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Sestavte si vlastní
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Automatické dojení nabízí novou

Ať už dojíte konvenčně nebo

Představte si, jak by vaše farma mohla

rutinu, díky které máte více času sami

automaticky, existuje pět pravidel

nejlépe fungovat. Co je důležité pro

pro sebe a více času pro Vaše krávy.

výnosného dojení, které musíte mít

vás a vaši farmu?

na pam ěti.

Automatické dojení
« Nejde o to pracovat méně
nebo více - tento systém nám
umožňuje pracovat chytřeji »

Prozkoumejte
možnosti
www.lely.com

2

3

Prozkoumejte možnosti
Farma ZPZ s.r.o.
Valašská Bystřice
« Po 20 letech v dojírně jsme se rozhodli pro
změnu a nyní 3 měsíce dojíme pomocí dojicího
robotu Astronaut A5. Změna je to neuvěřitelná,
nejen, že ušetříme spoustu času, ale máme
spoustu informací o kravách, které jsme dříve
neměli. Můžeme na vše rychleji reagovat. »

Kdy jste naposledy měli čas na to, abyste skutečně prozkoumali
své možnosti, možnosti vaše stáda a vašeho podnikání? Co
byste dělali, kdybyste měli více času? Zaměřili byste se na to, že
budete lepším farmářem nebo si budete více užívat svého života
– nebo dokonce obojí? Co kdybyste měli možnost získat zpět tuto
rovnováhu?
Představte si spokojenost, která se dostaví, jakmile získáte více
času na jednotlivá zvířata. Méně času strávíte řešením různých
situací a více času proaktivním přístupem. Zdravé krávy se
určitě snadněji chovají. Jsou také efektivnější, produktivnější
a výnosnější. A zdravé stádo vám přinese nesmírnou
spokojenost.

To přináší dobře provedenou práci a činí vaše podnikání
stabilnější a společensky odpovědnější. A jestli je jedním
z vašich cílů předání úspěšného podnikání do příští generace,
tuto položku si můžete odškrtnout.
Jen vy víte, jaké byste chtěli mít své „možnosti“. Každý má své
touhy, zájmy a cíle. Zamyslete se tedy nad těmi svými. Nechte
je otevřít svou mysl k možnostem a řešením, které se nabízejí –
a které směřují ke změnám.
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« Krávy jsou klidnější,
sami si rozhodnou,
kdy se jít podojit. »

Den s rodinou
Kopeckých z Jiřetic:

Čtvrtek ráno
7.30 hodin

15 min.

• Zkontrolovali jsme, zda-li je ve stáji vše v pořádku
• Zkontrolovali jsme úlohy T4C in Herd u dojnic,

Nová rutina

které potřebují větší pozornost
• Vyčistili jsme lehací boxy
• Vyměnili jsme filtr mléka a očistili dojicí robot

Automatizace zavádí na vaší farmě novou rutinu, která poskytuje
větší flexibilitu, vyšší účinnost a lepší vyvážení pracovního
a soukromého života.

8.00 hodin

50 min.

• Do boxů jsme dali čerstvou podestýlku
• Nakrmili jsme telata

9.00 hodin

10 min.

• Zkontrolovali jsme a ošetřili již vyselektované

Když strávíte jednu třetinu svého pracovního
života na opakujících se úkolech, jako je
například dojení, dokážete si představit, jaké
možnosti přinese automatizace těchto úkolů.
Fyzická úleva, úspora času a větší možnosti
nabízejí příležitost pro každého farmáře.
Umožňuje vám to zaměřit se na důležitější
věci, jako je zdraví stáda, jeho lepší řízení
a samozřejmě rodinný život.
Získejte více kontroly
Už nepracujete „pod“ dojnicemi – pracujete „mezi“ nimi. A to
doslova. A více pozornosti můžete věnovat jednotlivým kravám
a jejich potřebám. Systém pomůže identifikovat a oddělit
krávy, které jsou připraveny k tomu, abyste je mohli vyšetřit
nebo léčit. Pečlivě promyšlený pracovní postup, při němž
společně pracují dojící roboty, brány a oddělovací prostory,

krávy k zasušení a inseminaci
vám pomůže získat mimořádné výhody automatického dojení.
Správné informace, které budete mít vždy po ruce, vám
poskytnou klid.

