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Det betaler sig hele tiden at være opmærksom på ens foder 
og fodringsstrategi – helt fra høst af græs‑ og majsafgrøder. 
Den rigtige rationssammensætning, adgang til vand og 
fodringshyppighed påvirker direkte køernes sundhed, 
reproduktion og ydelse og dermed også bedriftens rentabilitet.

Når du fodrer i henhold til køernes behov med flere udfodringer om dagen, stimulerer 
det et sundt pH‑niveau i vommen og øger tørstofindtaget. Risikoen for subklinisk eller 
synligt sur vom og klovrelaterede sundhedsproblemer mindskes, og reproduktionen 
forbedres.

Grundlaget for en sund ration begynder med administrationen af marker og afgrøder. 
Ensilering af græs eller majs med størst mulig densitet bevarer næringsstofferne 
bedre, og gør foderet mere indbydende. Dernæst kan det blandes med kraftfoder, eller 
også kan kraftfoderet leveres separat for at sikre en afbalanceret og sund kost.

Skræddersyede rationer gør, at ungdyrene bliver hurtigere klar til inseminering, 
lakterende køer får tilstrækkelig energi til en god mælkeydelse, mens goldkøer får en 
mere glidende overgangsperiode. Disse rationer mindsker også udgifter til opdræt og 
opfedning af kødkvæg.

Automatisering af din fodring gør det lettere at sammensætte den rigtige ration og 
udfodre den til køerne. Automatisk fodring sparer tid og giver dig mere fleksibilitet 
i dit daglige arbejde. Automatisk fodring kan også gøre fodringen mere effektiv og 
dermed bedriften mere succesfuld.

"Selvom vi har færre køer, 
leverer vi ét ton mere mælk med 
samme fedt- og proteinniveauer."

Roy Ammerlaan
Marsum, Holland

Smart fodring betaler sig.

Din fodringsstrategi 
har stor indflydelse 
på dine resultater
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Hyppigere fodring for et sundere pH-niveau i vommen

Køer foretrækker at kunne æde hele dagen. For at sikre optimal sundhed og størst 
mulig mælkeproduktion skal hver ko have 10‑14 måltider om dagen. Dette foder skal 
tilberedes frisk med de rigtige råvarer. 

Når koen æder oftere, stabiliseres pH‑niveauet i 
vommen, mens foderindtaget og udnyttelsen af 
foderets næringsstoffer optimeres.

Sundt pH-niveau i vommen
PH‑niveauet i vommen falder efter hvert måltid på 
grund af de fedtsyrer, der frigives ved fermentering 
af kulhydrater. Rationer til meget produktive 
malkekøer indeholder en masse hurtigt omsættelig 
energi i form af kraftfoder. Køerne behøver derfor 
ikke drøvtygge så meget og producerer derved 
mindre spyt. Det kan føre til ubalance i vommen i 
form at et fald i pH‑niveauet, hvilket i sidste ende 
kan forårsage subklinisk sur vom. Foderet passerer 
for hurtigt igennem vommen, og koen kan således 
ikke få ordentligt udbytte af næringen. Bakterier, 

der får foderet til at gære, kan heller ikke virke, som 
de skal, hvis pH‑niveauet i vommen er for lavt. Det 
giver ringere grovfoderudnyttelse og midlertidige 
eller endda varige skader på vomvæggen.

Foderoptag
En kos appetit afhænger af dens evne til at fordøje, 
for når den er mæt, er den mæt. Når hun spiser 
letomsætteligt foder, bliver der mere plads til en ny 
portion foder i vommen. Tommelfingerreglen siger, 
at en ko dagligt indtager 3 % af sin egen kropsvægt 
i tørstof.

Sortering i foderet
Køer vælger foderet ud ved at udse sig de mest 
indbydende dele af grovfoderet. På den måde ligger 
de mindre velsmagende dele tilbage i resten af 
grovfoderet, som køerne er mindre tilbøjelige til at 
æde. Sortering giver derfor et lavere foderoptag og 
en større mængde restfoder.

Det har to mulige konsekvenser: Køerne, der har 
mulighed for at sortere i foderet (de højt rangerende 
køer), får mere kraftfoder ind, når de æder, og det 
sænker fedtindholdet i deres mælk og giver dem 
øget risiko for subklinisk sur vom og laminitis. De 
øvrige køer, der rangerer lavere, får en stor andel 
grovfoder og dermed mindre energi, end de skal. 
Dette medfører lav topydelse, øget vægttab og 
flere tomdage.

