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«Kalvene drikker mer når melken
er tilgjengelig hele døgnet.»

Roy Pelgrim
Etten i Nederland
«Vi har brukt Lely Calm i omtrent
halvannet år nå, og ser at kalvene liker å
gå til fôringsautomaten. De drikker mer
melk enn da vi ga dem rundt 5 liter melk
manuelt to ganger om dagen. Resultatet
er at kalvene har fått en langt bedre
utvikling i melkeperioden. I tillegg unngår
vi vekttap under avvenning ved å minske
melkemengden svært jevnt.»

Oppdrettsstrategien påvirker resultatene dine i høy grad
Ubegrenset tilgang til fersk melk i de første
10 ukene etter fødsel lønner seg. Veksten av både
vev og kropp påvirkes positivt av ubegrenset
tilgang på melk i de første 35 dagene og ved å
øke opptaket av grovfôr og kraftfôr i de neste
35 dagene.

Dette gir riktig og gradvis utvikling av en sunn vom og bedre
vekst generelt. Nærmere bestemt modnes kvigene raskere, og
vitalitet, fertilitet og melkeytelse påvirkes positivt gjennom
hele livet til melkekyr.
Ved å automatisere kalvefôringen kan du dra fordel av mer
enn bare raskere vekst. Det automatiske kalvefôringssystemet
fjerner også gjentagende oppgaver og tungt arbeid. Lely
Calm gjør kalvene dine sunnere og sterkere, og gir deg en mer
fleksibel arbeidsdag.
Smart fôring fungerer
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En jevn overgang fra melk
til fast fôr
Det er naturlig for kalver å drikke melk fra juret i mange små porsjoner gjennom
hele døgnet. Både mageinnhold og utvikling er tilpasset denne naturlige
drikkeadferden. Denne ubegrensede muligheten til å drikke fersk melk ved riktig
temperatur gjør at kalvene kan vokse raskere i sine første leveuker. Dette har en
positiv virkning på vitaliteten, fertiliteten, melkeytelsen og levetiden til ei melkeku.

Kalvingsvekten skal dobles

Økt melkeytelse

De første 5 dagene etter fødsel er ytterst viktige

Jo raskere en kalv vokser til idealvekt, desto raskere

for kalvens vekst. Som et minimum må den faktisk

er hun klar for inseminering og melkeproduksjon.

doble vekten i løpet av de første  ukene. Dette

Forskning viser at intensivt fôrede kalver oppnår

kan bare oppnås hvis kalven kan drikke opptil

en signifikant høyere melkeytelse enn ordinært

12 liter per dag, gjennom hele døgnet. Resultatet er

fôrede kalver.

ikke bare en daglig vektøkning. Det fører også til
god utvikling av vomma og høyt fôropptak på et

Studie

senere stadium.

Danmark (Foldager og Krohn, 14)
Danmark (Foldager et al., 1)

Melkeytelse
+ 1402 kg
+ 51 kg

Mindre melk, mer grovfôr

Israel, (Bar-Peled et al., 1)

+ 454 kg

Etter de første 5 dagene, kan melketilførselen

USA, NY (Ballard et al., 2005)

+ 00 kg

reduseres til null ved dag 0 etter kalving. For å

USA, MI (Davis Rincker et al., 200)

+ 4 kg

få nok energi begynner kalven å spise grovfôr

USA, IL (Drackley et al., 200)

+ 5 kg

og kraftfôr. Ved å øke porsjonene av grovfôr og

USA, MN (Chester-Jones et al., 200)

+  kg

redusere porsjonene av melk tilsvarende forsiktig,

Gjennomsnitt

+ 772 kg

utvikles vomma gradvis på en sunn måte. I tillegg
unngås stress og vekttap under avvenning ved at
kalven blir vant til mindre melk og mer grovfôr på
en varsom måte.
God vomutvikling
Fordøyelsessystemet utvikles som følge av nærvær
og gjæring av grovfôr i vomma. Fôring av høy
påvirker vommas volum, mens utviklingen av
vompapillene stimuleres av kraftfôr.
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«Fôringsautomaten gir
kalven anledning til å
uttrykke sitt naturlige
spisemønster.»

