WYPOWIEDZI KLIENTÓW NA TEMAT PRODUKTÓW HOLM & LAUE
„Dzięki lepszemu dostępowi świeżego powietrza w Igloo-werandzie cielęta są zdrowsze!“
Rodzina Moosbauer
Frauenneuharting, Bawaria, Niemcy
Rodzina Moosbauer trzymała wcześniej zwierzęta w zamkniętej oborze. Z powodu narastających
problemów zdrowotnych zwierząt przeniesiono je prowizorycznie na świeże powietrze. Ale dopiero obora
typu Igloo-weranda była rozwiązaniem optymalnym dla cieląt i rodziny Moosbauer. Dla bezpieczeństwa
zamontowano jeszcze siatki chroniące przed wiatrem. „Używamy ich jednak przez najwyżej 10 dni w roku“
mówi Pan Moosbauer. Karmieniem zajmuje się automat do odpajania H&L 100. „Odporność tej techniki na
mróz była dla nas istotnym aspektem, gdy decydowaliśmy się na jej zakup” mówi Pani Moosbauer, która w
tej rodzinie jest odpowiedzialna za cielęta. „Teraz okazało się, że automat również łatwo się obsługuje i
czyści”.
Przedsiębiorstwo
Produkty
Holm & Laue

60 krów mlecznych; 55 ha, w tym 30 ha użytków zielonych, 15 ha zbóż i kukurydzy

Automat do odpajania H&L 100
Igloo-weranda H&L

„Koszty leczenia cieląt zmniejszyły się o 60 % dzięki połączeniu Taksówki Mlecznej

i ColoQuick!”

Martha i Andreas Lund Jensen
Høstrup Østergaard, Dania
Dla Marthy i Andreasa bardzo ważne stało się ujednolicenie przebiegu prac w momencie przemiany pokoleń
w przedsiębiorstwie i wzroście liczby zwierząt. Każdy pracownik musiał dokładnie wiedzieć, co ma robić.
ColoQuick znacznie ułatwiło zarządzanie młodziwem. Obecnie potrzebują tylko 50% czasu, aby przygotować
mleko dla nowonarodzonego cielęcia. Po przejściu fazy młodziwa wszystkie cielęta dostają pasteryzowaną
siarę. Odseparowane mleko z dojarek jest wpompowywane bezpośrednio do Mlecznej Taksówki i tam
automatycznie pasteryzowane. Ponieważ cielęta otrzymują dzisiaj mleko w najwyższych standardach
jakości, cielęta są wyraźnie zdrowsze, rosną szybciej i o wiele lepiej wyglądają.
Przedsiębiorstwo

Powiększone z 160 na 325 krów, dojenie za pomocą dojarek, Wydajność: 10.400 kg

Pracownicy

Małżeństwo kierujące przedsiębiorstwem
3 pracowników

Produkty
Holm & Laue

Automat do odpajania H&L 100
Mleczna Taksówka H&L
ColoQuick

„Cielęta są napojone jednym ciągiem,
a ja mam nad nimi najlepszą kontrolę.“

Przedsiębiorstwo Andreas Bewersdorff
Schleswig-Holstein, Niemcy
Kontrola nad zwierzętami jest dla kierownika przedsiębiorstwa decydującym czynnikiem sukcesu jego
hodowli. Zarówno jałówki, jak i byki są sprzedawane w celach hodowlanych do innych przedsiębiorstw i stacji
hodowli. Tym samym nie tylko genetyka, ale również odchów wartościowych cieląt jest punktem kluczowym
w przedsiębiorstwie. Andreas Bewersdorff karmi wyłącznie mlekiem pełnym. Jest to z zasady mleko nie
nadające się do sprzedaży, mocno obciążone bakteriami. Od kiedy stosuje pasteryzator w Mlecznej
Taksówce, przypadki biegunek u cieląt spadły do zera. Inna decydująca zaleta polega na tym, że przy
często zmieniającym się personelu Mleczna Taksówka daje możliwość przeprowadzenia standaryzacji
karmienia cieląt. Wahania temperatur i niedokładne odmierzanie porcji należą już do przeszłości.