Tilgængelig
he

d
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Adgang Beregnet ration
B
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Fibre

"Undersøgelser blandt 47 besætninger viser, at 
mælkeydelsen varierer med op til 13 liter mælk 
pr. ko pr. dag. Størstedelen af denne forskel 
kan tilskrives faktorer, der ingen tilknytning 
har til køernes foder såsom foderhyppighed, 
foderets friskhed, pladsen ved foderbordet osv."
(kilde: Dohme, 2008)

Ædeadfærd
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Reproduktion
En ko, der får for lidt energi igennem foderet i 
løbet af laktationens første 60‑120 dage, tærer 
på sine fedtreserver og får derved en negativ 
energibalance. Således får æggelederen og 
æggene, der er afgørende for at koen bliver hurtigt 
drægtig igen, for lidt energi og næringsstoffer i 
modningsfasen. Konsekvensen er, at der frigives 
follikler og æg af ringere kvalitet mellem 60 og 90 
dage efter kælvning (den periode, hvor de fleste 
køer insemineres første gang). Dermed bliver 
chancen for, at køerne bliver drægtige, mindre. 
Foderet skal opfylde en masse behov for at sikre, 
at ægceller og embryoner er af god kvalitet.

Klove
Fordøjelsesforstyrrelser (subklinisk eller synligt 
sur vom) påvirker klovsålens kvalitet og kan 
medføre blødning fra sålen og kronisk laminitis. 
Det er vigtigt, at køerne har adgang til godt 
grovfoder døgnet rundt for at forebygge dette. 
Foderet skal have den rigtige struktur med 
tilstrækkeligt, men ikke for meget protein. 
Proteinudnyttelsen kan måles ved hjælp af 
ureaindholdet i tankmælken.

Fodr køerne hyppigere
Køer, der hele døgnet har adgang til 10‑14 mindre 
og mere nøjagtige portioner, bevarer et korrekt, 

stabilt pH‑niveau i vommen. Disse køer har også gavn 
af et maksimalt foderoptag og udnytter grovfoderet 
så effektivt som muligt.

Betingelser for et ordentligt foderoptag
For at kunne æde ordentligt, skal en ko have adgang 
til friskt foder ved foderbordet. Faktorer såsom plads, 
korrekt fodersammensætning og adgang til vand er 
også med til at påvirke ædeadfærden.

Tid og plads
For at køerne kan æde sundt, skal der være 
tilstrækkeligt med plads ved foderbordet, og 
sengebåse til drøvtygning er også meget vigtige.

Køer foretrækker at æde samtidig, så det er vigtigt, 
at der er nok plads ved foderbordet. Begrænset plads 
betyder dog ikke så meget, hvis der altid er frisk og 
velsmagende foder tilgængeligt, men det kan blive et 
problem, hvis der kun ligger foder af lavere kvalitet 
tilbage til de lavere rangerende køer. Disse lavere 
rangerende køer, der afventer, at højere rangerende 
køer æder først, æder hurtigere og ofte mindre. 
Konsekvensen kan være, at disse køer ikke får de 
rigtige næringsstoffer.

Tilstrækkeligt med frisk vand
Vand spiller også en vigtig rolle for såvel 
mælkeproduktion som kosundhed. En ko har brug for 

1‑2 liter vand for hvert kilo mælk, hun producerer. Køer kan 
lide at drikke store mængder vand – især efter de er blevet 
malket eller har ædt. De kan på kort tid drikke 10‑20 liter 
vand og kan gøre det 7‑12 gange om dagen. 

Det vil sige, at en ko i gennemsnit – afhængigt af 
vejrforhold og mælkeydelse – drikker 100‑150 liter 
om dagen. For at opfylde dette behov skal der være 
tilstrækkeligt med drikkesteder i stalden – dvs. mindst to 
åbne vandtrug pr. 20 køer.

En ko producerer spyt ved at tygge drøv, så det er vigtigt, 
at foderet har struktur nok til at stimulere drøvtygningen 
og dermed spytproduktionen. Køer producerer dagligt 
mellem 200‑250 liter spyt, som de skal bruge til at opbløde 
foderet, supplere vomvæsken og danne en buffer, der 
forebygger, at surhedsgraden i vommen bliver for høj.