Fordeler med automatisert
kalvefôring
Det å fôre kalvene hyppigere er mer i tråd med deres naturlige drikkeadferd.
Hyppig kalvefôring kan oppnås med et automatisk system. Dette har mange
fordeler for melkebruket: sunn vekst for kalvene, optimal hygiene, mindre arbeid
og kalver som er bedre forberedt på framtida.
Sunn vekst for kalvene

Mindre arbeid

Løypemagen har en maksimal kapasitet på

Det er slutt på å fylle melkebøtter. Det er slutt på å

1,5 til 2 liter per porsjon. Det å gi flere mindre

løfte tunge bøtter og fôre kalvene manuelt. Det er

porsjoner i løpet av dagen istedenfor ei bøtte

ikke lenger nødvendig å rengjøre alt utstyret brukt

melk om morgenen og ei om kvelden, gir bedre

til fôringen hver dag. Disse oppgavene forsvinner

opptak av melk og bedre fordøyelse. Dette fører

med et automatisk kalvefôringssystem. Resultatet

til bedre utnyttelse av næringsstoffene og større

er en mer fleksibel arbeidsdag og bedre tid til alt det

daglig vektøkning.

andre som skal gjøres på gården.

Optimal hygiene

De må tidlig krøkes

Fôring av kalv med et automatisk kalvefôringssystem

Oppstalling i gruppe hjelper kalvene med å lære

forbedrer hygienen og dyrehelsen generelt.

adferd i en besetning. Selv i tidlig alder blir kalvene

Istedenfor å vaske bøtter og spener manuelt, tar

vant til konkurranse og dominans. Når kalvene

automatiske fôringssystemer seg av rengjøringen.

lærer å gå inn i en drikkestasjon for å få melk, blir

Bakterievekst begrenses ved hjelp av grundig rensing

det lettere å gå inn i en melkerobot når de blir eldre.

og skylling flere ganger om dagen med effektive
rengjøringsmidler. Jo renere system, desto bedre

Jeﬀ Lester
Shrewsbury i Storbritannia
«Vi har brukt Lely Calm kalvefôringsautomat i 11 år og oppdrettet
over tusen kalver med svært godt resultat. Hvis kvigene som skal
erstatte utrangerte kyr, ikke får et perfekt tilløp, går det ut over
livstidsproduksjonen. Fôringsautomaten gir kalven anledning til å leve ut sitt
naturlige spisemønster når melk med riktig temperatur alltid er tilgjengelig.
Den er hygienisk og varsler tidlig om en kalv begynner å skrante, slik at vi
kan gripe inn i tide.
Før vi fikk fôringsautomaten, slet både kona mi og jeg med dårlig rygg som
følge av å bære tunge melkebøtter for å fôre kalvene. Nå får hver eneste kalv
riktig melkeblanding uten at vi behøver å løfte en finger.»

for kalvene.
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Lely Calm
For forbedret dyrehelse
Lely Calm automatiske fôringssystem passer for alle gårdbrukere som
er nøye på at kalvene har god helse. Ved å levere små porsjoner som
er nøyaktig tilpasset kalvenes alder, utvikler de seg til sterke og sunne
melkekyr. Vitale, fertile og produktive gjennom hele livet i fjøset.

Fordelene

Maskinen

Det å fôre med Lely Calm gir sunnere kalver

Det automatiske fôringssystemet består av flere

og – til slutt – mer produktive melkekyr. Begge

deler som samlet gir de ovennevnte fordelene:

deler er direkte resultater av:
1.
•

•

En fôringsautomat, tilgjengelig i to

ubegrenset tilgang til fersk melk i små

modeller, hver i flere versjoner. Begge

porsjoner, med korrekt innhold og ved

modellene leveres med standardutstyr og

riktig temperatur;

mulighet for ekstrautstyr for å oppnå flere

uforstyrret drikking som følge av samtidig

fordeler.

tilberedelse og fôring.

