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Farmi juhtimise tugi
Automaatne lüpsmine ja karjatamine
on edukaks osutunud paljudes
piimafarmides üle maailma.
See brošüür pakub mõningaid
näpunäiteid ja teavet automatiseeritud
lüpsmise ning karjatamisel
põhinevate haldussüsteemide kohta.

Karjatamine ja automaatne lüpsmine
Automaatse lüpsmise ja karjatamise edukus on tõestust leidnud paljudes piimafarmides üle maailma.
Tavapärase automaatse lüpsmisega võrreldes vajab see teistsugust lähenemist. Lelyl, kui automaatse lüpsmise turuliidril, on
aastatepikkune praktiline kogemus ja uuringutulemused, mis kokku võimaldavad meie ettevõttel pakkuda edukaks automaatseks
lüpsmiseks ning karjatamiseks vajalikku täpset nõustamist.
Võtmeelemendiks on leida juhtimisviis, mis sobib iga individuaalse farmi, tootja eesmärkide ja eelistuste ning
keskkonnatingimustega. See brošüür pakub taustteavet ja praktilisi nõuandeid karjatamisega tegelevate automaatsete
piimafarmide halduse kohta. Lely farmijuhtimise nõustamine aitab luua kohandatud lahendusi, mis aitavad karjatamisel ja
automaatsel lüpsmisel edu saavutada.
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Mäletsemine

Rohu kvaliteet on aastaajati erinev. Selle tulemusel võib
söödava toorvalgu hulk olla liiga suur, mis põhjustab
karbamiidi ülemäärasust. See ei ole alati probleemiks,
kuid valgu, energia ja kiudainete vahel võiks olla
tasakaal. Liigse valgu manustamine ei vähenda ainult
lehma tootlikkust,vaid on ka ebaökonoomne.

Üks näitajatest on ka mäletsemine. Kas lehmad
mäletsevad piisavalt? Vähene mäletsemine võib viidata
ratsiooni liiga madalale kiudainete sisaldusele või
hõredale struktuurile. Liigne mäletsemine võib viidata
liigsele kiudainete sisaldusele. Reeglina peaks korraga
mäletsema kümnest lamavast lehmast seitse ja iga
suutäit tuleb mäluda 60 korda.

Variatsioonid
Eesmärk on jälgida lehmade söömust karjatamisel,
kuna see võib iga päev kõikuda. Tegurid nagu ilm,
maitseomadused, karjatamissüsteem ja heina
mitmekesisus mängivad kõik oma rolli. Peate lehmade
ratsioone tasakaalustama sellele vastavalt. Söödava
toidu kohta ülevaate saamiseks on mitmeid tööriistu,
kuid olulised on ka inimsilmaga tehtud vaatlused,
lehmade näitajad ja terve mõistus.

Õige tasakaal
Õige ratsioonide tasakaalu saavutamine tähendab,
et peate olema valmis vastavalt vajadusele loomade
toitumist muutma. Esimese asjana tuleb enne
karjatamise hooaja algust muuta kontsentraadi tüüpi,
minnes üle valgupõhiselt tärklisepõhisele tootele. See
kehtib ka karjatamisel põhinevate ja osaliselt segatud
ratsioonidega karjatamissüsteemide puhul. Eriti oluline
on see osaliselt segatud ratsioonide söötmisel, kuna
see väldib põhiratsiooniga liigse valgu andmist, mis
omakorda väldib raiskamist ning vähendab kulusid.
Teiseks võimaldab see ratsiooni valgu ja tärklise taset
söödalaval tasakaalustada. Ratsiooni valgu, energia ja
kiudainete taset saab korrigeerida söödalaval vastavalt
vajadusele.

Sõnniku vaatlus
Sõnniku vaatlemine kaks korda päevas annab hea
ülevaate sellest, kas ratsioonid on parajas tasakaalus.
Kas näete palju seedimata kiulist materjali, kas
see on tihke või sile? Ratsiooni seedimata osa üle
otsustamiseks võite appi võtta ka sõela. Sõnniku
vaatlemisel pidage silmas, et tegemist on viimase
24 tunni jooksul seeditud ratsiooniga. Kui arvestada
ka piima karbamiidi taset, annab valgu ja energia
tasakaalu kohta teavet ka sõnniku värvus. Madal
karbamiidi tase ja sõnniku hele värvus annavad märku
valgupuudusest. Kõrge karbamiidi tase ja sõnniku
hele värvus annavad märku kehvast söödatõhususest
(vt joonis 1).

Tugev alus

Enne hooaja algust on oluline mõelda toitainevajadusele
ja ettevalmistusele. Peate arvesse võtma varasemat
kogemust ja silmas pidama, mis teie farmis olemas on.
Kui sööta peab ostma sel hetkel, kui mäletsemise tase
langeb, on seda raske kohe parandada. Karjatamise
hooajale parimaks lähenemiseks arutage nõudeid oma
kohalike sööda ja farmihalduse nõustajatega.

Automaatse lüpsisüsteemiga Lely Astronaut karjatamisel toimub igapäevarutiinis
põhjalik muutus. Erinevalt tavapärastest lüpsisüsteemidest külastavad lehmad
Lely Astronauti üksikult ja enda valitud ajal. Lehmad ei pea enam kogumispaigas
seismisele nii palju aega kulutama ja surve nende jalgadele väheneb. Väiksem lüpsi
ooteaeg loob rohkem aega puhkamiseks, söömiseks, joomiseks ja lõppkokkuvõttes
piima tootmiseks.

Lehmade äratoomine

Joonis 1*

Automaatse lüpsmise eesmärgiks on meelitada
lehmi regulaarselt lüpsiroboti juurde. Kui lehmad
on laudas, on lüpsiroboti Astronaut külastamise
ajendiks söödakontsentraati saamine, mitte
lüpsmissoov. Lehmadele on see kontsentraat
täienduseks söödalaval saadavale söödale.

Üle maailma kasutatakse mitmesuguseid
karjatamisstrateegiaid alates täielikust
karjatamisest ja lõpetades laudas vabalt ringi
liikumisega. Kui söödalaval antakse söödaks
osaliselt segatud ratsioone, on toorvalgusisaldus
tavaliselt vahemikus 15–17%. Paljud tootjad
annavad seejärel lüpsiroboti juures veel söödaks
kontsentraati, mille toorvalgusisaldus on
vahemikus 18–20%. Laudas olevate lehmade
puhul pole see enamasti probleemiks. Kuid kui
lehmad lähevad karjamaale sööma, see muutub.
Noor värske hein on tavaliselt valgurikas kuid
kiudainetevaene.

See lehmade vaba liikumise põhimõte laieneb
ka karjatamise haldusele, kuid karjatamisel
põhinevates süsteemides on motivatsiooniks
ligipääs värskele heinale. Süsteemi toimimiseks
tuleb järgida mitmeid suuniseid.

Karbamiidi sisaldus: kõrge

Halb
söödatõhusus
Vaadake energia ja valgu

Täiendav energia

tüüpi

Optimaalne
Täiendav valk

Täiendage valku piima

Sõnniku värvus: tume

Tasakaaluvajadus

Sõnniku värvus: hele

Lehmade motiveerimine
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Lehmad võivad järgitulemisega ära harjuda, seega
vältige seda niipalju kui võimalik ja kasutage nende
tagasi sisse meelitamiseks muid vahendeid (nt heina
kvaliteet ja lisasööt). See vähendab robotite juures
tekkida võivat järjekorda. Kasutatavast meetodist
olenemata on piimatootjate jaoks alati oluline
karjatamise õnnestumine ja piisavalt lüpsmisi iga
lehma kohta päevas, ilma töökoormuse suurenemiseta.
Selle teostamisel on otsustavaks teguriks tagada,
et lehmad tulevad automaatse lüpsisüsteemi Lely
Astronaut juurde terve päeva jooksul, et vältida
olukorda, kus roboti sissekäigu juures on korraga
järjekorras liiga palju lehmi.

valgu % vähendamisega

Karbamiidi sisaldus: madal

Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl

*
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Mõned lihtsad näpunäited, mis aitavad
tagada kõigile lehmadele vaba
juurdepääsu.
• Lehmade rajad peavad olema piisavalt laiad, et
madalamal hierarhia astmel olevad lehmad saaksid
domineerivatest lehmadest vabalt mööduda
(vahemikus 1,80 m (6 jalga) ja 3,00 m (10 jalga).
Kui karja suurus märgatavalt kasvab, suurendage
oluliselt ka lehmade raja laiust.
• Kui raja peal on veekünad, peab rada olema piisavalt
lai, et madalamal astmel lehmadel oleks piisavalt
möödumisruumi.
• Tagage, et lehmadel oleks ühesuunalisest väravast
aedikusse sisenemisel lüpsiroboti juurde takistusteta
tee. See ühesuunaline värav (Texase värav) peaks
ideaalis asuma piirdeaia ääres, et lehmi suunataks
hõlpsalt läbi väljumisvärava.
• Asetage Grazeway nii, et madalamal astmel olevatel
lehmadel oleks piisavalt ruumi ja aega rajale liikuda.
Samuti veenduge, et Grazeway ümber oleks piisavalt
ruumi, et lehmad saaks vabalt liikuda, eriti kui
väljumiskohta muudetakse.