Čas na další činnosti

Nová rutina znamená, že máte vše pod kontrolou.
Vy rozhodujete, co bude součástí vaší každodenní práce.
Nastavíte postup, své priority, plány a cíle. Je důležité, abyste
měli stejnou svobodu jako krávy.

16.30 hodin

•	Vyměnili jsme filtr a umyli rameno robotu

Důvěřujte svým kravám
Nová rutina umožňuje kravám žít svým vlastním rytmem.
Kráva se rozhodne, kdy se bude krmit, dojit nebo kdy bude
odpočívat. Zvládne to sama. Výsledkem je klidnější prostředí,
kde mají dojnice více svobody vyjadřovat své přirozené chování.
S častějším dojením přichází více času stráveného řízením
zdraví a plodnosti krav – to přispívá k prodloužení délky života
krávy, optimalizace produkce a ke snížení ztrát vyřazováním.
Stačí, když budete svým kravám důvěřovat.

60 min.

• Zkontrolovali jsme, zda je ve stáji vše v pořádku
• Vyčistili jsme lehací boxy a v separačním prostoru

Středa večer
18.00 hodin

ošetřili krávy

<5 min.

• Petr nastavil v program Lely T4C úlohy
automatického oddělování krav, aby naplánoval
rutiny zásahů u svých dojnic. Takže krávy,

• Zkontrolovali jsme program T4C a naplánovali si
další den
• Nakrmili jsme telata

automaticky oddělují do separačního prostoru.

Čtvrtek večer
22.00 hodin

Zítra je “den pro zasušení” a dnes večer jedna kráva

• Zkontrolovali jsme, zda je ve stáji vše v pořádku

vykazuje první příznaky říje

• Vyměnili jsme filtr mléka

které potřebují ošetřit, se tak v určitý den a čas

15 min.

LELY ASTRONAUT
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« Nyní máme při 63 kravách na Astronautu
stejné množství mléka jako při 86 kravách
dojených v klasické dojírně. »

Mějte pod kontrolou vstupy,
optimalizujte výstupy

Pět pravidel
pro výnosné
dojení
Automatizované dojení dává
výrobcům kontrolu nad náklady
na dojení. Jedná se o fixní
náklady – neexistují žádné
proměnné, jako např. pracovní
síly. Jsou předvídatelné a to je
klíčové pro řízení nákladů a dobré
finanční plánování.

1

Svoboda krav
a jejich volba

Vaše návratnost výkonnosti

Lepší zdraví a pohoda stáda

Investice do nového zařízení a zavedení nového systému
musí být u jakéhokoliv dojícího zařízení odůvodněny. Jako
výrobce, se musíte ujistit, že vidíte spolehlivou návratnost
investic. S automatickým systémem dojení se produkce mléka
typicky zvyšuje a producenti mohou očekávat, že budou
vykazovat nejvyšší celoživotní produkci na krávu. Je to tím,
že díky automatickému systému dojení jsou krávy dojené
častěji – v průměru 2,7krát denně. Zlepšení zisku ze stáda je
dosahováno snížením počtu pracovních sil a větším objemem
mléka. Prozkoumejte možnosti svého stáda. Využijte perfektní
informace o dojivosti, bílkovinách, tuku, rychlosti dojení
a zdravotních parametrech v reálném čase. Chovejte krávy
v dobré kondici a zbavte se špatných výsledků

Vyšší zisk může být také dosažen zvýšeným prodejem skotu,
zejména prodejem přebytečných jalovic. To závisí na nižší
míře brakace zvířat, díky lepšímu zdraví krav, což znamená
méně nechtěných ztrát. Astronaut přispívá k lepšímu zdraví
a dobrým životním podmínkám stáda, přičemž méně krav
se setká s problémy s kulhavostí, zraněním a mastitidou.
Z dlouhodobého hlediska tyto výhody zlepšují návratnost
investice do dojícího robotu Lely Astronaut.

2
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Krávy mají rády
stálé podmínky

3

Individuální
přístup

Stabilní vstupy a výstupy
Pokud se budete méně spoléhat na lidskou práci, budete znát
provozní náklady dojícího robotu Astronaut a dokážete lépe
předvídat dojivost. To poskytne vašemu podnikání stabilní
tok financí.

