
Celosvětové působení, 
místní znalosti

Lely vidí rozdíl v každé krávě  

Představte si tento 
efekt znásobený...

Podívejte se, co Lely umí pro velké mléčné farmy, a připojte se:

www.agropartner.cz 
info@agropartner.cz

Lely, Astronaut, Astri, Atlantis, C4C, Calm, Caltive, Capsule, Commodus, Compedes, Cosmix, Dairywise, Discovery, F4C, Gravitor, Grazeway, 
Hubble, I-flow, InHerd, Juno, L4C, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Orbiter, Quaress, Qwes, Shuttle, T4C, Vector, Viseo, Voyager a Walkway 
jsou registrované ochranné známky skupiny Lely.
Společnost Lely si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti se svými ochrannými známkami. Jakékoli neoprávněné použití ochranné známky, 
která je ve vlastnictví společnosti Lely nebo jakékoli použití ochranné známky, která je této známce podobná do míry rizika záměny, nebo 
která by mohla jinak pravděpodobně způsobit záměnu za ochrannou známku společnosti Lely, představuje porušení výhradních práv 
společnosti Lely. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v této publikaci jsou poskytovány pouze k informačním účelům a nepředstavují 
obchodní nabídku. Některé produkty nemusí být v určitých státech dostupné, případně se mohou odlišovat od zde vyobrazených. Žádná část 
této publikace nesmí být kopírována nebo zveřejňována prostřednictvím tisku, pořizováním fotokopií, mikrofilmu či jiným způsobem bez 
předchozího písemného svolení společnosti Lely Holding S.à r.l. Všechny informace v této publikaci byly pečlivě sestaveny. Nelze však od Lely 
požadovat odpovědnost za možné škody, způsobené případnými tiskovými chybami nebo opomenutími v této publikaci.

Hlavním cílem je vyrábět vysoce kvalitní mléko a jak ho správně dostat do nádrže na mléko.
Postupným přezkoumáním činností, které nám na farmu dávají přidanou hodnotu a zároveň vedou 
k nárůstu množství mléka, tím se dostáváme k principům automatizované stáje. Při snížení a zároveň 
optimalizování pracovních postupů lze dosáhnout daných výsledků. S naším konceptem se zaměřujeme 
na nižší vstupní náklady a zároveň vyšší ziskovost. Vše vede k celkově ziskovějšímu hospodaření.

Koncept Lely Dairy XL  

Podívejte se, co vše koncept Dairy XL umí nebo se ozvěte na e-mail info@agropartner.cz

Nižší náklady a vyšší ziskyNavrženo pro řízení

Koncept Dairy XL

Lely rozumí svým zákazníkům a jejich kravám. Koncept je přesně navržen podle laktačního cyklu krávy.
Lely opět udělala další krok vpřed v automatizaci zemědělství, protože až do dnešních dnů byly farmy 
stavěny k dojení krav namísto toho, aby byly stavěny k řízení stáda. Kombinací údajů o jednotlivých 
kravách a jejich další aktivitě v období laktace, lze naplánovat rutiny, díky nimž mohou manažeři 
a pracovníci farmy efektivně řídit stádo. To je to, o čem je automatizace. Koncept usnadňuje efektivní 
řízení pracovních toků a poskytuje informace v místě použití pro maximalizaci výkonu.

<< Principy Lely Dairy XL

www.lely.comwww.lely.com



Vše je navrženo okolo 9 hlavních úkonů, 
které je třeba s krávou provést během jejího 
laktačního cyklu. 

Principy 
Lely Dairy XL

Krávy nemají čas 

Krávy nám produkují mléko, takže bychom je měli 
opustit a nechat je, aby s tím pokračovali!
Krávy by měly zůstat ve své skupině a my s nimi dále 
pracujeme.

Vše postavené na práci kolem krávy  

Koncept stáje je optimálně navržen pro krávy  
i personál. Každá část stáje je navržena a zaměřena na 
konkrétní část řízení laktačního cyklu krávy. Vytvořili 
jsme příjemné pracovní prostředí, a to řízením stáda 
a péčí o jednotlivé krávy příjemným způsobem.

Řízení farmy je zaměřené na zvýšení 
efektivity

Efektivní postupy a standardní operační postupy pro 
všechny klíčové aktivity umožňují manažerům efektivně 
řídit své zaměstnance. Příjemné a vysoce kvalitní pracovní 
postupy zajišťují optimální produkci mléka a v konečném 
důsledku zvyšují zisky zemědělských podniků.
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