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Zapisujejo se vse pojatve in 
osemenitve tekom življenjske dobe krave

Dosegljiv indeks osemenitve 1.3 na brejost 

Minimalno število napačno pozitivnih 
sporočil o pojatvi (pod 5%)
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Da, zanimam se za    

Visok status plodnosti  je osnova za dolgo 
amortizacijsko dobo krav in za gospodarno pridelavo 
mleka. Napake pri prepoznavanju pojatve, motnje v 
plodnosti ali neplodnost predstavljajo še vedno 
najpogostejše vzroke za zmanjševanje črede krav mlekaric.

 S                                        boste optimalno izkoristili 
razpoložljivi potencial vaših krav in se izognili zgoraj 
naštetim težavam. 
Avtomatizirano nadziranje živali je nepogrešljivo za vaše 
celotno upravljanje plodnosti, pri kakršnikoli velikosti črede.

                                             

za optimiziranje vašega upravljanja plodnosti

s                                     , je v vsakem trenutku zagotovljeno
natančno prepoznavanje pojatve. To ne velja samo za  
„normalne" cikle pojatve. Avtomatizirano nadziranje 
živali omogoča izkušenemu uporabniku tudi 
zanesljivo prepoznavanje krav ali telic s tihimi 
pojatvami, krav s cistami ali živali s prestavitvami 
cikla – kot so pojatve po splavih. Vsi podatki za vsako 
posamezno kravo se hranijo celotno življenjsko dobo 
krave, tako da je obnašanje pri pojatvi med celotno  
ležalno dobo v obratu razvidno že na prvi pogled.

 Z avtomatiziranim nadziranjem živali boste ugotovili 
optimalen trenutek za osemenitev. Terminsko točna 
osemenitev vodi do občutnega znižanja indeksa osemenitve, 
do znižanja stroškov in s tem do povišanja rentabilnosti.

                                       prepozna pravi trenutek za osemenitev telic 
in krav tudi pri oddaljenih obratih in te živali pravočasno 
sporoči lastniku črede mlekaric ali upravitelju črede. Tako se 
lahko vedno zanesete na številke.

Vitalnost telic in krav se kontinuirano zajema prek stoječih in 
ležečih senzorjev. S tem se lahko izboljša celotno upravljanje 
telitve. Analiziranje podatkov se izvaja bodisi na PC ali 
terminalu oziroma z novo                                        mobilno verzijo. 
Tudi povezava z nadaljnjimi funkcijskimi skupinami, 
kot so separacija, krmna postaja ali molzišče je možna 
v vsakem trenutku. 

          

Vsako pojatev se 
zanesljivo prepozna…

...in ugotovi pravi 
trenutek za osemenitev

Priimek, Ime

Ulica, številka

Pošta, kraj

Telefon

Elektonski naslov

Želim Ponudbo           Svetovanje Predstavitveni material
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