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Varför LED?

• Vi får en möjlighet att påverka mjölkproduktionen positvt.
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Delaval LED belysning – Hur det påverkar
Rätt våglängd och styrka på ljuset

Lever
Körtel

• Ljuset kommer in genom
kons ögon och påverkar,  
tallkott körteln
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• Den minskade
koncentationen av
melatonin gör att levern
ökar produktionen av
hormonet prolactin och
insulin tillväxtfaktor(IGF-1)

-/- Melatonin hormon

Ökad belysningstid sänder
signaler till tallkottkörteln
som minskar produktionen
av melatonin och minskar
nivån av melatonin I blodet.

• IGF-1 resulterar I ökad
mjölkproduktion I juvret.



• Kor ser inte ljus som vi gör . 

• De ser en annan del av ljusets spektrum. 

• Delavals LED belysning gör det möjligt  att stänga av ljus som kor inte 
använder/ser.

• Det är ett  revolutionerande LED- belysningssystem som kan leverera alla 
fördelarna med ökad ljusexponering till en lägre elkostnad.
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Varför LED



• Minskar elkostnaden.
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Varför LED



• Det går minska strömförbrukningen med upp till 75 % 

• Studier har visat att mjölkproduktionen ökar när korna exponeras för 16 
timmars ljus per dag. 

• Men genom att studera den verkliga orsaken till denna ökning (en 
minskning av hormonnivåer) har vi kunnat identifiera att samma effekt 
skulle kunna uppnås även med mycket mindre energi, genom att helt enkelt 
avlägsna det ljus som kor inte kan se. 

• Det vill säga ha rätt våglängd/spektra och ljusstyrka för korna.

8



DeLaval cow LED CL6000 / CL9000

Dagsljus - blandning av vita och blå 
lysdioder för att uppnå optimal ljusfärg- " 
ko - vit " 

Nattbelysning - inte aktiv

Dagsljus - vita lysdioder för full ljusstyrka

- " bonde - vit " 

Nattbelysning - bara vita LED är aktiva, 
nedtonade för att inte störa kornas vila
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• Light distribution graphs for CL6000 (left) and CL9000 (right)

DeLaval LED CL 6000/9000 



DeLaval cow LED CL line
DeLaval cow LED CL 6000/9000

13

Linser täcker LED-
lamporna - ger vidvinkel av 
ljusfördelning ( bat -wing ) 
för större yttäckning med 
jämnt ljus



Patent offentliggjord och finns tillgänglig Patent sammandrag från kategorierna IPR 
som kan användas i marknadsföringssyfte: 

"Kor är känsliga djur och deras dag och natt rytm är av största vikt. Särskilda ljusnivåer
är nödvändiga för att påverka skillnaden mellan dag och natt på kons kropp och ko 
ögon har en annan våglängd känslighetskurva än det mänskliga ögat. Korrekta 
ljusförhållanden, dvs rytm och våglängden för ljuset, kommer att förbättra mjölkutbytet 
av korna. Uppfinningen är en LED-armatur för boskap i stall med ett urval av LED-
ljuskällor av olika våglängder för att simulera dagsljus ljusförhållanden och för att tillföra 
ljus som är optimal både till korna och jordbrukaren som arbetar i stallet. Armaturen är 
också försedd med ett optiskt system distribuerar ljuset i sidled från lampan. Resultatet 
är en lampa som förbättrar mjölkutbytet av korna och resulterar i en minskad 
energiförbrukning på grund av den jämna fördelningen av ljuset i ladan. "

DeLaval cow LED CL 6000/9000 
Patent

Funktioner som är patenterade : 
Specifik ”peak” i våglängdsintervallet av ljus
Blå och vita LED –lampor i  förhållande och distribution 
Ljusintensitetsfördelningens ”peak” på viss vinkel från den optiska 
axeln av armaturen



Sigsarve Gotland
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Delaval LED  vs Halogen FL400

Stor besparing

• Med en halogenbelysning  på 400 W  per armatur hade 
energiförbrukningen varit 14000 W per timme,nu med LED ligger den på 
5500 W per per timme, nästan en tredjedel lägre.

• Det blir mycket pengar i slutänden upp till 70.000 kr per år i detta stallet.
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