? Millised 
on teie eesmärgid? Koos automaatse söötmise küsimustega 
arutame selliste teemade üle nagu looma tervis, söötmine ja 
tavapärased toimingud teie farmis.

T4C ja käivitamise ettevalmistamine 
Vaatame üle söötmistoimingud, selgitame teile, kuidas T4C 
haldussüsteem töötab, ja vaatame käivituspäeva kronoloogilises 
järjestuses läbi, et arutada läbi vajalikud ettevalmistused.

Käivitamispäev 
Teeme koos lõpliku kontrolli, vaatame üle söötmisroboti 
tavapärased toimingud, sisestame kõik seaded 
haldusprogrammi ja alustame söötmisega. 

Lely Vectori haldamine
Lehmad harjuvad Vectoriga kiiresti. Peenhäälestame koos T4C 
haldusprogrammi ja vaatame üle kõik tavapärased toimingud. 

Järelevalve
Farmijuhtimise tugi kontrollib süsteemi Lely Vector talitlust 
ja farmi tulemusi, et kindlaks teha, kas mõnda punkti saab 
optimeerida.

Edenemine ja hindamine 
Vaatame farmis ringi, kontrollime T4C-d ja arutame 
hetkeolukorra üle. Peale selle vaatame läbi teie tavapärased 
toimingud ja kõik olemasolevad vahendid. Vaatame 
käivitusprotsessi üle, et näha, kas saavutasite oma eesmärgid, 
kas kõik on selge ja olete rahul. 

Optimeerimine
Pärast käivitusperioodi kokkuvõtte tegemist võtame teiega 
ühendust, et arutada teiega farmi optimeerimist ja teie valitava 
teenuse toe taset.

Põllumajandusettevõtte automatiseerimise kogemustele tuginedes on Lely Farm Management 
Support töötanud välja juhised ja protokollid, mis aitavad teid järk-järgult järje peale. Selles faasis 
anname teile õigel ajal õige teabe. Käsitletakse kõiki olulisi teemasid ja teil on võimalus läbida 
koolituskursus. Kõik see muudab automaatsele söötmisele ülemineku sujuvaks ja vähendab 
igati stressi.
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„Pärast seda, kui ma hakkasin karja 
sagedamini söötma, on loomade 

kaaluiive kõvasti paranenud.“
Fabio Cantù, Itaalia

Nutikas söötmine toimib Lely Vectoriga
Sagedane söötmine ja sööda kohandamine nii päeval kui ka öösel suurendab karja kuivsööda 
söömust. See optimeerib vatsa tervist, söödaväärindust ja tootlikkust. Sööda ett eandmise 
automatiseerimisega muudate oma elu kergemaks, tootlikkuse tõhusamaks ja äri edukamaks. 
Lisateavet nutika söötmise kohta leiate aadressilt www.lely.com/feeding

Võite valida helge põllumajanduse

Võtke ühendust oma kohaliku Lely Centeriga 
ja alustage nutikat söötmist
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Ainukasutuse õigus kuulub Lely Groupi ettevõtetele. Lely ainuüksuse rikkumiseks loetakse mis tahes Lelyle 
kuuluva kaubamärgi volitamata kasutamist või sellise kaubamärgi kasutamist, mis on segadusttekitavalt või 
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