Kõige olulisem muudatus, millega teil toime tuleb
tulla, on see, et teie karja dünaamika on muutunud ja
lehmade keskkond ulatub Astronautist piki lehmade
rada karjamaale. Igas karjas on oma rühmahierarhia.
Vähemalt 30% iga karja lehmadest on domineerivad
ja ligikaudu 70% lehmadest on passiivsed. Rakendatav
süsteem peab võimaldama madalamal astmel olevatel
lehmadel lüpsmis‑, söömis‑, joomis‑ ja puhkealadele
stressivabalt juurde pääseda.

Kõigepealt selgitame, mis on külastuskäitumine.
Külastuskäitumine on mitmete põhjuste kogum,
miks lehm tahab lüpsirobotit külastada. Seda olulist
tootlikkuse näitajat kasutatakse analüüsimaks,
kui innukalt lehmad vabatahtlikult lüpsirobotit
külastada soovivad. Selleks, et karjatamisel oleks
külastuskäitumine heal tasemel, peab robot olema
hõlpsasti ligipääsetav.
Esiteks tähendab see seda, et robotil peab olema
piisavalt vaba aega (minimaalselt 10%), et lehm saaks
robotisse siseneda siis, kui ta seda soovib. Vaba aeg
tähendab seda, et robot on vabalt kättesaadav ja
sisenemisvärav on lahti. Kui vaba aega on vähem, siis
eriti madalamal astmel lehmad ei külasta lüpsirobotit
piisavalt tihti. Seda sellepärast, et neil pole selleks
võimalust või nad ei julge seda teha. Lehmadel, keda ei
lüpsta korrapäraselt, on suurem risk udaraga seotud
terviseprobleemide tekkeks.

Karjale mõeldud rajad peavad olema loodud nii, et
(madalamal tasemel) lehm tunneb end mugavalt ja ta
saab karjamaa ning lüpsiroboti vahel takistamatult
liikuda. On oluline arvestada, et kui lehmad alles
karjamaale minemist õpivad, peate võib‑olla lehmi
Grazeway’sse liikumisel julgustama või juhtima, kuni
nad oma uue rutiiniga ära harjuvad.

Need lüpsiintervallid võivad küll sarnaneda
süsteemidele, kus karjatamist pole, kuid meie uuringud
näitavad, et lüpsmiste arv karja tasemel veidi kahaneb,
ligikaudu 0,1–0,2 lüpsikorda lehma kohta päevas.

Roboti ees ja ümber olev ruum on piisavate lüpsiroboti
külastuste arvu saavutamisel väga oluline. Lüpsirobotit
ümbritseval alal on tihti palju lehmasid, mistõttu
häiriks igasugused takistused lehmade vaba liikumist
ja vähendaks roboti külastuste arvu. Seega on oluline,
et lehmal oleks ruumi lüpsirobotile hõlpsalt ligi pääseda
ja lüpsmisalalt pärast lüpsmist lahkuda.

Lüpside arv

3,0
2,5 2,66
Lüpside arv

Külastuskäitumine karjatamisel

2,61

2,56

2,0
Lüpside arv

1,5
1,0
0,5

Heaks juurdepääsuks peaks robot olema laudas kõikjalt
nähtav ja hõlpsalt ligipääsetav ning ideaalis peaks laut
olema karjamaalt nähtav.

0,0

30
Piima lehma kohta (kg)

Lehm kui indiviid

25
20
15

enne

jooksul

pärast

Päevane piimatoodang lehma kohta
27,3

27,6

27,5
Päevane
piimatoodang
lehma kohta

10
5
0

enne
jooksul
pärast
Lely rahvusvaheline uuring 2013; n = 200; karjatamist
ja automaatset lüpsmist rakendavad Hollandi farmid
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Farmi andmed
• Lehmade arv:
240 friisi lehma
• Farmi suurus:	82
kasutusalast hektarit,
lisaks 44 hektarit
lisamaad
• Lely Astronautide arv: 3× A4

Greg ja Amy Gemmell – Manawatu, Uus‑Meremaa
Uus‑Meremaal Manawatu lähedal
Bunnythorpe’is asuva Schnelli pere
piimakari on läbinud palju muudatusi.
Enne piimakarja oli tegemist
hobusefarmiga ja nüüd on sellest
saanud Lely robotlüpsi farm, kus
elavad õnnelikud lehmad ning veelgi
õnnelikumad farmerid.
Brian ja Margaret Schnell ostsid talukoha 32
aastat tagasi ja Brian, kes on igasuguste antiiksete
mootorite tunnustatud restaureerija, on võtnud
omaks robootika, mis sest, et see on täiesti erinev
aurumasinatest, mille algse seisukorra taastamisega
ta tegeleb ning millega ta oma lapselapsi farmis ringi
sõidutab. Briani ja Margareti tütar Amy ning tema
abikaasa Greg Gemmelli teekond karja omavateks
maarentijateks algas 2003. aastal, kui Greg hakkas
pere ettevõtmist juhtima. Nüüd kui nad on oma uue
äriga kolm kuud tegelenud, ütlevad nad, et üleminek
robotite kasutamisele on olnud oodatust palju
lihtsam.

Gregi ja Amy kari koosneb praegu 240 friisi lehmast,
keda lüpstakse kolme robotiga Lely Astronaut. Umbes
75% neist poegivad kevadel ja ülejäänud 25% sügisel.
„Võtsime robotid kasutusele, kuna olen betooni peal
töötanud nüüdseks 25 aastat ja ma otsustasin, et
seda veel 20 aastat teha pole tervise seisukohast
mõistlik – ei mulle ega lehmadele,” räägib Greg.
„Kuid robotid pakuvad palju enamat kui üksluise
füüsilise töö vähenemine. Näeme, et see on terviklik
farmi ja lehmade juhtimise tööriist, mis annab meile
paindlikkust oma päevi korraldada nii, et me ei pea
asju lüpsmisaegade ümber sättima.”
Varasemalt lüpsis ta karja 24:24 kalasabamustriga
lüpsiplatsil ACR‑masinatega ja ta mainib, et tal on
hea meel lüpsiplats selja taha jätta ning tulevikku
vaadata. Paar pole oma otsust kordagi kahetsenud.
Praegu on karjatamisel põhinevas süsteemis tootlikkus
390 kg piimakuivainet lehma kohta ja Greg loodab,
et pärast kolme aastat robotitega lüpsmist on
toodang automaatse lüpsisüsteemi A4 Astronaut ning
poegimise jaotamise abil tõusnud 450–500 kg‑ni.
Lely ABC karjatamissüsteemis liiguvad lehmad 24 tunni
jooksul kolme kopli vahet, mis tähendab karjamaale

väiksemat survet ja koplid jõuavad söömiste vahepeal
paremini taastuda. Lehmi meelitatakse lüpsiroboti
juurde seal igal külastuskorral pakutava kontsentraadi
abil, mis toob nad tihemini lüpsma, pärast mida
liiguvad nad uude koplisse.
Greg leiab, et kõigest kolme kuu pikkuse robotite
kasutamise järel on tal oma karjamaid palju lihtsam
hooldada ja kopleid ei sööda nii paljaks kui eelmise
süsteemi ajal. Ta lisab: „Võimalus lehmade asukohta ja
nende söömise viisi suunata on väga kasulik tööriist.”
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Heina eelarve
Karjadel peab karjatamisperioodi jooksul olema juurdepääs optimaalsele heinamassile (kg
kuivainet ha kohta). Kuid kuidas seda mõõta ja milliseid tööriistu kasutada? Millised katted
on optimaalsed ja millised ala poolt määratud? Nö karjatamise platvormi tuleks iga nädal
karjamaa mõõturiga mõõta. Rohukatted ja nende kvaliteet tuleb kirja panna, et järgmise
seitsme päeva jaoks saaks määrata nädalaeelarve.
Eesmärgiks olev kate sõltub erinevatest muutujatest
ja kohalikest teguritest. Need hõlmavad kasutatavat
karjatamisstrateegiat ja ka mullatüüpi ning heina
mitmekesisust. Näiteks Iirimaa kõige edukamad
heinamaade haldurid, kes kasutavad Lely Astronauti
roboteid, on võtnud eesmärgiks järgmise.

Eesmärgiks olevad katted

Kuidas karjatamisega alustada?
Karjatamisega saab alustada mitut erinevat moodi. Alustada võib talvel sündinud
mullikatega või karjamaale võib lasta kogu karja. Kuid alustame noorloomadega.
Noorloomad

Lüpsilehmad

Õnnestunud karjatamiseks peate alustama
noorloomade õpetamisega. Viige nad õue ja
laske neil kopli ja ilmastikuoludega harjuda
ning tugevdada vastupanu parasiitidele, nt
kopsuussile. Nende parasiitidega kokku puutuvad
vasikad ja noorloomad omavad nende suhtes
lüpsilehmadeks kasvades suuremat vastupanu.
Teiseks nö karjatamise koolituse eeliseks on see, et
kui noorloomad on karjatamisega juba tuttavad,
peavad nad lüpsilehmadena õppima ainult
Grazeway’st läbiminekut.

Kui alustate kogu karjaga, peate neid ka ühtse
karjana kohtlema. Farmerid, kes on karjatamist
pikka aega kasutanud, on meile õpetanud, et nad ei
kasuta esimesel nädalal õpetades karjamaaväravat
Grazeway.

