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Automatisk dosering af flydende mineraler til kvæg på græs.

Funktioner
• Let at bruge - ingen installation nødvendig
• App-styret
• Autodoserer én flydende mineralblanding
• Indstil besætningens størrelse
• Indstil dosis
• Doserer efter vandforbrugsmønstre
• Flyder i vandet
• Let at fylde
• Velegnet til forskellige vejrforhold

Fordele
• Bærbar
• Præcis dosering af flydende mineraler
• Reducerer arbejdskraft
• Let at genbestille flydende mineraler
• Minimalt spild
• Påmindelser direkte på mobilen
• Forbedrer besætningens sundhed
• Øger rentabiliteten
• Flytter med flokken
• Forbedret udnyttelse af mineralerne
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OrbVie er en app-styret, genopfyldelig og batteridrevet dispenser med præcis 
dosering af flydende mineral til enhver størrelse kvægbesætning. 

Hvad er OrbVie?
OrbVie er en mobil, ledningsfri og forseglet kugle, der placeres nede i vandtruget. 
Herfra frigiver den en flydende mineralblanding i drikkevandet - præcis doseret efter 
antallet af kvæg på marken. 

Hvordan virker OrbVie?
OrbVie doserer ud fra et forudindstillet vandforbrugsmønstre og beregner derefter den 
korrekte mineralkoncentration for den enkelte besætning. Mineralblandingen spredes i 
vandet og følger forbrugsmønstret for at sikre, at besætningen får den rette dosis 
flydende mineraler. 

OrbVie har et batteri med lang levetid (én opladning varer 2 måneder+), der sender en 
besked til appen, når den skal genoplades.

Fordelene ved flydende mineraler
Undersøgelser af flydende mineraler har bevist, at flydende mineraler sikrer en bedre 
udnyttelse af mineralerne sammenlignet med traditionel tildeling af tørmineraler, idet 
koens blodbaner udnytter en højere mængde mineraler end ved tildeling af 
tørmineraler. Det betyder:
1. Den doserede mængde kan nedsættes (30–60 g pr. dyreenhed).
2. Indholdet af mineraler i gødningen bliver mindre, hvilket giver mindre påvirkning  

af miljøet, specielt hvad angår fosfor, zink og kobber.
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