Optimální zdraví
krav

5

S mlékem
zacházejte opatrně

Poskytněte krávám klidné
prostředí bez stresu, které
jim umožní chovat se podle
přirozených potřeb.

Nechte své krávy rozvíjet
svůj vlastní rytmus, který
vyhovuje jejich potřebám
a stádiu laktace.

Každá kráva a dokonce
i každý její struk jsou
jedineční, a proto potřebují
individuální přístup.

Výkon krav je optimální,
pokud jsou zdravé. Musí být
splněny zdravotní požadavky.

Mléko je cenná, ale netrvanlivá
komodita a musí se s ní
zacházet opatrně, chcete-li
zachovat jeho kvalitu.

Při svobodném pohybu se
kráva rozhodne, kdy bude jíst,
pít, kdy si lehne a kdy se bude
dojit. Proto by měl být kolem
dojicího robota dostatek
místa, aby měla volný přístup.
Ten ji motivuje k tomu, aby
se nechala snadno podojit.
Měla by být „povzbuzována“ –
nikoliv nucena.

Krávy nemají rády změny,
takže stabilní a samočinný
dojicí systém je důležitým
prvkem výnosného dojení.
Automatické systémy dojení
umožňují každé dojnici
vytvořit si stálou rutinu,
která vyhovuje jejímu
individuálnímu rytmu,
potřebám a stádiu laktace.

Optimální proces dojení
splňuje potřeby každé
jednotlivé krávy, každého
vemene a každé čtvrtě.
Automatizované dojení
umožňuje přizpůsobit dojení
tak, aby vyhovovalo různým
potřebám.

Automatizované dojení rychle
identifikuje abnormality
v mléku nebo chování krav,
které by mohly znamenat
zdravotní problémy. Toto
„včasné varování“ znamená,
že preventivní kroky a léčebné
postupy lze provést co nejdříve
– a předtím, než dojde ke
klinickým projevům.

Načasování má zásadní
význam, pokud jde o dojení –
je důležité, aby kvalita mléka
byla optimální z hlediska
tuku a bílkovin. Zabránění
ztrátám mléka při dojení
také maximalizuje objem
mléka v nádrži. Mléko by mělo
zůstat ve stejném kvalitním
stavu, jako když opouští
vemeno.

LELY ASTRONAUT
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Využijte místních znalostí a podpory 24 hodin denně / 7 dní v týdnu
Lely Centrum ve vašem okolí je vaším místním
partnerem v oblasti automatizace produkce
mléka. Společnost Lely vybudovala v průběhu
let komplexní síť specialistů, která nabízí
kombinaci svých zkušeností a místních znalostí
v oboru automatizace produkce mléka. Jejich
hlavním úkolem je pomoci vám získat všechny
výhody z vašeho zařízení Lely.

Získejte to správné hned napoprvé

Regionální znalosti a zkušenosti

Chov dojnic jim doslova proudí v žilách

Všechna Lely Centra po celém světě jsou podporována
národními nebo regionálními organizacemi, které monitorují
kvalitu nabízených služeb a jsou k dispozici v případě, že váš
požadavek je nutné předat dále. Tento požadavek je vyřešen
rychle a efektivně díky těm správným lidem. Ti mají dovednosti
a zkušenosti, aby vše proběhlo správně – hned napoprvé.

Poradci podpory faremního managementu ve vašem
Lely Centru mají široký rozsah zaměření – pomohou vám
s plynulým přechodem, po němž následuje pravidelná kontrola,
díky které lze vidět, že vaše stádo dosahuje svého potenciálu.
Vzhledem k tomu, že jsou ve vaší oblasti instalovány další
systémy, jsou schopni rychle reagovat na jakékoli regionální
výzvy nebo problémy a umí řešit i vaše potřeby.

Mnoho zaměstnanců společnosti Lely pochází také z faremního
prostředí. Chápou, jak farmy fungují, absolvují každoroční
školení a jejich znalosti jsou ověřovány. Spolehlivost a odborné
znalosti, které pomáhají novým i stávajícím zákazníkům, jsou
na dosah ruky sedm dní v týdnu, dvacet čtyři hodin denně.