Mullikad
Talvel sündinud mullikatele peab samuti
Lely Grazeway’st läbi‑ ja koplisse minekut
õpetama. Kuna need mullikad pole karjamaale
minemisega harjunud, jäävad nad tõenäoliselt
algul lauta. Kogemused näitavad, et nad võtavad
vanematest lehmadest kiiresti eeskuju, kuid
mõnda neist peate võib‑olla Grazeway’sse
liikumisel julgustama või juhtima, kuni nad uue
rutiiniga harjuvad.

Vahemikus 1100 ja 1400 kg kuivainet ha kohta (ei hõlma
UK arvutuse ülejääki 1500 kg kuivainet ha kohta).
• Karjatamisjärgne kate 3–4 cm (rohkem kui UK
arvutuse ülejääk 1500 kg kuivainet ha kohta).
• On oluline, et konsulteeriksite oma kohaliku Lely
farmijuhtimise nõustajaga ja arutaksite praeguseid
heinakvaliteedi väärtuseid ning oma karja
täpseid vajadusi.

Kui nädala möödudes värava Grazeway aktiveerite,
on lehmad uue süsteemiga juba harjumas. Nad
kohanduvad Grazeway kasutamisega hõlpsalt ja
minimaalse õpetamisega, sest nad teavad, mis
karjatamine on.
Nõuanne. Lehmade õpetamine peaks algama enne,
kui rohi korralikult kasvama hakkab, et lehmadel
oleks aega kohaneda ja rohukate ei läheks raisku.

• Karjatamishooaja lõpus peate silmas pidama, et
samal määratud alal on energiatihedus väiksem.
• Rohu vähenenud energiatiheduse
kompenseerimiseks võib olla vajalik suurema ala
määramine.
• Kompenseerimaks märgadest ilmastikutingimustest
tulenevat madalamat kuivainete tarbimist, võib
kasutada söödapuhvrit, nt silo.
• Kevadise ala määramine sõltub kättesaadavusest ja
seda saab tasakaalustada rohusiloga.
• Uuesti külvatud heintaimedel on erinev
energiatihedus isegi karjatamishooaja lõpus.
• Kuivaine ja energiat saadavust võivad mõjutada ka
erinevad taimeliigid ning ka erinevad diploidsete ja
tetraploidsete taimede suhtarvud.
• Hooaja teises pooles on rohu väärtus teistsugune,
muuhulgas on valgutase suurem, kiudainete sisaldus
ja seeditavus madalam.

Rohu mõõtmise näpunäited

Bert Philipsen kasutab nö karjamaa mõõturit
Kogu kari viiakse koplisse ühe rühmana. Pärast
paaritunnist karjatamist viiakse nad karjana tagasi
siseruumidesse. Sel viisil õpivad lehmad karjatamise
selgeks.

Variatsioonid

• Täpsus on oluline, võtke kogu koplist vähemalt
50 juhuslikku proovi.
• Pange need tulemused kindlasti kirja, et koguda
kopli rohukasvu kohta andmeid.
Nõuanne. Seda teavet saab kasutada otsustamisel,
millised koplid vajavad uuesti külvamist.

Kui suurt karjamaad on vaja?
Kuivainete tarbimine on lehmatõuti erinev. Kuid
üldreeglina on maksimaalne kuivainete tarbimine
ligikaudu 4% kehakaalust. Näiteks on 600 kg kaaluva
lehma maksimaalne kuivainete tarbimine ligikaudu
24 kg päevas. Kui vajalik lehmade tarbimine on välja
arvestatud ja kogu saadaoleva kuivaine kg‑d hektari
kohta on teada, tuleb jaotada karja kuivainete vajadus
koplite vahel saadaolevaga ning seejärel anda neile
ajutiste piirete abil vastavale karjamaale ligipääs.

11
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Strateegia valimine

Viis näpunäidet õnnestunud
karjatamiseks automaatse
lüpsisüsteemiga
Lely Astronaut

Karjatamisstrateegia hulka kuulub muu hulgas valimine, kas kari on kogu päeva
või ainult osa päevast karjamaal. Teised olulised küsimused on järgmised. Kui suure
osa moodustab karjatamine kogutoitumisest? Millised on lauda, robotite ja kopli
vahelised vahemaad? Kui palju aega olete nõus kulutama karjamaade haldamisele?

Kõik need tegurid on igale karjale sobivaima karjatamisstrateegia valimisel väga
olulised. Alloleval joonisel on toodud erinevad parameetrid näitamaks milline
strateegia süsteemile kõige paremini sobiks, alates katkematust ja lõpetades
ribakarjatamisega. Näiteks kui soovite sööta kogu päeva jooksul juurde anda,
on katkematut karjatamist parem rakendada kui ribakarjatamist.

1. Tagage lehmadele hea taristu. Lehmade rajad peavad olema laiad,
hästi hooldatud ja karjamaal olles alati juurdepääsetavad. Vältige
kitsaid kohti, kus domineerivad lehmad saavad peatuda ja madalamal
hierarhia astmel olevate lehmade juurdepääsu piirata.
2. Vaba juurdepääs veele kõigis koplites ja veekünad väravate lähedal, et
lehmade liikumist julgustada. Kui künad on kopli eri otstes, liiguvad
lehmad nende juurde jooma väiksema tõenäosusega. Pange tähele,
et temperatuurist ja niiskusest olenevalt joob lehm ühe liitri piima
tootmiseks keskmiselt kolm liitrit vett.

Katkematu karjatamine
kogu päev

Rotatsioonkarjatamine
lisasööda andmise aeg

Ribakarjatamine
osa päevast

karja suurus

4. Lehmad liiguvad päevavalgel parema meelega. Seega hoidke öisel
ajal lehmad laudale ja robotitele lähemal ja laske neil pikemaid maid
rännata päevasel ajal. Kus võimalik, hoidke karjamaa ja lauda/robotite
vahemaa 1 km piires.

piimaand / lehm / aasta

0%
lähedal

karjamaal söödud rohu osa lehma toitumises

100%

vahemaa lauda ja kopli vahel

kaugel

MF‑i kaugus
ravitud mastiit / kuu
SCC
< 30 min

< 12 h
1

heinamaa halduseks kuluv aeg

karjamaal veedetud tundide arv päevas
määratud koplid

3. Suuremate karjamaade puhul on oluline lisada piirdeaedu, et
liig varajane söömine ei mõjutaks rohu tagasi kasvamist. Mõelge
uuestikülvamise programmi peale, mis tagab terve hooaja vältel kõigil
karjamaadel hea rohukvaliteedi ja väldib vanemate katete maitsvuse
vähenemist.

> 60 min

> 12 h
3

5. Olge paindlik ja võtke arvesse muutuvaid ilmaolusid. On paratamatu,
et tugev vihm või kõrged temperatuurid mõjutavad lehmade
karjamaal käitumist. Kui võimalik, pakkuge neile varjualust kohta.

13

KARJATAMINE JA AUTOMAATNE LÜPSMINE

14

Vervangen met hires beeld ‑ Berry

Farmi andmed
• Lehmade arv:
480 friisi lehma
• Farmi suurus:
230 hektarit
• Lely Astronautide arv: 6× A4

Ben Cameron – Waikato, Uus‑Meremaa
Sajandijagu piimakarjakasvatust andis
tõuke tehnoloogia uuendamiseks ja
tulevaste põlvkondadega arvestamiseks.

Kaksteist kuud tagasi otsustasid Ben ja Justine
täiendada oma lüpsiseadmeid lüpsirobotite
süsteemile Lely Astronaut A4 ning nüüd kogevad nad
piimakarjakasvatust hoopis teisel tasemel.

Cameronid elavad Uus‑Meremaal Morrinsville’i
lähedal, kus nende pere on 230 hektarilisel maalapil
talu pidanud juba üle 100 aasta. Ben Cameroni ja
tema naise Justine’i soov on, et nende pärand kestaks
veel mitmeid põlvkondi, mistõttu nad soovisid töö
muuta võimalikult tõhusaks.

Praegu lüpsavad nad 480‑pealist friisi ja ristatud
lehmadest koosnevat karja kuue robotiga Lely
Astronaut A4. Beni sõnul oli peamine ajend robotite
kasutuselevõtuks tulevikku suunatud pilk. „Meie plaan
on olemasolevat pikaaegselt toimivana hoida.”

Beni teekond maa rentimisest kuni väga tootliku
piimakarja omamiseni algas aastal 1989 ja
sellest ajast saadik on farmis toimunud mitmeid
olulisi muutusi.

Pere kalasabamustriga lüpsiplats vajas uuenduskuuri
ja kuna hiljuti osteti maad ning lehmi juurde, otsustati
robotite paigaldamise kasuks. „Oli oluline, et farm oleks
tulevikuks valmis, lootuses, et meie lapsed siin kunagi
tööd jätkavad. Ma tahan anda neile samasugused

võimalused talupidamiseks nagu kunagi mulle anti,”
lisab Ben. Ta räägib, et nii pere kui töötajad naudivad
365 päeva aastas tehtava lüpsmise eeliseid, ilma et
neil oleks vaja füüsiliselt lüpsmisega tegeleda ega
personalihõive pärast muretseda.
Lely ABC‑D karjatamissüsteem rakendab
koplite haldussüsteemi, mis tähendab, et lehmad
liiguvad 24 tunni jooksul kolme kopli ja lauda vahet.
See vähendab karjamaadele avaldatavat survet ja
võimaldab koplitel kasutusvälisel ajal rohkem taastuda.
Pärast aastast lehmade lüpsmist lüpsirobotite süsteemiga
Lely Astronaut A4, usaldab Ben seadmeid väga ja räägib,
et Lely töötajad on vajaduse korral ööpäevaringselt valmis
aitama ning küsimustele vastama.