Velblandet ration
Udover hyppig fodring er det også vigtigt at 
præcisionsfodre for at sikre korrekt ædeadfærd 
og kosundhed.

Beregning af rationer kræver tid og opmærksomhed fra 
såvel foderrådgiveren som landmanden. Hver dyregruppe 
har forskellige foderbehov, der afhænger af alder 
og laktationsstadie.

Hyppigere fodring er ensbetydende med oftere at udfodre 
korrekte rationer, der indeholder alle de næringsstoffer, 
den pågældende dyregruppe har brug for. Ved at blande 
foderet ordentligt får køerne adgang til ensartet foder 
langs hele foderbordet.

Konsekvenser af nedsat foderoptag
Køer, der æder mindre på grund af f.eks. konflikt ved 
foderbordet eller en ujævn næringsfordeling i rationen, 
ender med at få helbredsproblemer, der kan påvirke 
reproduktion og mælkeydelse.

Subklinisk sur vom kan medføre klovproblemer. 
Klovproblemer nedsætter en kos mobilitet. Den besøger 
derfor ikke foderbordet ligeså ofte, indtager mindre foder 
og producerer mindre mælk. 
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Fra mark til foderbord

God fodring handler udelukkende om at sørge for adgang til velsmagende 
kvalitetsfoder ved foderbordet hele dagen. Jordbund, gødning og høst er alt 
sammen med til at påvirke foderets kvalitet. Jo bedre foderet ensileres, jo 
mindre risiko er der for varmedannelse og fodertab, og jo bedre er kvaliteten 
af foderet ved foderbordet.

Sammensætning af korrekte rationer til de enkelte 
kogrupper kræver foder fra kvalitetsensilage. Det er 
afgørende for reproduktion og mælkeydelse, at du 
fodrer i henhold til dine køers behov.
 
Grovfodermanagement
Høstprocessen påvirker grovfoderets kvalitet 
og dermed køernes produktion og sundhed. 
Ensilering er et vigtigt led i foderproduktionen. 
Bevaringen af næringsstoffer afhænger af, hvordan 
ensilagestakken opretholdes. Varmedannelse i 
ensilagestakken er hovedårsag til fodertab og gør 
foderet mindre velsmagende.

Ordentlig konservering
En af de vigtigste faktorer ved konservering 
af græsensilage er at begrænse ilttilførslen. 
Hvis afgrøden i ensilagestakken er i kontakt 
med ilt for længe, kan den blive overophedet. 
En sådan temperaturstigning kan forstyrre 
gæringsprocessen. Ilten holdes ude ved at påfylde 
ensilagen i siloen lag for lag og sørge for at trykke 
den ordentligt sammen med maskiner.

Eventuel varmedannelse i ensilagestakken 
afhænger også af afgrødens snittelængde. 
Den ideelle snittelængde for græs er 5‑7 cm. 
For græsensilages vedkommende er det lettere 

at opnå høj densitet, hvis tørstofindholdet ligger 
mellem 35 % ‑ 45 % (og helst på 40 %). Hvis 
græsensilagen eventuelt er mere tør, skal du sørge 
for, at en mere våd ensilage lægges i ensilagesiloen 
som det sidste for at maksimere komprimeringen. 

Det er svært at komprimere maskinelt, hvis 
tørstofindholdet overstiger 45 % – især i de øvre lag. 
Det kan medføre mere ilt i græsensilagen og dermed 
større risiko for varmedannelse. Hvis ensilagen er 
tør, er det bedst at opbygge ensilagestakken med 
tynde lag.

Det ideelle tørstofindhold for majs er ca. 35 %. Den 
ideelle snittelængde for majsensilage afhænger af 
tørstofindholdet. Majs med mindre end 34 % tørstof 
har en ideel snitlængde på 10‑14 mm. Hvis majsen 
indeholder mere end 38 % tørstof, er den ideelle 
snittelængde 6‑8 mm. Hvis majsen snittes i længere 
stykker, får det større strukturværdi, men samtidig 
bliver det sværere at komprimere ensilagen 
maskinelt, og det øger risikoen for varmedannelse.

Dernæst er det vigtigt, at ensilagestakken dækkes 
så hurtigt som muligt, helst med nyt eller brugt 
ensilagefolie, og derefter dækkes med et silonet. 
Ensilagestakken kan også dækkes med sand, 
dæksider eller sandsække.