Společná cesta
Když se zamyslíte nad fází přechodu dojení na robota,
uvědomte si, že rozhodně nejste první. Ve skutečnosti bylo před
vámi přes 15 000 farmářů. A všechny tyto zkušenosti jsou
zakotveny v podpoře, kterou získáte od svého Lely Centra při
bezchybné instalaci a spuštění robotické farmy.

Obětavá podpora automatizace
Nezapomeňte, že budete mít plný přístup k certifikovaným
technikům společnosti Lely prostřednictvím vašeho místního
Lely Centra. Jejich znalosti, pomoc a podpora jsou k dispozici
nepřetržitě, aby zajistily, že váš Lely Astronaut hraje důležitou
roli při optimalizaci produktivity a zisku vaší farmy.

Klid v duši
Duševní pohoda je v každodenních činnostech to nejdůležitější.
To znamená, že se můžete spoléhat na zaměstnance, stroje
a stálého partnera při servisu a podpoře nejdůležitějšího
vybavení. Je dobré vědět, že za vaším zařízením Lely Astronaut
je organizace, které můžete důvěřovat. Ať se stane cokoli.
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Lely Astronaut

Nejoblíbenější dojící systém
Krávy mají rády robotické dojení. Jsou uvolněnější, zdravější a odmění vás větším množstvím
mléka. Je to proto, že tento systém mnohem lépe respektuje jejich potřeby a přináší čas
chovatelům, kteří mohou kravám věnovat skutečnou pozornost. Jednoduše je to nejlepší
systém pro dojení vašich krav. S tímto vědomím si musíte hledat nejmodernějšího robota,
který je také nejspolehlivějším a nabízí dojení za velmi přijatelnou cenu za litr.

Neustálý růst
Rozšiřování mléčné farmy můžete naplánovat
a uskutečňovat po dlouhou dobu. Toho lze
dosáhnout postupným přístupem tak, aby
vaše hospodaření bylo zvládnutelné z hlediska
financování a efektivity práce.

Nejvýkonnější robotický systém

Zvyšujeme výnosy a snižujeme náklady

Kráva je rozhodujícím faktorem výkonnosti jakéhokoliv
dojícího systému. Astronaut rozumí vašim kravám a stará
se o ně co nejlépe. Astronaut nabízí nejjednodušší vstup
do boxu, který je ke kravám co nejpřívětivější, takže se
krávy na návštěvu robota těší. Kartáčky zajišťují nejlepší
přípravu a stimulaci, zatímco proces dojení je přizpůsoben
každé čtvrti. Systém řízení automaticky zajišťuje ideální
intervaly dojení. To zajišťuje příznivé zdraví vemene
a dobrou dojivost. Základní údaje o krávě a mléku poskytují
cenné informace, které chovatelům umožňují co nejdříve
provézt příslušné kroky.
Od boxu s přímým průchodem k nejpřesnějšímu
hybridnímu ramenu. Od všech senzorů v blízkosti vemene
k adaptivní pulzaci Astronaut využívá každý zlomek
sekundy k tomu, aby zkrátil dobu v boxu a optimalizoval
svůj výkon.

Snížení potřeby lidské práce při opakovaných úkonech,
vytvoření pružnějšího pracovního prostředí a zvýšení
dojivosti i zdraví dojnic jsou prokázaným přínosem
automatizace procesu dojení. Společnost Lely nyní nabízí
tyto výhody při stabilních celkových nákladech na litr, které
udržuje na nejnižší úrovni. S novým hybridním robotickým
ramenem se Lely podařilo snížit spotřebu energie až o 20 %.
Spotřeba vody se rovněž snížila ve srovnání s objemy vody
používanými konvenčními systémy dojení.

Pro každého
Dojicí roboty se k tomu dokonale hodí. Jednoduše proto, že
kapacita mléka a investice mohou růst v souladu s růstem
počtu dojnic. To zabrání obrovským investicím do dojírny
s čekárnou, aby se v pozdější fázi dosáhlo dostatečné
kapacity mléka.