15
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Karjatamisstrateegiad
Rakendada saab erinevaid karjatamisstrateegiaid, kuid parim
valik on farmiti erinev ja sõltub mitmetest teguritest. Milline
on teie olukord ja eesmärgid? Kui palju karjamaid ja kopleid
on saadaval? Kui pikk on kõndimistee ja milline on mullatüüp?

Samuti on oluline arvesse võtta topograafiat ja sotsiaalseid
küsimusi. Kas soovite loomi karjatada suvel ja neid
talvel laudas hoida? Või soovite karjatada aastaringselt
ilma laudata? Teie karjale ja farmile sobivaima
karjatamisstrateegia valimisel tuleb küsida ja vastata
mitmetele küsimustele.
Kirjeldame järgmistest peatükkides erinevaid
karjatamisstrateegiaid. Nende punktisumma aluseks on
rohu kogus karjamaal, töö hõlpsus, karjatamisoskused
ja piimatoodang.

Maksimaalne rohu kogus

Külluslik rohu kogus

Rohi/sööt suhtes 50/50

Rohi

Karjatamisstrateegia

Piimatoodang

Max kaks lehma hektari kohta

Max kolm lehma hektari kohta

Max viis lehma hektari kohta

Kui eesmärgiks on saada
minimaalse kulu juures võimalikult
palju isekasvatatud sööta, valige
strateegia, millel on kõrge rohu
koguse punktisumma. Kui oma
rohusaak pole teie prioriteetide
hulgas kõrgel kohal, valige
strateegia, mille rohu koguse
punktisumma on madalam.
Strateegia, mille rohu koguse
punktisumma on 5, pakub rohkemat
kui see, mille summa on 1.

Lehmade arv hektari kohta
(loomkoormus) määrab maa‑ala,
millele saate oma strateegia rajada.
Kui teil on hektari kohta suhteliselt
väike arv lehmi, on teil rohkem
valikuvõimalusi. See võimaldab teil
arvestada oma eelistustega. Kui teil
on hektari kohta rohkem lehmi, on
sobilike strateegiate arv väiksem.

Kui teie piimatootmise jaoks on
oluline suhteliselt kõrge ja stabiilne
piimatoodang, valige strateegia,
mille piimatoodangu punktisumma
on kõrgem. Madalam punktisumma
tähendab, et tõenäoliselt on
piimatoodangus rohkem kõikumist.

1
Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

2
Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

3
Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

Külluslik rohu kogus

Rohi kui magustoit

Töö hõlpsus

Max seitse lehma hektari kohta

Max kümme lehma hektari kohta

Kui karjatamisel kasutatav tööjõud
on piiratud, valige töö hõlpsuse
jaoks kõrge punktisumma. Kui teil
on karjamaa haldusele võimalik
kulutada rohkem aega, siis valige
strateegia, mille töö hõlpsuse
punktisumma on madalam.
Kõrgeima punktisummaga
strateegia võtab päevas keskmiselt
30 minutit vähem aega, kui madala
punktisummaga strateegia.

4
Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

5
Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

Karjatamisoskused
Kui karjatamine on teie jaoks väga
oluline ja te olete nõus sellele aega
kulutama, valige strateegia, mille
karjatamisoskuste punktisumma
on kõrge. Kui karjatamine on
lihtsalt igapäevatöö osa ja peab
olema lihtne, valige strateegia, mille
karjatamisoskuste punktisumma
on madalam. Mida kõrgem on
punktisumma, seda olulisem on
ilmastikuoludele reageerimine.

Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Ribakarjatamine A‑B‑A

19

Naasmine alalt B
Valikuline
värav lehmade
suunamiseks

Lehmade suunamine
Laudas ja karjamaale.

Juurdepääs alaleB
Grazeway

Muudetav traat

Max kaks lehma hektari kohta
13 kg kuivaine tarbimist, värske rohi

1

18 h karjamaal

Maksimaalne rohu kogus
Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

B

2 kg lisasööta lehma kohta päevas
Ribakarjatamine

A

Karjamaavärav Grazeway

Lauta naasmine
Astronaut

Cosmix

Lauta naasmine

Ribakarjatamine A‑B‑A

Naasmine alalt A

Haldamine

Näide: 120 lehma, kaks Astronauti
ja 80 hektarit

24 tunni ülevaade
Ajad on näitlikud, skeemi saab kohandada teie
vajadustele vastavaks
• Kindlad koplid
puuduvad.
• Pakub rohtu
lehmade vajadustele
vastavalt.
• Värske riba kolm korda päevas,
0,25–0,50 hektarit riba kohta.
• Lauda kaudu A‑st B‑ni ja järgmisel päeval
B‑st A‑ni. See ergutab lehmi liikuma.
• Karjatage nii, et lehmade ees ja taga oleks tara.
• Keskmiselt on vaja 1 hektar päevas.

Üldised näpunäited
• Veenduge, et söödakäik oleks kaks tundi enne lehmade
karjamaale minekut (peaaegu) tühi.
• Laske mullikatel kaks nädalat enne poegimist lüpsilehmadega
tutvuda.
• Hoidke lüpside arv nii stabiilsena kui võimalik.
• Andke päevas kolm värsket riba. 1. päev ABA, 2. päev BAB.

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

ABA Grazeway on avatud
BAB Grazeway on avatud
Grazeway on suletud
Lehmad karjamaal
Söötmine
Lehmade karjamaalt äratoomine
Tühi söödalava

Karjamaa kalender
Karjatamine
Niitmine

Karjamaa A
4,25 ha
7,0 ha
3,3 ha
6,75 ha
3,0 ha

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

Mai

Juuni

Juuli

12,0 ha
4,0 ha

Karjamaa B
Aprill
4,25 ha
7,0 ha
3,3 ha
6,75 ha
3,0 ha
12,0 ha
4,0 ha

Heinamaa haldus

Lüpsid

Roboti sätted

• Heina kogus on määrav, muutuva riba
suuruse tõttu on võimalik pidev tarbimine.
• Alustage karjatamist, kui heina pikkus on
vahemikus 12–20 cm.
• Lõpetage karjatamine, kui heina pikkus on
alla 6 cm.
• Niitke karjamaad pärast kahte korda, et
hein püsiks maitsvana.
• Alustage karjatamist, kui pinnase
temperatuur on kõrgem kui 8⁰C. Siis hakkab
rohi kasvama. See pakub esimeseks
lõikamiseks piisavalt karjatamisvõimalusi.

Sihtväärtused (päevane lüpside arv lehma kohta)
• Keskmiselt 2,3 korda päevas, maksimaalne langus
0,4.
• Madala toodanguga lehmad (rohkem kui 250
laktatsioonipäeva) minimaalselt 2,0.
• Lehmad, kellel on alla 100 laktatsioonipäeva
minimaalselt 2,5.

• Karjatamishooaja alguses määrake karjamaavärava
sätte Lüpsiaeg läheneb intervall väärtusele 100%, et
lehmad sellega harjuksid.
• Pärast kuuajast karjatamist vähendage sätte
Lüpsiaeg läheneb intervall väärtusele 95% (lüpsmiste
arvu säilitamiseks).
• Vähendage kontsentraadis sisalduva valgu/energia
kogust värske rohu tarbimise kogusele vastavalt.

Nõuanne. Lehmade motivatsiooni hoidmiseks
pakkuge maitsvamat rohtu päeva
teises pooles.
Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Ribakarjatamine A‑B‑C‑(D)
ilma laudata

21

Lehmade suunamine
Varjualuses ja karjamaale.

Max kaks lehma hektari kohta
13 kg kuivaine tarbimist, värske rohi
24 h karjamaal

1

Maksimaalne rohu kogus

2 kg või rohkem lisasööta lehma kohta
päevas

Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

Ribakarjatamine
Karjamaavärav Grazeway

Ribakarjatamine A‑B‑C‑(D)
ilma laudata
Näide: 120 lehma, kaks Astronauti
ja 80 hektarit.

Lüpsieelne ala

Astronaut

Astronaut

Haldamine

• Värske riba kolm
korda päevas,
0,25–0,50 hektarit
riba kohta.
• Karjatage nii, et lehmade
ees ja taga oleks tara.
• Keskmiselt on vaja 1 hektar
päevas.
• Pakub rohtu lehmade vajadustele
vastavalt.

Lüpsijärgne ala

Eraldamine

Hommikul
karjamaa A

Grazeway

Pärastlõunal
karjamaa B

Üldised näpunäited
• Söödalava või ‑käigu kasutamisel veenduge, et see oleks kaks
tundi enne seda, kui lehmad järgmisele karjamaaribale lähevad,
peaaegu tühi.
• Tutvustage mullikatele automaatset lüpsisüsteemi (õpetamise
aeg) vähemalt kaks nädalat enne poegimist.
• Pakkuge kõigile lüpsilehmadele iga 24 tunni järel kolm värsket
karjamaariba.

24 tunni ülevaade
Ajad on näitlikud, skeemi saab kohandada teie
vajadustele vastavaks.