Fodermanagement
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Total blandet ration (TMR) vs. Delvist 
blandet ration (PMR)
Afhængigt af dine personlige præferencer, og hvorvidt 
du malker med en malkerobot, kan du fodre køerne 
med en total blandet ration (TMR) eller en delvist 
blandet ration med yderligere kraftfoder (PMR). PMR 
kan også tilpasses i forhold til individuelle behov.

Total blandet ration (TMR)
TMR indeholder alle rationens komponenter, som 
blandes og udfodres ved foderbordet. Komponenterne 
blandes grundigt med enten et mekanisk eller 
automatiseret system.

Håndtering af dårlig ensilage
Ensilagen skal tages hurtigt ud, så foderet kan 
holdes friskt. Lav ensilagestakken således, at der 
fjernes mindst en meter om ugen. Sørg for, at 
skære ensilagen lige over, så den udsættes mindre 
for iltning, og ryd dagligt eventuelt løst foder væk.

I forbindelse med udtagning af ensilage er det oplagt 
at tjekke ensilagestakken visuelt for varmedannelse, 
mug og råd. Fjern omgående fordærvet foder, så det 
ikke ender hos køerne eller spreder fordærvelsen til 
den øvrige ensilage. Det gælder også for foderrester 
i fodervognen: Fjern det efter hver foderrunde, så 
det ikke blandes med den nye, friske ration ved 
næste foderrunde. 

Blokskærer
En blokskærer er god til at sikre, at ensilagestakkens 
kvalitet opretholdes, når der hentes ensilage – 
både under og efter udtagning. En blokskærer 
skærer foderet i ensilagestakken i kompakte blokke. 
Det begrænser iltningen af ensilagestakkens 
tilbageværende foder og reducerer således risikoen 
for varmedannelse. I sidste ende betyder det mindre 
næringstab.

Desuden skærer blokskæreren foderet i pæne 
blokke, der er lette at stable i foderkøkkenet. 
Blokkene skæres, så de forbliver faste og ikke falder 
fra hinanden. 

Delvist blandet ration (PMR)
PMR adskiller sig på den måde, at den ration, 
der udfodres, ikke indeholder al den energi, den 
pågældende dyregruppe skal bruge. Kraftfoder 
udfodres dernæst individuelt til den enkelte ko. 
Køerne kan fodres med kraftfoderet i en separat 
kraftfoderautomat eller i malkerobotten.

Begge løsninger har fordele og ulemper. Det er 
vigtigt, at fodringsmetoden passer til den måde, 
en bedrift drives på, og dens størrelse. Ifølge 
undersøgelser giver det ingen forskel i mælkeydelse, 
om der fodres med TMR eller PMR. PMR giver dog 
højere mælkeydelse tidligt i laktationsfasen, mens 
TMR styrker mælkeydelsen senere i laktationen.
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Efter at have sikret ordentlig ensilering og en korrekt rationssammensætning kan 
den næste fase i fodringen begynde: læsning og blanding. Præcis fodring sikrer, 
at køerne har adgang til en afbalanceret ration langs hele foderbordets længde.

Vigtigheden af præcis påfyldning
Fodring i henhold til individuelle behov eller gruppebehov 
kræver præcis fodring. Det begynder med læsning af 
fodermidlerne: Præcis afvejning af disse fodermidler er 
det, der afgør, hvor præcist gruppen fodres. 

Her kan automatisering være et effektivt redskab. 
Smart præcisionssoftware gør dig i stand til at veje 
og overvåge forholdet mellem rationens komponenter 
meget nøjagtigt, så du ved, at rationen altid har den 
rigtige struktur, uanset hvor tit du fodrer.

Hvis du henter foderet i ensilagestakken og vejer det 
manuelt, risikerer du, at mængderne varierer. Hvis det 
bliver en daglig rutine, giver det gentagne afvigelser 
i rationen med konsekvenser for dyresundheden og 
produktionen, uanset om du fodrer konventionelt eller 
mere hyppigt.

Vigtigheden af ordentlig blanding
Blanding begynder med at anbringe de rigtige 
ingredienser i fodervognen. Ordentlig blanding er endnu 
en forudsætning for præcisionsfodring. Læsserækkefølge, 
foderets længde, mængden af foder i blandekarret, 
knivenes montering og stand samt blandetid, har alt 
sammen en indflydelse på kvaliteten af det endelige 
resultat. Længere foder er sværere at blande, så det 
kræver mere tid og energi. Tilsætter du vand til rationen, 
kan du mindske risikoen for, at køerne sorterer i foderet.