2.

En drikkestasjon består av en hygieneboks
(HygieneBox), leser og smokkenhet

Lely Calm har også høy kapasitet når det

.

gjelder å blande og mate ut. Derfor er det mulig
å fôre mange kalver samtidig og gi alle en god
vektøkning. Ved hjelp av smart programvare får
du vite akkurat hvor mye melk kalvene drikker.
Calm har også et et bredt utvalg av tilbehør
som gjør det enkelt å tilpasse fôringen.

Vaskemidler for daglig rengjøring for å
sikre fremragende hygiene.

4.

Smart programvare for å gi deg innsikt i
kalvenes drikkeadferd i sanntid.

9
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Alternativer for å møte
kalvenes behov
Lely Calm fôringsautomat leveres i to forskjellige modeller. Forskjellen er antall
kalver som kan fôres samtidig. Hver av modellene leveres i en rekke versjoner, og
alle kan utstyres med tilvalg. Uansett hvilken utstyrspakke du velger, kan du være
sikker på å få sunne og sterke kalver.

Lely Calm Compact og Vario

Lely Calm kan kobles til Internett som standard, og

Calm Compact kan levere ferskt fôr til opptil 50

leveres med en nettverkskontakt for kabeltilkobling.

kalver på 2 drikkestasjoner. Calm Vario kan fôre

En annen standardfunksjon er matepumpen som kan

opptil 120 kalver på 4 drikkestasjoner samtidig.

betjenes fra drikkestasjonen, noe som gjør det enkelt å
trene opp kalvene.

Melkeerstatning og fersk melk
Begge modellene kan leveres for bruk med kun

Uansett hvilken modell du velger, får du et

melkeerstatning eller med en kombinasjon av

helautomatisk system.

melkeerstatning og fersk melk.

Alternativer
Selv om alle modellene og versjonene er
komplette fôringssystemer i seg selv, er det
mye ekstrautstyr. Du kan velge mellom en
rekke alternativer og tilbehør for å gjøre
det enda enklere å fôre kalvene.

Synchrofeed

Tilsetningsdispenser og sekundært

Elektronisk vekt

Bare tilgjengelig for Calm Vario når det brukes mer

vaskemiddel

Regelmessig veiing av kalvene gir nyttig informasjon

enn to drikkestasjoner. De kraftige slangepumpene

Pulver- og væskedispenserne tilsetter tilskuddsfôr

om hvordan de utvikler seg. Den elektroniske vekten

kan forsyne opptil fire drikkestasjoner med fersk

og elektrolytter i nøyaktige doser, individuelt

veier halve kroppen til kalvene automatisk under

drikke samtidig, og i tillegg forsyne de yngste kalvene

tilpasset hver enkelt kalv – helt automatisk. Det

fôring, og logger vektutviklingen deres.

med drikke.

sekundære vaskemidlet garanterer at dispenserne

Automatisk kalibrering

er hygieniske. Automatisk rengjøring finner sted

Kraftfôrautomat

med sure og alkaliske vaskemidler.

Kraftfôrautomaten dokumenter hvor mye kraftfôr

Bare tilgjengelig for pulver- og kombi-

hver enkelt kalv tar opp, og gjør det mulig å avvenne

fôringsautomater. Kalibreringsvekten under

Maxiflex fôringsstasjon

på grunnlag av fôropptaket. Dette gir ekstra god

blandingskaret kalibrerer og justerer fôrkomponentene

Rammen til fôringsstasjonen kan justeres i høyde og

innsikt i kalvenes helse.

automatisk under fôringen.

bredde, og den kan også kombineres med en ramme
som kan vippes opp.