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo hodowlane Schleswig-Holstein, 2 uczniów, 140 krów, kompletny
przychówek

Produkty
Holm & Laue

Drabina paszowa dla cieląt
Igloo indywidualne
Pasteryzator w Mlecznej Taksówce H&L

“Z automatem do odpajania H&L 100 nasze cielęta wzrastają w bardzo naturalny sposób. Jest to dobre dla
naszych cieląt i dla nas!“
Maldwyn & Sue Pugh
Eastfields Farm, Bodenham, Wielka Brytania
Rodzina Pugh chciałaby optymalnie wykorzystać potencjał genetyczny ich stad. Dlatego dąży do tego, aby
pierwsze wycielenie miało miejsce w wieku 24 miesięcy. Jest to możliwe tylko dzięki dobremu rozwojowi cieląt i
jałówek oraz wysokiemu wskaźnikowi przybierania na wadze. Początkowo próbowano podawać większe porcje
mleka. Szybko zaczęło to jednak prowadzić do problemów trawiennych. Od momentu zakupu H&L 100 w 2005r.
cielęta karmione są 6 razy dziennie po 1,8 litra mleka. Dzięki temu stale poprawiały się wyniki przybierania na
wadze. W tym roku ponad 1000 g/ dzień! Nie miał miejsca również typowy spadek wzrostu po odsadzeniu od
mleka. Rodzina nie jest już tak bardzo przywiązana do przedsiębiorstwa i wykorzystuje swoją nowo uzyskaną
elastyczność w codziennym życiu. Na przykład z końmi, dla których Sue i Becky mają teraz więcej czasu.

Przedsiębiorstwo

250 krów mlecznych
Wydajność: 10.000 l

Pracownicy

Małżeństwo Pugh, Syn Richard i córka Becky (nie wszyscy w pełnym wymiarze godzin)

Produkty
Holm & Laue

Automat do odpajania H&L 100

„Cielęta czują się w igloo dobrze, nawet podczas bardzo mroźnej zimy!”

Przedsiębiorstwo bydła mlecznego Schtschapovo-Agrotechno Region Moskiewski, Rosja
Wszystkie cielęta w wieku do 25-30 dni są trzymane w indywidualnych igloo i karmione za pomocą Mlecznej
Taksówki. Na koniec pozostają przez kilka miesięcy w igloo wielkopowierzchniowych. Po 6-7 miesiącach
wszystkie młode zwierzęta przenoszone są do starych obór z czasów socjalistycznych. Odchów na wolnym
powietrzu umożliwia dobre przybieranie na wadze. „W wyniku intensywnych sezonowych wycieleń w zimie,
jest czasem koniecznie przeniesienie cieląt do zamkniętych obór” wyjaśnia kierownik przedsiębiorstwa
Eugenie Sstarikov „wówczas regularnie mamy problemy z zachorowaniami. Zwierzęta mniej jedzą i gorzej
wyglądają! W igloo wielkopowierzchniowych cielęta czują się dobrze nawet podczas bardzo mroźnej zimy”.

Przedsiębiorstwo
Produkty
Holm & Laue

Łącznie 1200 zwierząt
W tym 650 krów mlecznych
10 Igloo H&L, System igloo,
Mleczna Taksówka H&L

„Najważniejsze jest dla nas zdrowie cieląt!“
Zakłady Bellechasse
Sugiez, Szwajcaria
„W 2010r. zakupiliśmy Mleczną Taksówkę firmy Holm & Laue” mówi Martin Hertach, kierownik
przedsiębiorstwa rolnego. „W ramach planowania nowego budynku ponownie przemyśleliśmy zasadę
karmienia cieląt. Pasteryzator w Mlecznej Taksówce był nam bardzo na rękę. Zdrowie zwierząt jest dla nas
najważniejsze. Decydującym argumentem przy zakupie, oprócz łatwego transportu mleka pomiędzy
pomieszczeniami na mleko i oborą, szybkiego dozowania i kontroli temperatury mleka, był wbudowany
zintegrowany pasteryzator”.
Przedsiębiorstwo

Hodowla bydła mlecznego, uprawa roli i warzyw, 700 ha (łącznie z alpejskimi
pastwiskami), 115 krów mlecznych, 50-60 cieląt