Öösel
karjamaa C
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2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
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4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Lehmad karjamaal
Karjatamine A‑l

Dets

Okt

Nov

Aug

Sept

Juuli

Juuni

Apr

Mai

Märts

Veebr

Dets

Okt

Nov

Sept

Aug

Juuli

Juuni

Apr

Mai

Veebr

Märts

Sündinute arv

Jaan

Kevadel ja sügisel poegimine

100% karjamaapõhiseid
piimakarjakasvatuse süsteeme kasutatakse
riikides, kus rohi kasvab enamuse aasta
vältel kiiresti ja kliima on küllaltki
mõõdukas, mistõttu pole lehmadele lauta
vaja. Lehmade poegimine kattub rohu
kasvamise hooajaga. Lehmade põhitoiduks
on karjamaal söömine või loomasööt.
Selliseid süsteeme rakendatakse peamiselt
lõunapoolkera riikides nagu Uus‑Meremaa,
Austraalia, Tšiili ja Argentiina.

Dets

Okt

Nov

Sept

Nõuanne. Lehmade motivatsiooni
hoidmiseks pakkuge maitsvamat
rohtu päeva teises pooles.
Aug

Juuli

Juuni

Apr

Mai

Sündinute arv

Dets

Okt

Nov

Sept

Aug

Juuli

Juuni

Apr

Mai

Veebr

Märts

Karjatamine B‑l

Heinamaa haldus

Aastaringne poegimine ja rühmades
paaritamine

Jaan

Dets

Okt

Nov

Aug

Sept

Juuli

Juuni

Apr

Mai

Veebr

Märts

Jaan

Hooajaline poegimine

Veebr

Sündinute arv

Jaan

Kevadel ja sügisel poegimine

Märts

Tüüpiline
hooajalise
poegimise
muster

Sündinute arv

Tüüpilised
kevadel
ja sügisel
poegimise
mustrid

Aastaringne poegimine

Jaan

Tüüpilised
aastaringse
poegimise
mustrid

Sündinute arv

Poegimise kalender

Karjatamine C‑l
Lehmade karjamaalt äratoomine

Lüpsid

Roboti sätted

Sihtväärtused (päevane lüpside arv lehma kohta)
• Keskmiselt 2,3 korda päevas, maksimaalne
langus 0,4.
• Madala toodanguga lehmad (rohkem kui
250 laktatsioonipäeva) minimaalselt 2,0.
• Lehmad, kellel on alla 100 laktatsioonipäeva
minimaalselt 2,5.

• Karjamaal söövatele lehmadele antakse tavaliselt
lisasööta, mille kogus oleneb kohalikest oludest ja
toitumisvajadustest.
• Robotites Astronaut või Cosmix pakutakse
kontsentraati ja/või melassi, et parandada
piimavoolu ning lehmade tervist.
• Reguleerige oma valgu ja energia söödaportsjoneid
robotis vastavalt sellele, kui suur on värske rohu
tarbimise kogus.
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Ribakarjatamine

Naasmine karjamaalt

Valikuline
värav lehmade
suunamiseks

Lehmade suunamine
Laudas ja karjamaale.

23

Lauta naasmine

Max kolm lehma hektari kohta
13 kg kuivaine tarbimist, värske rohi

2

15 h karjamaal

Külluslik rohu kogus

5 kg lisasööta lehma kohta päevas

Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused
Piimatoodang

Ribakarjatamine
Karjamaavärav Grazeway

Ribakarjatamine

Astronaut

Cosmix

Grazeway

Naasmine karjamaalt

Näide: 120 lehma, kaks Astronauti
ja 48 hektarit

Haldamine
Üldised näpunäited
• Veenduge, et söödakäik oleks kaks tundi enne lehmade
karjamaale minekut (peaaegu) tühi.
• Laske mullikatel kaks nädalat enne poegimist lüpsilehmadega
tutvuda.
• Hoidke lüpside arv nii stabiilsena kui võimalik.
• Pakkuge lehmadele kaks korda päevas värske riba, siis kui nad
saavad välja karjamaale minna.

24 tunni ülevaade
Ajad on näitlikud, skeemi saab kohandada teie
vajadustele vastavaks
• Kindlad koplid
puuduvad.
• Pakub rohtu lehmade
vajadustele vastavalt.
• Pakkuge värske riba kaks korda
päevas – 0,30–0,60 hektarit riba kohta.
• Karjatage nii, et lehmade ees ja taga oleks tara.
• Keskmiselt on vaja 0,8 hektarit päevas.

1:00

2:00

3:00

4:00
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9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Grazeway on avatud
Grazeway on suletud
Lehmad karjamaal
Söötmine
Lehmade karjamaalt äratoomine

Karjamaa kalender

Karjatamine
Niitmine

Aprill
8,5 ha

14,0 ha

6,0 ha

13,5 ha

6,0 ha

Mai

Juuni

Juuli

Tühi söödalava

Heinamaa haldus
• Rohu kogus on määrav, muutuva riba
suuruse tõttu on võimalik pidev tarbimine.
• Alustage karjatamist, kui heina pikkus on
vahemikus 12–20 cm.
• Lõpetage karjatamine, kui heina pikkus on
alla 6 cm.
• Niitke karjamaad pärast kahte ribal
karjatamise korda, et rohi püsiks
maitsvana.
• Alustage karjatamist, kui pinnase
temperatuur on kõrgem kui 8⁰C. Siis hakkab
rohi kasvama. See pakub esimeseks
lõikamiseks piisavalt karjatamisvõimalusi.

Lüpsid

Roboti sätted

Sihtväärtused (päevane lüpside arv lehma kohta)
• Keskmiselt 2,3 korda päevas, maksimaalne
langus 0,4.
• Madala toodanguga lehmad (rohkem kui
250 laktatsioonipäeva) minimaalselt 2,0.
• Lehmad, kellel on alla 100 laktatsioonipäeva,
minimaalselt 2,5.

• Karjatamishooaja alguses määrake karjamaavärava
sätte Lüpsiaeg läheneb intervall väärtusele 100%, et
lehmad karjatamisega harjuksid.
• Pärast kuuajast karjatamist vähendage sätte
Lüpsiaeg läheneb intervall väärtusele 85% (lüpsmiste
arvu säilitamiseks).
• Vähendage kontsentraatides sisalduva valgu/energia
kogust värske rohu tarbimise kogusele vastavalt.

Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Rotatsioonkarjatamine

Naasmine karjamaalt

Valikuline
värav lehmade
suunamiseks

Lehmade suunamine
Laudas ja karjamaale.

25

Lauta naasmine

Max viis lehma hektari kohta
6 kg kuivaine tarbimist, värske rohi

3

9 h karjamaal

Rohi/sööt suhtes 50/50

9 kg lisasööta lehma kohta päevas

Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused

Rotatsioonkarjatamine
Karjamaavärav Grazeway

Piimatoodang

Astronaut

Rotatsioonkarjatamine

24 tunni ülevaade
Ajad on näitlikud, skeemi saab kohandada teie
vajadustele vastavaks

• Kindlad koplid,
tarbimise määrab
tagasikasv.
• Iga päev värske koppel.
• Veedavad 21 päeva ühel alal.
• Kolm ala kogusuuruses 30 hektarit.
• Viis kahehektarilist riba ala kohta.
• Tagab võrdse suurusega koplid.

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

Aprill

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Lehmad karjamaal

Heinamaa haldus

Karjatamine

Mai

Üldised näpunäited
• Veenduge, et söödakäik oleks üks tund enne lehmade
karjamaale minekut (peaaegu) tühi.
• Laske mullikatel kaks nädalat enne poegimist lüpsilehmadega
tutvuda.
• Hoidke lüpside arv nii stabiilsena kui võimalik.

Grazeway on avatud

Niitmine
ha

Juurdepääs karjamaale

Grazeway on suletud

Karjamaa kalender

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Grazeway

Haldamine

Näide: 120 lehma, kaks Astronauti
ja 30 hektarit

Karjamaa

Cosmix

Juuni

Juuli

• Rohu tagasikasvamine on päevase
tarbimise jaoks saadaval.
• Tagage, et rohu kõrgus jääks
vahemikku 9–11 cm.
• Hooaja teises pooles on
tagasikasvamine aeglasem, andke
söödalaval piisavalt süüa.
• Keskmine rohu kasvamise kiirus
= kevadel 80 kg / suvel 60 kg /
sügisel 40 kg kuivainet hektari
kohta päevas.
• Kasutage iga päev uut koplit ja
järgige mustrit.
• Lehmad võivad rohtu süüa
8–10 cm pikkuseks.
• Alustage kopli kasutamist alati
rohelist joont järgides.
• Kevadel alustage karjatamisega
enne esimest silolõikust, kohe kui
on piisavalt rohtu.

Söötmine
Lehmade karjamaalt äratoomine
Tühi söödalava

Lüpsid

Roboti sätted

Sihtväärtused (päevane lüpside arv lehma kohta)
• Keskmiselt 2,4 korda päevas, maksimaalne
langus 0,3.
• Madala toodanguga lehmad (rohkem kui
250 laktatsioonipäeva) minimaalselt 2,0.
• Lehmad, kellel on alla 100 laktatsioonipäeva,
minimaalselt 2,7.

• Karjatamishooaja alguses määrake karjamaavärava
sätte Lüpsiaeg läheneb intervall väärtusele 100%, et
lehmad karjatamisega harjuksid.
• Pärast kuuajast karjatamist vähendage sätte
Lüpsiaeg läheneb intervall väärtusele 80%
(lüpsmiste arvu säilitamiseks).
• Vähendage kontsentraatides sisalduva valgu/energia
kogust värsk rohu tarbimise kogusele vastavalt.

Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Rotatsioonkarjatamine

27

Lauta naasmine

Lehmade suunamine
Laudas ja karjamaale.

Juurdepääs karjamaale

Max seitse lehma hektari kohta
4 kg kuivaine tarbimist, värske rohi

4

6 h karjamaal

Rohke karjatamine

11 kg lisasööta lehma kohta päevas

Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused

Rotatsioonkarjatamine
Grazeway jaotus Astronauti kaudu

Piimatoodang

Astronaut

Rotatsioonkarjatamine

Haldamine

120 lehma, kaks Astronauti ja
20 hektarit.

24 tunni ülevaade
Ajad on näitlikud, skeemi saab kohandada teie
vajadustele vastavaks

• Kindlad koplid,
tarbimise määrab
tagasikasv.
• Iga päev värske koppel.
• Veedavad 21 päeva ühel alal.
• Kolm kuue või seitsme hektari
suurust ala.
• Viis 1,33 hektari suurust riba ala kohta.
• Tagab võrdse suurusega alad.

ha
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33

Aprill

Mai

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Grazeway on avatud
Lehmad karjamaal

Heinamaa haldus

Karjatamine
Niitmine

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1:00

Grazeway on suletud

Karjamaa kalender
Karjamaa

Üldised näpunäited
• Astronaut käitub ka jaotusväravana. Pärast lüpsmist saavad
lehmad minna karjamaale.
• Laske mullikatel kaks nädalat enne poegimist lüpsilehmadega
tutvuda.
• Hoidke lüpside arv nii stabiilsena kui võimalik.

Juuni

Juuli

• Rohu tagasikasvamine on päevase
tarbimise jaoks saadaval.
• Tagage, et rohu kõrgus jääks
vahemikku 9–11 cm.
• Hooaja teises pooles on
tagasikasvamine aeglasem, andke
laudas piisavalt süüa.
• Keskmine rohu kasvamise kiirus
(hektari kohta päevas) = kevadel
80 kg kuivainet / suvel 60 kg
kuivainet / sügisel 40 kg kuivainet.
• Kasutage iga päev uut koplit ja
järgige karjatamise mustrit.
• Lehmad võivad rohu süüa 8–10 cm
pikkuseks.
• Alustage kopli kasutamist alati
rohelist joont järgides.
• Kevadel alustage karjatamisega
enne esimest lõikust, kohe kui on
piisavalt rohtu.

Söötmine
Lehmade karjamaalt äratoomine
Tühi söödalava

Lüpsid

Roboti sätted

Sihtväärtused (päevane lüpside arv lehma kohta)
• Keskmiselt 2,5 korda päevas, maksimaalne
langus 0,2.
• Madala toodanguga lehmad (rohkem kui
250 laktatsioonipäeva) minimaalselt 2,2.
• Lehmad, kellel on alla 100 laktatsioonipäeva,
minimaalselt 2,6.

• Karjatamishooaja alguses määrake karjamaavärava
Grazeway sätte Lüpsiaeg läheneb intervall
väärtusele 100%, et lehmad karjatamisega harjuksid.
• Pärast kuuajast karjatamist vähendage sätte
Lüpsiaeg läheneb intervall väärtusele 80%
(lüpsmiste arvu säilitamiseks).
• Vähendage kontsentraadis sisalduva valgu/energia
kogust värske rohu tarbimise kogusele vastavalt.

Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Määratud loomkoormus

29

Juurdepääs
karjamaale ja
ka tagasi lauta

Lehmade suunamine
Laudas ja karjamaale.

Max 10 lehma hektari kohta
2 kg kuivaine tarbimist, värske rohi

5

3 h karjamaal

Rohi kui magustoit

13 kg lisasööta lehma kohta päevas

Rohi
Töö hõlpsus
Karjatamisoskused

Määratud loomkoormus
Jaotusvärav puudub

Piimatoodang

Määratud loomkoormus
120 lehma, kaks Astronauti ja
12 hektarit.

Astronaut

Haldamine
24 tunni ülevaade
Ajad on näitlikud, skeemi saab kohandada teie
vajadustele vastavaks.

• Kindlad koplid, tarbimise
määrab tagasikasv.
• Lehmad on iga päev samal alal.
• Jäävad samale alale ligikaudu kuueks
nädalaks.
• Kaks kuue hektari suurust ala.
• Tagab võrdse suurusega alad.

Heinamaa haldus

Karjamaa kalender

Karjatamine
Niitmine

Karjamaa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ha
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Aprill

Mai

Juuni

Juuli

• Rohu tagasikasvamine on päevase
tarbimise jaoks saadaval.
• Tagage, et rohu kõrgus jääks
vahemikku 9–11 cm.
• Hooaja teises pooles on
tagasikasvamine aeglasem, seega
andke laudas piisavalt süüa.
• Keskmine rohu kasvamise kiirus
(hektari kohta päevas) = kevadel
80 kg kuivainet / suvel 60 kg
kuivainet / sügisel 40 kg kuivainet.
• Lehmad võivad rohtu süüa
8–10 cm pikkuseks.
• Alustage kopli kasutamist alati
rohelist joont järgides.
• Kevadel alustage karjatamisega
enne esimest lõikust, kohe kui on
piisavalt rohtu.

Üldised näpunäited
• Kasutage lehmade pärast karjamaalt naasmist laudas
hoidmiseks Texase väravat või ajareleed.
• Hoidke lüpside arv nii stabiilsena kui võimalik.

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Uks on avatud
Uks on suletud
Lehmad karjamaal
Söötmine
Lehmade karjamaalt äratoomine
Tühi söödalava

Lüpsid

Roboti sätted

Sihtväärtused (päevane lüpside arv lehma kohta)
• Keskmiselt 2,7 korda päevas.

• Sätted on samad, mis talvel.
• Vähendage kontsentraadis sisalduva valgu/energia
kogust värske rohu tarbimise kogusele vastavalt.

Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Lehmade käigurajad
Kui lehmad viibivad karjamaal ja neid lüpstakse automaatselt,
peavad lehmad liikuma kopli ning lüsiroboti vahet. Seega
on head lehmade käigurajad karjatamise süsteemi oluline
osa. Neid asjaolusid arvestades muutub sõrgade tervis veelgi
olulisemaks. See tähendab, et lehmaradade kujundus ja hooldus
vajab tähelepanu.

Karjatamisel kõnnivad lehmad pikki vahemaid Seega on
oluline arvesse võtta lehmade liigutamise viise ja kõnnitavate
pindade omadusi ning seisundit. Lehmaradade rajamisel
on oluline alustada stabiilse ja vastupidava aluspõhjaga.
Pinnase stabiliseerimiseks on soovitatav maapinna pealmine
kiht välja kaevata ja täita see alusmaterjaliga. Materjalist
ja pinnaseoludest olenevalt on ideaalne valik kruusa‑, klibu‑
või liivakiht, mis ulatub 20–40 cm sügavusele. Radade hea
seisukorra tagamiseks vältige neil traktorite ja muude
masinatega sõitmist niipalju kui võimalik.
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Asfalt

Liiv

Hakkepuit

Teokarbid

Murusõrestikud

Äravoolu soodustamiseks on oluline,
et lehmaraja kate oleks maapinnast
veidi kõrgemal. Äravoolu tõhususe
tagamiseks tuleb teha regulaarseid
hooldustöid (iga kahe kuni nelja aasta
tagant). Raja kõrval jooksev väike
renn aitab äravoolule kaasa ja väldib
rajal veelompide teket. Lehmaradade
hooldus sõltub ka materjalist, millest see
tehtud on.

Liiva kasutatakse lehmaradade
ehitamisel laialdaselt. Stabiilsuse ja
äravoolu hõlbustamiseks kasutatakse
liivakihi all tihti aluskihina maakive,
purustatud betooni või kruusa. Liivast
lehmarajad vajavad karjatamisperioodil
lisahooldust ja uut liivakihti, sest
vihmasel ajal võivad teele moodustada
suured lombid.

Hakkepuidust rajad vajavad hooaja
jooksul mitut lisakatmist, eriti kui suvel
esineb pikki vihmaperioode. Seega
on äravoolu hõlbustamiseks oluline
ehitada sellised rajad ümbritsevast alast
kõrgemale.

Kui lehmaradade ehitamiseks
kasutatakse teokarpe, on oluline,
et vesi saaks ära voolata ja et rada
oleks ümbritsevast alast kõrgemal,
nagu hakkepuidust radade korral.
Selleks tuleb alati teeääri silmas pidada
ja neid tuleb korrapäraselt parandada –
tavaliselt iga kolme või nelja aasta järel.

See on lehmaradade ehitamiseks
ideaalne toode. Vesi saab plaadis olevate
aukude kaudu hõlpsasti ära voolata.
Kuid alumine kiht (aluspõhi) peab olema
stabiilne, muidu võib plaat libiseda ja
kaldu vajuda, mis on lehmade sõrgade
tervisele potentsiaalseks ohuks.