Dør med fluebeskyttelse
For å sikre at den nyblandede melken er hygienisk,
hindrer døren med fluebeskyttelse insekter fra å
komme til fôret. Den perforerte overflaten sørger for
optimal luftsirkulasjon.
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Brukervennlig og hygienisk
drikkestasjon
Drikkestasjonen er grensesnittet mellom kalvene og Lely Calm. Hit kommer kalvene for
å drikke fersk melk ved riktig temperatur. Drikkestasjonen er enkel å bruke. Den gjør det
lett for kalven å lære å drikke. I tillegg er den daglige rengjøringen per kalv automatisert
og tidsbesparende for deg.

Leser for tilpassede porsjoner

Automatisk spenerengjøring med

Denne helautomatiske og grundige

og bedre innsikt

friskt vann

vaskeprosessen hindrer melkerester.

Drikkestasjonen er utstyrt med en leser

Etter at en kalv har vært i kontakt med

Fravær av rester forebygger utvikling

som registrerer kalvens øremerke. Ved

spenen i drikkestasjonen, spyles spenen

av mikroorganismer og sikrer trygg og

hjelp av informasjonen som avleses fra

med friskt vann. Spyletiden og dysene

vellykket fôring. Dette fører til optimal

kalvens øremerke, kan Lely Calm beregne

som brukes til spenerengjøringen,

hygiene og melkekvalitet, noe som gir

nøyaktig hva kalven trenger, og blande

kan stilles inn manuelt. I kombinasjon

god kalvehelse.

en garantert veltilpasset porsjon med

med en svært smussavvisende spene,

fersk melk. Alle data lagres, som for

bidrar dette til renslighet og mindre

Automatisk treningsfunksjon

eksempel hvor mye og hvor ofte kalven

krysskontaminasjon mellom kalvene.

HygieneBox er også utstyrt med en

drikker melk, og er tilgjengelig via smart

automatisk treningsfunksjon for å hjelpe

administrasjonsprogramvare. Dermed

Automatisk rengjøring av sugeslangen

kalvene med å bli raskere kjent med

har du full oversikt over kalvenes

Innsiden av systemet blir også, i likhet

fôringsstasjonen. Når en kalv kommer for

drikkeadferd. Hvis dataene viser avvik fra

med spenene, vasket automatisk. På

å drikke og nærmer seg spenen, kommer

normal drikkeadferd, kan du raskt gå og

denne måten oppnås optimal hygiene.

det ut litt melk. Slik forstår kalven at den

sjekke kalvene.

kan drikke. Denne funksjonen støtter
Den interne vaskeprosessen starter

naturlig drikkeadferd og stimulerer til

HygieneBox

alltid med en forskylling med friskt

økt fôropptak.

Den viktigste delen av drikkestasjonen

vann. Deretter blir hele systemet og alle

er HygieneBox. Denne boksen utstyrer

delene som transporterer melk, grundig

Samtidig sparer den automatiske

Lely Calm med en helautomatisert

rengjort med et vaskemiddel. Avhengig

treningsfunksjonen tid, siden det ikke

vaskeprosess for slangen som tilfører

av den valgte modellen og versjonen,

lenger er nødvendig med manuell trening.

fôr, helt til spenen. Kalvene kan nyte

brukes ett eller to vaskemidler (alkalisk

nyblandet melk av høy kvalitet, og du kan

og/eller surt) for optimal rengjøring.

YelloTeat

glede deg over spart tid, siden automaten

Vaskeprosessen avsluttes med en ekstra

Spenen på drikkestasjonen er laget av

tar seg av den daglige rengjøringen.

skylling med friskt vann.

et hygienisk materiale som er svært
smussavvisende. Dette er en ekstra

HygieneBox er laget for å minimere

Avhengig av oppsettet som du

måte å oppnå fremragende hygiene på,

rester mellom fôringene. Dette sørger for

bestemmer, kan sugeslangen rengjøres

samtidig som krysskontaminasjon holdes

at patogener ikke får næring, og sikrer

opptil fire ganger om dagen.