Produkty
Holm & Laue

Pasteryzator w Mlecznej Taksówce H&L

„Zdrowe cielęta to szczęśliwe cielęta!“
Joff i Emma Roberts - Uphampton Farm Shobdon, Herefordshire, Wielka Brytania
Priorytetem dla Joffa i Emmy Roberts była zawsze hodowla drobiu. Dlatego spróbowali najpierw
zaoszczędzić czas stosując automaty do odpajania H&L 100. Wyniki były jednak tak dobre, że oboje szybko
zdecydowali się na rozszerzenie hodowli cieląt. Potrzebna była jednak do tego nowa obora. Oboje przykładali
dużą wagę do prostego przebiegu prac i zdrowego klimatu dla cieląt. Po długim badaniu rynku rodzina
Robertsów zdecydowała się na System igloo z 12 igloo dla 160 cieląt. Obecnie system jest zintegrowany z
dwoma automatami do odpajania H&L 100. Medyczna opieka nad cielętami (szczepienia, testy, itd.)
przebiega teraz szybciej niż w starej oborze z 60 cielętami. Wątpliwości, że przybieranie na wadze na wolnym
powietrzu przebiega rzekomo wolniej, Emma rozwiewa machnięciem ręki: „Przybieranie na wadze polepszyło
się, dokładnie tak, jak nasze zyski!”

Przedsiębiorstwo

Produkty
Holm & Laue

Hodowla drobiu i cieląt, 950 odchowanych cieląt rocznie w 6 etapach (od 55 kg do130
-140 kg w 11-12 tygodni)

12 Igloo H&L, System igloo
2 automaty do odpajania H&L 100

„H&L 100 był wspaniałą inwestycją!“
Bart & Tracie Doohan
Finley, New South Wales, Australia
„Nasza poprzednia hodowla cieląt w boksach indywidualnych była dobra, ale kosztowała wiele pracy.
Dlatego zdecydowaliśmy się na nowy system hodowli z automatami do odpajania H&L 100” relacjonuje Bart.
„Początkowo tylko po to, aby zaoszczędzić na czasie pracy. Obecnie karmimy 60 cieląt w wieku od 3 do 78
dni w tej samej grupie. Ta mieszanina nie sprawia nam jednak żadnych problemów. Nasze cielęta są
nadzwyczaj szczęśliwe, zdrowe i ufne. Również powolne odsadzanie w ciągu 20 dni przebiegało mniej
stresująco, niż w naszym poprzednim systemie. Nie możemy się już doczekać, kiedy będziemy mogli zacząć
doić nasze jałówki odchowane na H&L 100. Jesteśmy pewni, że kupiliśmy najlepsze automaty do odpajania.
Również obsługa i konserwacja urządzeń są nad wyraz proste”.
Przedsiębiorstwo
Produkty
Holm & Laue

475 ha, 85 % nawadniania
400 krów mlecznych
Automat do odpajania H&L 100

„Dzięki łatwej możliwości rozbudowania systemu Werandy
mam pełny wybór przy rozwoju przedsiębiorstwa w przyszłości”

Przedsiębiorstwo Koloniehof
Schleswig-Holstein, Niemcy
Od 2005r. Bernd Thordsen jest kierownikiem przedsiębiorstwa Koloniehof. Na początku zatrudnienia został
skonfrontowany z nie do końca optymalnym systemem hodowli cieląt. Wiele cieląt przebywających w starych
budynkach cierpiało na zapalenie płuc i biegunki. Musiał szybko reagować. Budowa nowego budynku
zajęłaby zbyt dużo czasu i wymagałaby skomplikowanych procedur uzyskania zezwolenia na budowę.
Zdecydował się na system Igloo-weranda H&L – łatwe do postawienia, transportu, do usunięcia obornika: To
jest idealne rozwiązanie, nigdy nie żałowałem tego kroku” mówi Thordsen, „i widzę jeszcze wiele innych
zalet. Chcemy zwiększyć hodowlę do 300 krów i wtedy po prostu dołączymy kolejną werandę” Zdrowie cieląt
i wskaźniki wzrostu nie mają sobie równych!