Ved at blande rationen ordentligt forbedrer du dens 
ensartethed og sikrer en mere ensartet fodring langs 
hele foderbordets længde. Når foderet fordeles jævnt, 
får køerne også sværere ved at sortere i foderet, og det 
mindsker risikoen for at lavere rangerende køer ender 
med at få subklinisk sur vom.

Automatisk fodring kan også forbedre effektiviteten. 
Et blandingssystem, som kan tilpasses fuldstændig 
i forhold til en bestemt gruppe køer, er mere effektivt 
og konsistent end manuel blanding.

Læsning og blanding
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Passende foder til hver gruppe

Hver gruppe har egne næringsbehov, der afhænger af køernes livs‑ og 
laktationsstadie. Frisk foder ved foderbordet døgnet rundt – skræddersyet 
til gruppens behov.

Fodring i henhold til behov
Ved at opdele køerne i grupper ud fra deres 
næringsbehov bliver det lettere at præcisionsfodre. 
Overordnet kan de opdeles i fire grupper:

Ungdyr
Jo hurtigere en ungkvie når den rette vægt, jo før er 
hun klar til inseminering og mælkeproduktion. Når 
kalve oftere får frisk mælk efterfulgt af en ration, 
der er skræddersyet til deres behov, øger det deres 
foderindtag, og deres vækst fra kalv til ko fremskyndes.

Kødkvæg
Kødkvæg opfedes også hurtigere med hyppigere fodring 
i henhold til deres behov. Det øger kødproduktionen 
væsentligt, mens det samtidig sænker omkostningerne 
for avl og opfedning.

Lakterende køer
Når en ko ko starter på en ny laktation, skal dens 
energiindtag ændres, og indtaget af tørstof til at 
stabilisere pH‑niveauet i vommen får større betydning. 
Ved at fodre oftere øges tørstofindtaget. Det gør koen 
mere aktiv og øger dens mælkeproduktion.

Goldkøer
Når køer kommer i den tidlige goldfase i begyndelsen 
af goldperioden, skal deres ration være mager, så 
yveret får mulighed for at tørre ind og hun ikke bliver 
for fed. I afslutningsfasen (de sidste tre uger inden 
kælvning) har de brug for flere næringsstoffer, men 
deres foderoptag er reduceret – delvist på grund af 
af livmoderens udvidelse. I tiden efter kælvning kan 
kraftfoder være med til at sikre et tilstrækkeligt 
foderindtag og en hurtig mælkeproduktion.

Køer, der har adgang til 10‑14 mindre portioner 
for hvert døgn, udnytter grovfoderet maksimalt. 
Hyppigere fodring og foderskubning stimulerer køerne 
til at besøge foderbordet oftere for at fylde vommen 
op. Når køerne får mindre portioner, er de mindre 
tilbøjelige til at sortere i foderet – ikke mindst fordi 
foderet altid er friskt og velsmagende. Det har også en 
positiv indflydelse på dyresundheden.

Automatisk fodring
Automatisering er med til at gøre din fodringsstrategi 
mere effektiv igennem hele fodringsprocessen. Den 
software, der følger med automatiseringssystemer, 
viser nøjagtigt, hvor meget en ko spiser og producerer, 
og hvordan køerne klarer sig i forhold til hinanden. 
Hvis en kos appetit eller ydelse falder, kan det skyldes 
sundhedsproblemer eller behov for anden kost. 
Automatisering giver mulighed for mere end bare 
præcisionsfodring: Rapporter for de enkelte køer gør 
det nemmere at lave ændringer på individuelt plan.

Afgræsning
Selv når køerne græsser, er der fordele ved at bruge 
automatisk fodring. Når køerne går på græs, kan 
fodringen reduceres eller helt indstilles for at tilskynde 
indtaget af frisk græs. Når køerne vender tilbage til 
stalden sidst på dagen, kan systemet sikre, at der 
er adgang til nok foder. Systemet måler foderets 
gennemsnitshøjde ved foderbordet, så det ved, hvornår 
foderet skal suppleres. Således undgår foderet at ligge 
for længe ved foderbordet, hvorved det ellers mister 
friskhed og smag.