på et absolutt minimum.

hygienisk fôring av kalvene. I tillegg er det
nå mulig å rengjøre hele slangesystemet
automatisk opptil fire ganger om dagen.
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Vekselvask for optimal
hygiene og kalvehelse
Optimal hygiene besørges av den innovative HygieneBox.
Rengjøringen kan utføres med to spesifikke vaskemidler: Lely Calm
Cid og Lely Calm Lin. Begge vaskemidlene er utviklet spesielt for
Lely Calm med sikte på å sikre hygienisk og trygg behandling av
lettbedervelige fôrkomponenter.

Bruk av begge vaskemidlene i kombinasjon én gang per dag sørger for at fôringssystemet
blir helt rent innvendig. Og optimal renslighet er avgjørende for kalvenes helse.
Lely Calm Cid
Dette syrebserte produktet er ideelt for effektiv fjerning av belegg, kalsiumforbindelser,
rust og melkestein. I tillegg til fosforsyre, inneholder Lely Calm Cid også en stor andel
surfaktanter som har evne til å gjennomtrenge smuss. Kombinasjonen av fosforsyre og
surfaktanter rensker ut organiske rester som inneholder fett, protein og sukker.
Lely Calm Lin
Dette alkaliske produktet som ikke inneholder klor, trenger inn og fjerner rester av
melkefett, -protein og -sukker i Lely Calm på en effektiv måte. Sammensetningen av
Lely Calm Lin er beriket med sekvestranter og surfaktanter. Sekvestrantene forbedrer
rengjøringen og forhindrer utfelling under den alkaliske vasken.
Vekselvask
For å oppnå en melkeforsyning med optimal renslighet er det best å bruke Lely Calm
Lin og Lely Calm Cid vekselvis. Kombinasjonen av rengjøringsmidler som brukes ved
vekselvask, gir det beste resultatet: rene overflater og fremragende hygiene.
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Drikkeadferd med et blikk
Lely Calm er utstyrt med et smart
administrasjonssystem som er din
primære kilde til informasjon om kalvenes
helse. Systemet gir deg kunnskap om hver
eneste kalv uten ekstra innsats.

CalfCloud

CalfApp

CalfCloud brukes via Internett , og gir deg full oversikt

CalfApp gjør nøyaktig det samme som CalfCloud. Og i tillegg

over drikkeadferden til hver eneste kalv.

til å overvåke systemet, kan du med CalfApp også styre Lely
Calm fra mobilen som om den var en håndholdt terminal.

En ekstra funksjon i verktøyet er integrasjon med Lely
Time for Cows, programvaren for besetningsstyring

Ekstra øyne

for annet fjøsutstyr fra Lely, deriblant Lely Astronaut

Med denne styringsprogramvaren gir Lely Calm deg et ekstra

Dataene som er lagret i administrasjonsprogrammet,

og Lely Vector. Når du åpner Lely T4C, har du også

sett med øyne som overvåker kalvene til enhver tid. Disse

har du tilgang til via praktiske programvareverktøy:

tilgang til data fra CalfCloud. All informasjon om hele

ekstra øynene setter deg i stand til å gripe inn raskt hvis du

CalfApp og CalfCloud. Begge utfyller kalvefôrings-

besetningen – inkludert kalvene – med et blikk.

skulle oppdage avvik i kalvenes drikkeadferd.

systemet på en ideell måte og er gratis å bruke.
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«Kalvene har nå en
mye bedre utvikling.»

Smart fôring fungerer med Lely Calm
Kalver kan drikke mer når melken er tilgjengelig døgnet rundt. Et høyt opptak
av melk setter kalvene bedre i stand til å vokse og oppnå høyere produksjon i
første laktasjon. Spar tid og gi kalvene nylagde porsjoner av melk til riktig tid
ved hjelp av automatisk fôring.

Ta i bruk smart fôring med nærmeste Lely Center
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