Przedsiębiorstwo

Bydło mleczne (220 krów), hodowla matek dla krów, hodowla świń, uprawa zbóż i
ziemniaków

Pracownicy

9 osób do pomocy

Produkty
Holm & Laue

4 Igloo-werandy H&L, Mleczna Taksówka H&L, Ogród dla cieląt H&L

„Mniej agresji w oborze i lepsze cielęta! ”
E. Taylor and Sons, Sunderland Hall Farm, Balderstone w Lancashire, Wielka Brytania
„Zdecydowaliśmy się na H&L 100, ponieważ wydawał nam się najlepszym produktem na rynku”, mówi Phil
Taylor. „Od kiedy kupiliśmy H&L 100 w sierpniu 2007, nasza hodowla cieląt rzeczywiście całkowicie się
zmieniła! Karmienie cieląt za pomocą automatu stało się nie tylko prostsze, ale uzyskiwaliśmy wyraźnie
lepsze cielęta na koniec odchowu. Zwierzęta są spokojne. A my mamy teraz więcej czasu na ulepszanie
zarządzania w naszym przedsiębiorstwie”.
Przedsiębiorstwo

120 krów mlecznych, wydajność: 8.000 l, 80 bydła hodowlanego

Produkty
Holm & Laue

Automat do odpajania H&L 100

„To przerosło nasze oczekiwania!“
Farm Webster
Leongatha, Gippsland, Victoria, Autralia
„Ponieważ opiekujemy się 600 krowami i 200 jałówkami, potrzebujemy bardzo wydajnego zarządzania!”,
wyjaśnia Hellen Webster. „Dla nas istotny był fakt, że automat do odpajania może nakarmić przynajmniej 100
lub więcej cieląt. Dlatego zdecydowaliśmy się na H&L 100 z 4 stacjami. Cielęta bardzo szybko przyzwyczajają
się do automatów. Dzięki zintegrowanym wagom dla zwierząt mamy bardzo dobrą kontrolę nad cielętami.
Automat sam ustala, kiedy poszczególne cielęta maja być karmione. Obora została zaprojektowana
specjalnie do stosowania H&L 100. Możemy tam nakarmić do 150 cieląt. Automat do odpajania przerósł
nasze oczekiwania. Mamy silne cielęta z idealną budową mięśni do odchowu kolejnych jałówek.

Przedsiębiorstwo

600 krów mlecznych, 200 jałówek,
Sezonowe wycielenia w okresach luty-kwiecień oraz lipiec-wrzesień

Produkty
Holm & Laue

Automat do odpajania H&L 100

„Mniejszy nakład czasu i zdrowe cielęta!”
Przedsiębiorstwo Kawakami Bokujou
Hokaido, Japonia
Takehide Kawakami wraz z żoną zarządzają przedsiębiorstwem zajmującym się odchowem cieląt.
Ponieważ oboje stają się z każdym rokiem coraz starsi, chcieli uprościć transport mleka do cieląt. Poza tym
w zimie musi być zapewniona odpowiednia temperatura mleka. To były powody zakupu Mlecznej Taksówki.
Dzięki Mlecznej Taksówce znacznemu skróceniu mógł ulec czas karmienia. Pozostawało tym samym więcej
czasu na inne czynności w przedsiębiorstwie. Równocześnie wyraźnie poprawiło się zdrowie cieląt. Od
tamtej pory koszty utrzymania zdrowia cieląt spadły do zera. A wszystko to skutkowało wyraźnym wzrostem
motywacji do pracy!

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo zajmujące się odchowem cieląt z 360 miejscami, 600 cielętami
rocznie

Pracownicy

Właściciele - małżeństwo

Produkty
Holm & Laue

Mleczna Taksówka H&L 100

„Praca w penboksach jest o wiele łatwiejsza!“
Cindy i Bob Roden
West Bend, Wisconsin, USA
W 2006r. rodzina Rodenów rozpoczęła budowę sześciu nowych obór. Istotne było dla nich utrzymanie
ciągłości zasady wchodzenia i wychodzenia z obory, aby zminimalizować rozwój bakterii i przenoszenie
chorób. Przez pierwszych siedem tygodni cielęta były trzymane w indywidualnych penboksach. Po
odsadzeniu usunięto elementy penboksów. Przez pięć kolejnych tygodni cielęta były trzymane w tym samym
miejscu w małych grupach od 8-10 cieląt. Zwierzęta były karmione pasteryzowanym mlekiem pełnym z
butelek ze smoczkiem. Zintegrowane uchwyty do butelek na drzwiach penboksów umożliwiają przejście
wzdłuż całego szeregu i wrzucanie butelek do uchwytów.
Przedsiębiorstwo