Okamžité informace o krávě během dojení nebo rychlé
a snadné první dojení. Používání Lely Astronautu je
snadnější a ovládání lze pochopit lépe, než kdykoliv
předtím. Společnost Lely se zaměřuje na uspokojování
požadavků uživatelů, a tak provedla významné změny
v ovládacím panelu a funkčnosti. Systém nabízí jednoduché
pokyny krok za krokem s pečlivě propracovanými
nabídkami a jasnými ikonami.

Kvalita, na kterou se můžete spolehnout
Očekáváte, že se na svůj systém dojení budete moci
spolehnout. Astronaut zahrnuje 25 let intenzivního vývoje
technologií a zkušenosti více než čtyř miliónů pečlivě
sledovaných dojení denně. Jeho konstrukce se zaměřuje
na nepřetržitý provoz, rychlou údržbu a stabilní výkon.
Všechny vysoce kvalitní komponenty a detaily robota
jsou součástí nejintenzivnějšího testovacího programu
v historii.
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Hrdě vyvinuto s našimi zákazníky...

I-flow
Revoluční koncept přímého průchodu
boxem představuje bezkonkurenční
chování při návštěvě. Kráva zůstává
v pohodlí stáda.

Uživatelské rozhraní
Přepracované nabídky v ovládacím panelu
jsou intuitivnější a jednodušší.

Dojení na míru

Snadné první dojení

Dezinfekční kartáčky

Hybridní rameno

Lely T4C a T4C InHerd

Spolehlivost

Čtvrťová pulzace, intervaly
automatického dojení a individuální
snímání násadců umožňují, aby Lely
Astronaut dojil každou krávu podle jejích
konkrétních potřeb.

Tato nově vyvinutá funkce je snadná
pro chovatele a uklidňující pro krávu.
Při prvním dojení jednoduše nastavte
rameno blízko vemenu.

Kartáčky odstraňují nečistoty ze
struků a dokonce i spodní části vemene.
Je to také nejlepší stimulace pro
spouštění mléka.

Tiché a přesné rameno činí robota více
přirozeným a přívětivým ke kravám než
kdykoli předtím.

Inteligentní manažerský program se
neustále vyvíjí, a tak velmi srozumitelně
zobrazuje chytré ukazatele výkonu KPI.

Společnost Lely nikdy předtím
nepředstavila důkladněji otestovaný
Astronaut. Všechny použité systémy byly
vystaveny extrémně těžkým podmínkám.

LELY ASTRONAUT
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Lely Astronaut A5

Nové hybridní rameno

Technologie se posouvá stále dál
Po 25 letech se z automatického dojení stal vyspělý a jemně vyladěný
systém. Otázkou bylo, jak lze robotizované dojení povýšit do vyšší úrovně.
Na základě výkonnosti a principů A4 jako svého výchozího bodu se
společnost Lely vydala k dalšímu kroku robotického dojení.

Koncept robotického ramena Lely se osvědčil jako nejchytřejší řešení kontroly procesu dojení.
Nachází se pod krávou během celého procesu dojení a pokud spadne strukový násadec, rychle
reaguje, aby se zachovala jeho čistota. Rameno sleduje krávu a zaručuje maximální volnost jejího
pohybu v boxu.
Hybridní rameno nového Astronautu
A5 kombinuje výhody elektrických
poháněných pohybů s měkkostí a silou
vzduchu. Velký pneumatický válec
nese hmotnost ramena prakticky bez
vzduchu, zatímco elektrické komponenty
pohybují ramenem s velkou přesností.

Pokrok pod kapotou

Přátelský ke kravám

Energeticky šetrný

Uživatelsky přívětivý systém

• Lepší pohodlí díky klidnému provozu
• Snadnější dojení díky přesnému
a rychlému připojení násadců
• Vhodný pro každou krávu díky
širšímu dosahu robotického ramene

• Velmi malá spotřeba energie, i když
rameno pracuje
• K pohybu se nepoužívá vzduch
• Rychlejší pohyby díky nejpřesnějšímu
pohonu

• Snadné první dojení díky novému
ovládacímu panelu a přesnosti
ramena
• Lepší pohodlí díky tichém provozu
• Menší a snadnější údržba díky
lepšímu přístupu