Fodring
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Overvågning, justering og planlægning

Præcis fodring kræver godt management. Køer giver dagligt udtryk for deres 
sundhedstilstand, og om deres kost er den rigtige. Denne indsigt er vigtig for at 
kunne gribe hurtigt ind, når det kræves. Planlægning, overvågning og justering er 
en daglig rutine. 

Et godt fodermanagement giver indblik i foderoptag, 
mælkeydelse og tørstofindtag. Et eksempel kan 
være, hvordan foder fra en anden ensilagestak vil 
påvirke ydelsen og til hvilken pris? Hvad er den ideelle 
fodereffektivitet? Det er alt sammen relevante faktorer, 
der har direkte indflydelse på køernes sundhed 
og produktion.

Overvågning
Overvågning af køernes ædeadfærd er en daglig 
opgave, netop fordi fodring, foderindtag og kosundhed 
hænger uløseligt sammen. Faktorer såsom køernes 
aktivitetsniveau, væskeindtag og drøvtygningsniveau 
kan alle overvåges ved hjælp af softwaren. Jo højere 
standarder, der sættes inden for kvægdrift, jo mere 
nøjagtigt bliver dataet om den enkelte kos ædeadfærd.

Justeringer
Når landmanden har fået indsigt i disse faktorer, 
kommer justering som det næste skridt. Bør en 
ko æde oftere eller have andet foder? Hvordan 
kan drøvtygningen påvirkes? Afhængigt af alder, 
laktationsstadie og genetik bør hvert trin føre til en 
optimering af fodereffektiviteten: 1.5 ‑ 1.7. Alle værdier 
under eller over dette interval er ikke ideelt og påvirker 
såvel kosundhed som bedriftens fortjeneste negativt.

Planlægning
Den korrekte fodringsstrategi udarbejdes i samarbejde 
med din foderkonsulent.

Management
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Certificerede serviceteknikere
Det er vigtigt, at du igennem dit Lely 
Center har fuld adgang til kvalificerede 
Lely‑serviceteknikere. Disse teknikere sørger 
for at installere systemet perfekt, indstille 
de krævede ruter og give dig den nødvendige 
service til langvarig, pålidelig brug.

Farm Management Support
Vores kolleger fra Farm Management 
Support står til rådighed med rådgivning 
om en lang række emner, lige fra 
installation af Lely‑udstyr i stalden til 

daglige rutiner, automatisk malkning 
eller overgang dertil samt fodring og 
indstillinger i managementsoftwaren.

Konsulenterne står klar – både, når 
du køber en fodringsrobot, og når du 
diskuterer rationer til dit kvæg med 
foderrådgiveren. De har omfattende 
erfaring og kendskab til det, der rører 
sig på andre bedrifter, og gør alt, hvad 
de kan, for at sikre, at du får det størst 
mulige udbytte af din fodringsstrategi.
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Teknisk Service Support
Afdelingen for teknisk 
servicesupport har ansvar for 
installation og vedligeholdelse af 
vores produkter. Afdelingen består 
af kvalificerede, certificerede 
teknikere, der ved, hvordan vores 
maskiner fungerer – helt ned 
til mindste detalje. Hver enkelt 
tekniker arbejder i sit eget område 
og kender derfor til bedriftens 
baggrund, maskiner og detaljer 
herom. Serviceafdelingen står til din 
rådighed døgnet rundt.

Vi har mælkeproduktion 
i blodet
Mange af vores medarbejdere 
startede deres arbejdsliv i 
landbruget, så de er bekendt med 
forholdene på mælkeproduktions‑ 
og kvægbedrifter og har den 
nødvendige ekspertise til at støtte 
alle vores kunder. Takket være 
deres omfattende erfaring med 
andre systemer i området er lokale 
serviceteknikere og konsulenter 
bekendt med alle relevante aspekter.

Mere erfaring end nogen anden 
inden for automatisering af 
mælkeproduktion
Vi har været førende på markedet inden for 
automatisering af mælkeproduktionsbedrifter 
i mange år og nyder også godt af en 
omfattende erfaring inden for automatisk 
fodring og foderskubning. I 2008 lancerede 
vi foderskubberen Lely Juno, og i 2018 fejrede 
vi salget af Lely Vector nr. 500. Vores globale 
tilstedeværelse og omfattende netværk gør, 
at du kan have fuld tillid til vores kendskab til 
lokale forhold, love og bestemmelser. 