Nõuanne. Väravad, kitsad rajad ja veekünasid ümbritsevad alad nõuavad erilist tähelepanu, kuna need on tihti kaetud
väikeste teravate kivide, kruusa või kiviklibuga (mis võib lehmade sõrgu kahjustada) ning vihmase ilma
korral muutuvad need suure tõenäosusega mudaseks. Veekünade ümber võib kasutada ka paksu kummimatti
või mõnda muud fikseeritud pinda. On oluline, et neid alasid ära ei tallataks. Nende alade kuivana hoidmine
aitab kaitsta sõrgade tervist.

Kui teil on võimalus hankida kasutatud
betoonreste, siis ka nendest on hea
lehmaradu ehitada. Need sarnanevad
murusõrestikele ja vesi saab avauste
ja liiva kaudu ära voolata. Kuid siin on
ülioluline see, et aluspõhi oleks stabiilne
ja lame, et restid püsiksid paigal.
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Lely karjatamise tööriistad
Karjamaavärav Lely Grazeway annab farmeritele võimaluse ühendada automaate
lüpsmine optimaalse karjatamisega. Lely Grazeway paigaldatakse välja või lauda ukse
juurde, kust lehmad saavad minna karjamaale. Lehmi motiveerib lüpsma minema
teadmine, et pärast lüpsmist saavad nad minna välja karjamaale.

Enne lehma karjamaale lubamist tuvastab
Grazeway, kas lehm on veel lüpsmata
või lubatakse tal karjamaale sööma
minna. Valikukriteeriumid määratakse
Lely T4C haldusprogrammi kaudu. See
valikukriteerium on intervalli säte Lüpsiaeg
läheneb. See säte on protsent, mis näitab,
kas lehmal lubatakse enne lüpsma lubamist
karjamaale minna. Joonisel on toodud selle
sätte näidis teatud parameetrite suhtes.

Intervalli säte Lüpsiaeg
läheneb

100%

90%

80%

Lehmade õpetamine

Jah

Ei

Ei

Kaugus koplisse (m)

< 400 m

< 400 m

> 650 m

Lehmade äratoomine

Jah

Ei

Ei

Lüpsiroboti vaba aeg
%‑des

> 20%

> 20%

< 15%

Karjatamise pikkus
päevas

<5h

5–7 h

>7h

Grazeway R
Kui lehmad lähevad Grazeway
kaudu karjamaale, salvestatakse
see haldusprogrammiga T4C. Lauda
sissekäigu juurde paigaldatavat Grazeway
R‑i kasutades võimaldab T4C teil iga lehma
kohta mõõta, palju aega ta karjamaal veedab.
Grazeway R salvestab aja, mil iga lehm lauta
siseneb. Karjamaal veedetud ajavahemik
on aeg karjamaaväravast karjamaale
sisenemisest kuni Grazeway R‑ga salvestatud
lauta sisenemiseni. Grazeway R‑i avatud
kujundus võimaldab lehmadel lauta siseneda
kiiresti jahõlpsasti.
Grazeway R
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Naasmine karjamaalt

Valikuline
värav lehmade
suunamiseks

Lauta naasmine

Grazeway asukoht
Karjatamise ja automaatse lüpsmise koostöö
õnnestumise üheks komponendiks on Grazeway
asukoht. Lehmade vaba ja sujuva liikumise tagamiseks
peab Grazeway paiknema väljas või lauda koplite poolse
ukse juures ja lüpsirobotist eemal. Heas asukohas peab
ruumi olema vähemalt 5×5 meetrit, et lehmad saaksid
kiiresti ja hõlpsalt väljuda, eriti just karja hierarhias
madalamal astmel olevad loomad. Joonisel on toodud
karjatamisel kasutatava lauda võimalikud põhiplaanid.
Astronaut

Cosmix

Grazeway

Juurdepääs karjamaale

Lauta naasmine

Juurdepääs karjamaale

Naasmine alalt B
Valikuline
värav lehmade
suunamiseks

Juurdepääs alaleB
Grazeway

Muudetav traat

B
A

Astronaut
Juurdepääs
karjamaale ja
ka tagasi lauta

Lauta naasmine
Astronaut

Cosmix

Lauta naasmine
Naasmine alalt A

Valikuline
värav lehmade
suunamiseks

Astronaut

Cosmix

Lauta naasmine

Grazeway

Naasmine karjamaalt

Astronaut
Allikas: Stichting Weidegang. www.stichtingweidegang.nl
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Vervangen met hires beeld ‑ Berry

Farmi andmed
• Lehmade arv:
140
• Lely Astronautide arv: 3× A4

René Søndergaard – Bedsted, Denmark
René Søndergaard on Taani
mahepiimatootja. Talle kuulub 140
lehmaga Højbogård ja ta müüb oma
piima ettevõttele Thise Dairy. Tema
karja keskmine piimaand on Taani üks
kõrgemaid ja viimase kuue aasta jooksul
on ta õppinud, kuidas edukalt juhtida
mahetalupidamist ning kasutada
karjatamist ja lüpsiroboteid.
„Meil olid allapanumaterjaliks õled ja kasutasime
tavapärast lüpsiplatsi, kuid soovisime midagi
muud. Mu mõlemat õlga on opereeritud ja ma ei
tahtnud enam seista ega lehmi lüpsta. Leidsin siis,
et lüpsirobotid on traditsioonilisele lüpsiprotsessile
väga heaks alternatiiviks.”

Lehmad harjusid robotitega kiiresti ja piimaand
kasvas, kuna lehmi lüpstakse päeva jooksul rohkem.
Karja keskmine piimaand oli varemgi kõrge, kuid René
märkas sellele vaatamata märkimisväärset kasvu.
Karjamaad asuvad lauda lähedal kuni 800 meetri
kaugusel. Kui lehmad on kõige kaugemal karjamaal, on
lüpsmissagedus veidi väiksem, kuid René jaoks on see
seda väärt.
„Me oleme valinud mahetalupidamise ja lehmad käivad
karjamaal söömas. See vähendab veidi piimaandi, kuid
sellest pole lugu. Ma ei soovi suvi otsa lehmi taga ajada
ja neile stressi tekitada. Ma soovin, et nad leiaksid meie
süsteemis olemiseks oma viisi.”
„Mis mulle selle süsteemi puhul meeldib, on see, et
lehmal on valikuvõimalusi. Ta saab otsustada, kas ta
soovib lüpsmist, süüa sööta, lamada liivaasemel või

minna välja ja süüa heina. Siiski ei saa lehmi päris
omapäi tegutsema jätta – meie otsustame kui kaua
nad karjamaal aega veedavad. Kuid muul ajal me ei
aja neid lauta, kuigi lüpsirobotite kasutamine koos
karjatamisega võib olla logistiliselt väljakutseid esitav.”
„Alguses õppisime, kuidas õpetada lehmi ise liikuma.
Oleme selgeks saanud, et karjamaal peab olema hea
kvaliteediga rohi, siis lehmad tahavad välja sööma
minna. Karjamaa peab lauta ümbritsema ja samuti
peab toimima lehmade vaba liikumine. Meie robotid
asuvad lauda tagaosas ja siit pääsevad lehmad ka
karjamaale. Tagasi sisse tulevad nad lauda teises otsas.
See on ka põhjuseks miks lehmade vaba liikumine
toimib sujuvalt – sisse ja välja liikuvad lehmad ei möödu
üksteisest.”
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Farmi andmed
• Lehmade arv: 144 lehma, sh noorkari
• Farmi suurus: 56 hektarit
• Lely Astronautide arv: 3× A2

kahe päevaga tühjaks söövad. Liigutame seda riba järjest
tahapoole ribadevahelise traadi abil, nii et lehmadel
on alati värske rohi nina ees. Sellele lisaks avame
pärastlõunal lauda kõrval oleva kopli, kuhu lehmad
saavad samuti sööma minna. See hoiab lehmade huvi
üleval ja nad söövad piisavalt kuivainet.”

Kuivaine karjamaa rohust

Wilfried Groot Koerkamp –
Flevoland, Holland
Biddinghuizenos elava Wilfried Groot
Koerkampi lehmad söövad tema 2014.
aastal ehitatud kaasaegse lauda taga
asuval karjamaal. Selles mahetalus
lüpstakse lüpsirobotitega A2 rohkem kui
100 lehma. „Me oleme karjatanud palju
aastaid ja see on osutunud edukaks
strateegiaks,” räägib Wilfried.
Wilfried ostis oma esimese lüpsiroboti Lely A2 aastal
2006 ja nüüdseks on farmis neid kolm. „Kolme
lüpsirobotiga on meil veidi ülevõimsust,” ütleb
Wilfried. „Ostsime robotid kasutatult hea hinnaga.
See ülevõimsus pole õnnestunud karjatamise jaoks
üldse mitte vajalik.” 2012. aastal läks Wilfried üle
mahepõllumajandusele. Ta teeb koostööd kahe
mahepõllumajandusliku ettevõttega, kes kasutavad
külvikordi. „Mahedale karjakasvatusele üleminek
oli majanduslik otsus. Kui sa soovid oma piima eest
paremat tasu saada, pead sa teistest eristuma – pead
väärtust lisama,” ütleb Wilfried. „Pärast viit aastat
on erinevus märgatav ja see on palju suurem, kui
arvata oskaks.”