Přestože model A5 vypadá do značné míry jako A4, bylo provedeno mnoho
změn. Nejpatrnějším příkladem je hybridní rameno, které přineslo menší
spotřebu energie a více odpočinku pro krávu a farmáře. Pod kapotou bylo
dosaženo velkého pokroku s ohledem na spolehlivost, snadnost používání
a dostupnost (viz strana 12) .
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Zlepšete zdraví paznehtů
Volba Zdraví paznehtů
Dobré zdraví končetin je důležité pro pohodu krav a pro mléčné
farmy. Aby se kráva mohla volně pohybovat, musí mít zdravé
paznehty. Se zdravými paznehty si může dělat to, co se jí zlíbí
ve stáji nebo na pastvě: odpočívat, přijímat potravu, pít nebo
navštívit dojicího robota. S řešením pro zdraví paznehtů Lely
Meteor se stav končetin zlepší trvalým způsobem, příznivým
a bezpečným pro zvířata.

Zaměřte se na efektivitu krmení
Volba Krmení
Krmení představuje hlavní náklady na farmě s dojnicemi.
Proto krmte efektivně každou krávu podle její individuální
potřeby. Zajistěte možnost krmení lepší krmnou dávkou, a to
i v kombinaci s tekutým krmivem.

Kontrolujte zdraví mléčné žlázy
Volba Kontrola vemene

Sestavte si vlastní Lely Astronaut
Ve společnosti Lely víme, že každá farma je
něčím odlišná. Vaše farma je jedinečná, stejně,
jako jste jedineční vy a vaše cíle. Jakkoli může
být moderní chov dojeného skotu složitou
činností, na konci dne musí být stejně mléko
v nádrži. Pokuste se chvíli popřemýšlet o své
situaci. Představte si, jak by vaše farma
mohla nejlépe fungovat. Co je důležité pro vás
a vaši farmu?

Dejte reprodukci přesnost
		

Volba Reprodukce

Chcete-li mít kontrolu nad svou farmou, měli byste spoléhat na
reprodukci. Získejte další pár očí, který vám zajistí zabřeznutí
vašich dojnic. Zaveďte do systému reprodukce přesnost
a budete schopni sledovat krávy v říji a inseminovat je ve
správný čas. Tím zvýšíte úspěšnost reprodukce a ušetříte si
mnoho času.

Kvalitní mléko vychází ze zdravého vemene. Získejte jasný
přehled o zdraví vemene a zjistěte, kdy je nutné učinit určitá
opatření. Zlikvidujte bakterie a zamezte křížové kontaminaci
před každým dojením. Získejte nadvládu nad zdravím mléčné
žlázy, zlepšete ho a snižte své náklady.

Podpořte svou strategii pasení
Volba Pastva
Pastva je nejpřirozenější způsob krmení krav. Pastva má
pozitivní vliv na pohodu a zdraví krav. Zajistěte si zdravé
a šťastné krávy na pastvině, zatímco budete mít plnou
kontrolu nad produkcí mléka. Pastva je společensky stále více
vyžadována, protože společnost očekává, že uvidí krávy na
pastvinách.

Poznejte své krávy
Volba Zdraví krávy
Postarejte se o vaše největší bohatství: Vaše krávy. Zdravé
krávy šetří náklady a čas a zvyšují produkci mléka. Získejte více
kontroly nad zdravím krav a provádějte správná rozhodnutí na
základě moderních senzorů a snadno přístupných informací.
Zajistíte tak svůj zisk.
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« Měli jsme rychle rozhodnuto, jakým
směrem chceme dále jít. Zda zůstat u klasické
dojírny nebo dojicího robotu. Vyhrál dojicí
robot Astronaut A5 a i po tak krátké době
víme, že jsme udělali dobře. »
Rodina Kopeckých Jiřetice

Prozkoumejte možnosti
Jen vy víte, jaké byste chtěli mít své „možnosti“. Otevřete svou mysl k možnostem a řešením, které se nabízejí.
Zamyšlení se nad budoucností může být prvním krokem k dosažení lepšího života. Co byste dělali, kdybyste měli
více času? Zaměřili byste se na to, že budete lepším farmářem nebo si budete více užívat svého života – nebo
dokonce obojí? Vaše Lely Centrum vás zve k prozkoumání vašich možností. Zavolejte + 420 381 521 618 nebo
pošlete e-mail info@agropartner.cz.

Zjistěte své možnosti společně s místními odborníky na dojení.
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