Fodereksperter i dit område
Ekspertise med rødder i landbrugssektoren
Lely Center er en pålidelig partner inden for staldautomatisering. Vi har igennem årene 
opbygget et omfattende netværk af specialister, der kombinerer deres erfaring inden for 
staldautomatisering og fodring med lokal ekspertise. 

Deres hovedformål er at hjælpe dig til at få fuld gavn af præcisionsfodring.
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Automatiseret fodring 
med Lely
Vi har i mange år leveret et bredt udvalg af produkter inden for 
automatisk malkning og fodring til kvægbruget. Herover kan du læse 
mere om vores foderprodukter og ‑robotter, der hjælper dig til at fodre 
i henhold til koens behov med hjælp fra smart software, der giver et 
klart overblik.

Lely T4C
Lely T4C‑managementsystemet blev oprindelig 
designet til brug med malkerobotten Lely Astronaut, 
men er siden blev videreudviklet til andre 
automatiserede foderløsninger. Det er derfor den ideelle 
informationskilde til din mælkeproduktionsbedrift. 
T4C giver indsigt i realtid uden ekstra besvær. Du kan 
selv gribe ind direkte, når og hvor det er nødvendigt, 
og du kan også handle forebyggende på grundlag 
af forudsigelser.

Lely Astronaut
Lely Astronaut malkerobotten lokker køerne til med 
kraftfoder, der udfodres, mens de besøger robotten. 
Ligesom Lely Cosmix er Lely Astronaut knyttet til 
Lely T4C og indsamler automatisk mælkedata om den 
enkelte ko.

Lely Qwes
En god forståelse for kosundhed forebygger sygdomme 
og produktionstab. Ko‑identifikations‑systemet 
Lely Qwes måler de mest vitale data for hver enkelt ko 
hver anden time. Du kan også vælge at tilføje en særlig 
sensor til at måle vommens bevægelser. Dette er et godt 
redskab til at læse køernes ædeadfærd i Lely T4C.

Lely Vector
Lely Vector er et automatisk fodringssystem, der 
fodrer køerne i henhold til deres behov. Blandings‑ 
og fodringsrobotten kører på egen hånd mellem 
foderkøkken og stalde, mens den vejer og blander 
foderet til en ensartet ration. Lely Vector måler 
foderhøjden ved foderbordet, så den ved, hvornår 
foderet skal suppleres. Sammen med Lely T4C giver 
Lely Vector indsigt i fodring i realtid.

Lely Juno
Foderskubberen Lely Juno skubber 
foderet ind langs foderbordet, så køerne 
altid har det inden for rækkevidde. 
Foderskubberen tilskynder køerne 
til oftere at besøge foderbordet. Det 
betyder, at den enkelte ko, uanset dens 
position i hierarkiet, kan æde i henhold 
til sine egne behov og således holde sig 
i topform.

Lely Calm
Jo hurtigere en kalv tillægger sig den 
ideelle vægt, jo hurtigere bliver hun klar til 
inseminering og mælkeproduktion. Når kalvene 
har adgang til den rigtige mælk i de første 35 
dage, får de en flyvende start. Lely Calm er en 
drikkeautomat, der dispenserer den rigtige mælk 
ved den rigtige temperatur. Den er knyttet til 
Lely T4C og giver således direkte indsigt i den 
enkelte kalvs mælkeindtag.

Lely Cosmix
Foderautomaten Lely Cosmix og Lely Astronaut 
sikrer, at den enkelte ko får den mængde kraftfoder, 
den har brug for. Køer, som ikke æder nok under 
malkning, samt kvier og goldkøer kan også få deres 
kraftfoder fra Cosmix.
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Lely Vector får smart fodring til at fungere

Smart fodring begynder hos Lely Center

Hyppig fodring reducerer tabet af vigtige næringsstoff er og opmuntrer køerne til at æde 
små portioner oftere. Der er mindre varmedannelse i foderet, og det holder sig mere 
friskt og velsmagende. Når foderindtaget er mere ensartet, holdes pH-niveauet i vommen 
mere stabilt, hvorved foderudny� elsen kan forbedres. Det er godt for dyresundhed, 
reproduktion og mælkeydelsen og sidst men ikke mindst for dit slutresultat.

Smart farming er et valg.

"Jeg fodrer nu flere gange 
om dagen med forskellige 
rationer til hver gruppe." 

Roy Ammerlaan
Marsum, Holland
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