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Fôringsstrategien på
Fabio Cantù
Zevio, Italia
“ Jeg har brukt Vector i over et år og sparer tre
timer om dagen på å fôre oksene. Vector laster og
doserer rasjonen mer nøyaktig, og fôrer oftere.
Oksene er roligere og vokser bedre nå som fôret
er ferskere og mer smakfullt. Vi sparer også mye
på drivstoffkostnader. Før kjøpet hadde jeg mine
tvil om påliteligheten, men systemet har fungert
perfekt fra første dag.”
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Hyppigere fôring og fôrskyving
lønner seg virkelig. Det
stimulerer til at kyrne tar opp
fôr oftere i løpet av dagen og
natten, noe som fører til høyere
fôropptak i besetningen.
Dette har en positiv effekt på
dyrehelse, fertilitet, produksjon
og ikke minst på økonomien.
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“Jeg kan nå bruke mer tid på
andre aktiviteter på gården.”

n påvirker resultatene dine i høy grad
Opptak av store mengder lettfordøyelig fôr medfører et
ekstremt fall i pH-nivåer, noe som kan resultere i en subklinisk
vomacidose (sur vom). Vomacidose skader vomveggen.
Fôret går for raskt gjennom vomma, fordi bakteriene som
fermenterer de rå fibrene er inaktive når pH-nivået er for lavt,
og resulterer i mindre fordøyelse av grovfôr.
Den ideelle situasjonen for kyr er å spise 10 til 14 mindre
porsjoner i døgnet for å opprettholde riktige og stabile pHnivåer, så fôret anvendes optimalt. Hyppigere fôring og
fôrskyving stimulerer kyr til å gå til fôrbrettet oftere for å fylle
opp vomma igjen.

LEL180701_vector_solutions_brochure_beef_no.indd 3

Det å tilby mindre porsjoner reduserer muligheten for å velge
fôr, noe som også har en positiv innvirkning på pH-stabiliteten
i vomma. I tillegg betyr det et mer hyppig inntak av ferskt og
smakfullt fôr ved fôrbrettet.
Å automatisere dette ensformige arbeidet, setter muligheten
for regelmessig fôring og fôrskyving innen rekkevidde, noe
som gjør dine daglige rutiner mer fleksible, fôrprosessen mer
effektiv og forretningsvirksomheten din mer vellykket.
Smart fôring fungerer
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Smart fôring fungerer
Hyppig fôring har en påvist positiv innvirkning på den generelle dyrehelsen og tilveksten.
Det å blande de riktige porsjonene i de riktige mengdene, og frigi dem på riktig tidspunkt,
krever kunnskap, forståelse og tid. Automatisk fôring og innovativt utstyr tar over den daglige
fôringen av besetningen, sikrer en optimal effektivitet, samtidig som dyrehelsen blir ivaretatt.
Hver gruppe, en egen rasjon

Bra for vomhelsen

Okser har ulike ernæringsmessige behov sammenlignet med og
ungdyr, og storfe varierer også i deres behov avhengig av deres
progresjonstrinn. Ideelt sett bør en spesifikk rasjon beregnes
for hver gruppe, for å oppnå de beste resultatene. Automatisk
fôring gjør det mulig å laste, blande og distribuere små
mengder for små dyregrupper.

Hypping fôring fører til et stabilt pH-nivå i vomma og god
vomhelse. En okse får mer enn halvparten av sitt energibehov
fra fettsyrer som er rester etter fermenterte karbohydrater.
Hvis pH-nivået i vomma er lavt, vil disse mikroorganismene
bli ineffektive. Flere og mindre måltider hver dag holder pHnivåene stabile, noe som betyr at dyrene bruker fôret de får i
seg mer effektivt.

Viktigheten av presis lasting
Fôring til individuelle behov (i grupper) krever presis fôring.
Dette starter med lasting av fôrkomponentene. Jo mer nøyaktig
veid, jo mer nøyaktig kan dyregruppen fôres. Gjennom smart og
nøyaktig programvare, gjør automatisering det mulig å laste
den riktige vekten per fôrkomponent med høy presisjon. Dette
sikrer en riktig rasjon hver dag, uavhengig av frekvensen som
anvendes til fôring av dyrene.

“Oksene vokser mye bedre ved
å fôre dem oftere. Jeg ser en
ekstra vektøkning på 150 gram
per okse per dag.”
Fabio Cantù
Zevio, Italia
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Automatisk fôring er klar for deg
Lely Vector tar et nytt skritt innen automatisk fôring. En utvikling som inkluderer alt vi har lært
siden Vector ble introdusert i 2012. Med erfaringen til mer enn 500 kunder rundt om i verden, støtter
vi oss på velprøvd praksis, men også forbedret en stor del av systemet. Kombinasjonen av de beviste
prinsippene for automatisk fôring, og vårt fokus på dyrehelse, pålitelighet og kostnadseffektivitet,
har resultert i et automatisk fôringssystem for deg og dine dyr.

Lagring i 3 dager

Presis lasting av alle fôrtyper

Aldri for mye eller for lite fôr

Kjøkkenet er et åpnet område uten
hindringer der du kan lagre flere typer
fôr. Hver fôrtype har sin egen plassering,
som er lett å definere og endre. Skikkelig
ensilert grovfôr forblir ferskt i flere
dager siden det er lagret i blokker, og
det er nok plass til å lagre fôr i inntil tre
dager på forhånd.

Fôrgrabben eller tårnsiloer gir
muligheten til å velge alle fôrtyper, selv
i små mengder for små dyregrupper.
Fôrgrabben henter alltid fôr fra det
høyeste punktet, estimerer vekten,
og lærer selv hvordan hente den
riktige mengden. Den laster de ulike
komponentene i den best mulige
rekkefølgen for å redusere tiden og
energien som er nødvendig for det
optimale blandingsresultatet.

Under fôrskyving måler blandeog fôringsroboten fôrmengden på
fôrbrettet med en fôrhøydesensor. Hvis
den gjennomsnittlige fôrhøyden faller
under et forhåndsangitt nivå, laster
Vector den nødvendige rasjonen og tar
den til stedet der ferskt fôr er nødvendig.
Fôring basert på fôrhøyder i stedet for
fôringstider forhindrer overdreven eller
utilstrekkelig fôring foran fôrgjerdet.
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Enkelt styringssystem
Utviklingen av kjøttfe er rettet mot vekst. Den daglige rasjon
må justeres tilsvarende. Med Lely Vector er det enkelt å ha
en fôringsplan per gruppe med kjøttfe. Hvis en dyregruppe
bytter til en annen rasjon, justerer Lely Vector rasjonen og
gir dyrene det rette fôret i den rette dosen. Maskinen kan
enkelt kontrolleres med en applikasjon på en smarttelefon.
Lely T4C-styringsprogrammet kan enkelt brukes til å endre
rasjoner, fôrtyper og fôringsinnstillinger, samt det kan
brukes til overvåking og finjusteringer av fôringsstrategien.
Dette hjelper deg å ta de riktige beslutningene basert på den
riktige informasjonen.
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Melke- og fôrekspertene i din region
Ditt lokale Lely Center er din partner innen gårdsautomatisering.
Gjennom årene har Lely bygd opp et omfattende nettverk av spesialister
som kombinerer sin erfaring innen automatisering med lokal kunnskap.
Hovedmålet er å hjelpe deg med å få mest mulig ut av utstyret som Lely tilbyr.
Gå til www.lely.com/your-lely-center for å bli kjent med dem

Smartere landbruk - ditt valg!

Ta i bruk smart fôring med nærmeste Lely Center
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