„Kuna rohumaal on suur hulk ristikheina, ei saa eeldada,
et lehmad saavad 24‑tundi järjest probleemideta
karjamaal veeta, kuna sellisel viisil on puhituse võimalus
suur. Suvepäeval 12–14 tundi karjatamist aitab mul
seda kontrolli all hoida.” Karjatamisel tarbitakse lehma
kohta 5–6 kg kuivainet. See teeb ligikaudu 4 kg kuivainet
hommikupoolikul ja 2 kg pärastlõunal. „Kogusöömusest
moodustab värske rohi ühe kolmandiku, teine kolmandik
tuleb segasöödast ja viimane rohugraanulitest ning
kontsentraadist. Me teeme seda omamoodi, mis
võimaldab meil iga päev oma lehmadele värsket sööta
anda. Süsteemi kasumlikkus on meie farmis juba tõestust
leidnud.”

Karjamaade järelevalve
Ainulaadne karjatamisstrateegia
Wilfriedi lehmad veetsid karjamaal aega juba enne
mahepõllumajandusele üleminekut. „Minu jaoks on
karjatamine ülioluline. Peale selle, et nüüd on see
kohustuslik, meeldib mulle, et mu lehmad väljas käivad.
Meie farmis saavad lehmad karjamaal olla aprilli
algusest kuni novembrini.”
Ta on välja töötanud enda karjatamisviisi, mis sobib tema
farmile ideaalselt. „Meie maa koosneb kuuest 9,3 hektari
suurusest lapist, millest kaks on ristikheinaga rohumaad.
Ülejäänud neli maalappi rendime välja või külvame vilja
alla, millest teeme terviksilo. Külvikorra kohaselt on
lauda kõrval alati üks rohumaa.”
Pärast uue lauda ehitamist on nad kasutanud
kindlat karjatamissüsteemi. „Oleme katsetanud
erinevaid meetodeid,” räägib Wilfried. „Nägime, et
rotatsioonkarjatamine ei sobi kõrge rohutarbimise ja
lüpsirobotitega kokku.”
Praegu kasutatav süsteem on kombinatsioon riba‑ ja
rotatsioonkarjatamisest – Wilfriedi kohaselt toimib see
ainulaadne lähenemine hästi. „Me jaotasime lauda taga
oleva rohumaa hektarilisteks ribadeks, mille loomad

Wilfried teeb iganädalastel jalutuskäikudel karjamaade
järelevalvet, kus ta vaatleb rohu kasvamist. Ta kutsub
seda oma farmi jalutuskäiguks. „Esimese silolõikuse ajal
on mul piisavalt rotatsiooniplatse, et pakkuda lehmadele
500–600 kg kuivainet. Samuti niidan ma regulaarselt
niidukiga ädalat. See hein läheb eraldi ümaratesse
heinapallidesse, mida saan kasutada talvel lisasöödana
või vanemate noorloomade jaoks.”

Sisenemis‑ ja väljumisvabadus
Hommikul alates seitsmest saavad lehmad lüpsirobotite
taga asuva karjamaavärava Lely Grazeway kaudu
laudast välja minna. „Ligikaudu kella kümneks hommikul
on kõik lehmad väljas,” räägib Wilfried. Kui kõik lehmad
on väljas, saavad nad päeva jooksul vabalt lauda ja
lüpsirobotite vahet liikuda. „Lehmad tulevad lõuna
ajal lauta tagasi. Nad söövad laudas ja külastavad
lüpsirobotit. Laudas on segaratsioon alati saadaval.”
Pärastlõunal kella viie paiku pöörab Wilfried
ühesuunalise värava ümber, et lehmi tagasi lauta
suunata – nad saavad sisse tulla, kuid mitte enne väljuda,
kui alles järgmisel hommikul. „See töötab täiuslikult. Me
ei pea lehmadele karjamaale järgi minema.”
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Karjatamine ja T4C
tootlikkuse põhinäitajaid
Karjatamise ja automaatse lüpsmise õnnestumine sõltub erinevate tegurite
kombinatsioonist. Milline strateegia sobib teile ja teie karjale kõige paremini? Mida
saate olemasolevate vahenditega saavutada ja millised on teie isiklikud ning farmi
eesmärgid? Kuidas te teate, et asjad laabuvad hästi ja te olete oma eesmärkide
saavutamisega järje peal? Esimesena peate kindlaks määrama oma eesmärgid,
teiseks tuleb need saavutada ja kolmandaks toimuvat jälgida.
Lely T4C (Time‑for‑Cows) haldusprogramm on
teie piimafarmi peamine teabeallikas. See pakub
reaalajas ülevaateid lisatööd tegemata. Saate
vajaduse korral ise konkreetselt tegutseda ja te
saate teha prognoosidel põhinevaid ennetavaid
tegevusi.

Lely T4C on mõeldud automaatsele lüpsisüsteemile
Lely Astronaut. Samuti ühendub see teiste
Lely seadmetega nagu söötmisjaam Cosmix,
automaatne söödasüsteem Lely Vector ja
Lely Grazeway. T4C tõlgib reaalajas andmed
kasutatavaks teabeks, mis annab teile teie töö
tulemuste kohta selged ülevaated. See loob
usaldusväärsed andmed, mida saate kasutada
õigete otsuste tegemiseks nii lühemas kui
ka pikemas perspektiivis. Mõlemal juhul on
võtmesõnaks äri optimeerimine.

Selge ülevaade ühe pilguga
T4C töölaual kuvatakse iga lehma kohta kogu oluline
teave. Saadaval on mitmeid näitajaid, nagu lehma
lüpsmiste arv, lüpsmiskäitumine, piimaand, lüpsmise
kiirus ja söödaväärindus. Kõigest kolme klõpsuga saate
oma lehmade kohta vaadata kogu tähelepanu vajavat
teavet.
Lehmade karjatamise efektiivsust aitavad jälgida
mitmesugused tootlikkuse põhinäitajad (KPI‑d).
• Päevane piimatoodang lehma kohta näitab lehma
viimase 24 tunni jooksul antud piimaandi, nii
tegeliku väärtuse kui ka seitsme päeva keskmisena.
• Lüpside arv näitab mitu korda on iga päev lehma
lüpsmine õnnestunud. Meie sihiks on keskmiselt 2,5–
3 lüpsmist lehma kohta päevas.
• Keeldumiste arv. Igal üksikul lehmal on lüpsirobotile
juurdepääs oma laktatsiooni‑ ja toodangufaasile
vastavalt. Kui lehm siseneb lüpsirobotisse liiga
vara, nimetatakse seda keeldumiseks. Keeldumiste
arv lehma kohta päevas näitab (tervikliku
külastuskäitumise osana) lehma tegevusi ja tema
valmidust lüpsirobotit külastada.
• Mäletsemistegevus. Lehmad on mäletsejad, mis
tähendab , et vatsast liigub toit tagasi suhu, kus seda
seedimise lihtsustamiseks enne kiidekasse liikumist
veel peenestatakse. Mäletsemine on lehmade heaolu
hea näitaja. Lehma tasemel muutused võivad
tähistada indluse või terviseprobleeme, karja
tasemel võib tegu olla söötmisprobleemidega.

• Kontsentraadid 100 kg piima kohta. See tootlikkuse
põhinäitaja näitab, kui mitu kilogrammi
kontsentraati sööb lehm 100 kg piima tootmiseks.
See näitab söömuse ja piimaanni vahelist tasakaalu.
• Sööda jäägi kontsentraadi protsent näitab
lüpsirobotis või söödajaamas Cosmix lehmade poolt
söömata jäetud saadaoleva kontsentraadi protsenti.
Reeglina jääb kontsentraadist sööda jääki järele
maksimaalselt 5%.
• Rasva ja valgu protsent näitab piima koostisosade
taset.
Lehmade haldus karjatamisel tähendab ka seda, et
T4C‑s tuleb jälgida suundumusi. Kas KPI‑d on tasemel?
Väikesed muutused on tavalised, kuid kui muutus püsib
ja suureneb, on põhjuse ülesleidmine oluline. Kas see
on rohuga seotud, nt rohu maitsvuse või saadavusega?
Võib‑olla vajab tähelepanu lehma tervis või on
lisaratsioonide söötmisel asi ratsiooni täpsuses?
Harva on muutuste põhjuseks ainult üks tegur ja
lahenduste leidmiseks tuleb probleemile lähenda
mitmest küljest.

43

44

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Fertiliner,
Gravitor, Grazeway, Hibiscus, Hubble, I‑flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes,
Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager ja Walkway on Lely Groupi registreeritud kaubamärgid.
Ainukasutuse õigus kuulub Lely ettevõtetele. Lely ainuüksuse rikkumiseks loetakse mis tahes Lelyle kuuluva kaubamärgi
volitamata kasutamist või sellise kaubamärgi kasutamist, mis on segadusttekitavalt või äravahetamiseni sarnane Lelyle kuuluva
kaubamärgiga. Kõik õigused kaitstud.
Selles väljaandes esitatud teave on vaid informatiivne ega kujuta müügipakkumist. Teatud tooted ei pruugi olla saadaval igas riigis
ja tarnitavad tooted võivad erineda joonistel esitatutest. Ühtki selle väljaande osa ei tohi kopeerida ega avaldada trükimeedias,
paljundada, pildistada ega töödelda muul moel ilma ettevõtte Lely Holding S.à.rl eelneva kirjaliku loata. Kuigi selle väljaande sisu
on koostatud võimalikult hoolikalt, ei võta Lely endale vastutust kahjude eest, mis võivad tuleneda selles väljaandes esinevatest
vigadest või vahelejätmistest.

www.lely.com