450 krów

Pracownicy

Kierownicy przedsiębiorstwa - małżeństwo i syn Rick

Produkty
Holm & Laue

System Pen

„Pozwala nam to zaoszczędzić wiele czasu, a karmienie jest bardziej wydajne i o wiele łatwiejsze!“
Przedsiębiorstwo Majcichov a.s.,
Horný Jatov , Słowacja
W przedsiębiorstwie Jatov hodowane są tylko młode zwierzęta. Cielęta po urodzeniu są karmione wyłącznie
zamrożonym młodziwem starszych krów z innego przedsiębiorstwa. System ColoQuick pozwala na
nakarmienie cieląt w ciągu pierwszych dwóch godzin po przyjściu na świat. Poprzednia metoda, w której
młodziwo było rozmrażane w pojemnikach lub cielęta piły bezpośrednio z wymienia matki, nie powiodła się ze
względu na nie do końca poprawne stosowanie jej przez pracowników. Skutkiem były wysokie straty.
Pracownicy kochają swoją pracę z ColoQuick, ponieważ poszczególne kroki są łatwe do zrealizowania.
Później cielęta są karmione świeżym lub kwaśnym mlekiem z Mlecznej Taksówki. Poza tym Mleczna
Taksówka jest używana do stosowania wlewów dożwaczowych u krów. Do najważniejszych zalet Mlecznej
Taksówki należą prosta obsługa, szybkie ogrzewanie oraz dokładne porcjowanie mleka bezpośrednio do
pojemników. W tak dużym stadzie młodych oszczędza się wiele czasu, a karmienie jest bardziej wydajne i
mniej męczące.

Przedsiębiorstwo

Odchów młodych zwierząt, 2500 zwierząt, 270 krów

Produkty
Holm & Laue

ColoQuick, Mleczna Taksówka H&L z sondą do wlewów dożwaczowych

„Teraz mamy więcej czasu na sprawy naprawdę ważne!“
Bracia Jonsson
Ogestad Farm, Szwecja
Od samego początku priorytetem w przedsiębiorstwie braci Henrika, Gabriela i Mattiasa Jonssonów była
nowa obora. Cielęta chronione przed przeciągami i wilgocią lepiej rosły na wolnym powietrzu i były
zdrowsze. „Zdrowie cieląt w Igloo H&L jest wspaniałe!” zaznacza Gabriel. „Mieliśmy 15 % straty na cielętach,
a teraz straty wynoszą poniżej 1%!”
Henrik uzupełnia: „Automat do odpajania H&L 100 pozwala na bardzo dobrą kontrolę poszczególnych cieląt.
To bardzo sprytne i proste rozwiązanie dla naszego zakładu.“
Przedsiębiorstwo

800 ha, Łącznie 1150 bydła, w tym 630 krów mlecznych

Pracownicy

3 kierowników przedsiębiorstwa, 8 pracowników

Produkty
Holm & Laue

8 igloo H&L, System igloo od 2006r. dla ponad 150 cieląt
Automat do odpajania H&L 100
Mleczna Taksówka H&L

„Lepsza wydajność pracy!“
Kosumoaguri (Agricultural Cooperated company), Hokaido, Japonia
Kierownik farmy Akihiro Kato zdecydował się na pasteryzator w Mlecznej Taksówce, aby bez ryzyka móc
wykorzystywać mleko nie nadające się do zbytu. Zdrowie cieląt jest dla niego najważniejsze. Okazało się, że
codzienna praca jest szybciej wykonana. Poprawiła się również jakość pracy pracowników.

Przedsiębiorstwo
Produkty
Holm & Laue

1000 krów mlecznych
700 cieląt rocznie
Automat do odpajania H&L 100
Pasteryzator w Mlecznej Taksówce, H&L

