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  Optimalen 
trenutek osemenitve

Zgodnja starost prve telitve
Nižji stroški vzreje

...kajti gre za veliko več kot samo za molžo.
www.fullwood.si



Vsak mesec vzreje stane 50 €. Prej ko se telice osemeni, 
toliko prej se le-te otelijo in toliko nižji so stroški vzreje.

Predpostavka za to je poleg optimalnega pogoja tudi 
pravočasno prepoznavanje pojatve pri mladem govedu.
Kajti to je temeljni kamen za pravočasno prvo polaganje,
 visok uspeh osemenitve in znižanje starosti ob prvi telitvi.

...z zanesljivim prepoznavanjem pojatve telic!

---------------------------------------------------------------
Da, zanimam se za 

sistem za avtomatski nadzor pojatev živali

Ime in priimek

Ulica, številka

Pošta, kraj

Telefon

Elektronski naslov

Želim: Ponudba Svetovanje Predstavitveni material

Vaš pooblaščeni

servisni partner

Za zanesljivo prepoznavanje vsake pojatve 
pri govedu vam v prihodnje ne bo več potrebno
biti stalno v hlevu. Kajti                                       v praksi 
izvaja avtomatizirano opazovanje telic.  
Tehnični izdatek za to je zelo majhen. 
Mlade telice dobijo v starosti približno enega leta 
precizni pedometer, s katerim se avtomatično 
24 ur dnevno meri aktivnost živali. 
Za prepoznavanje živali in za odčitavanje 
podatkov o posamezni živali so potrebni 
posebni sprejemniki, ki se na primer namestijo 
na napajalnike v področju zadrževanja mlade 
živine. Od tam se podatki kontinuirano prenašajo 
v sistem za upravljanje črede. Na osnovi aktivnosti 
gibanja in kravjega koledarja                                      
zanesljivo analizira  status pojatve živali.

Avtomatizirano opazovanje telic se lahko 
uporablja vsepovsod tam, kjer se v čredi nahajajo 
mlade telice, bodisi v hlevu ali pa na 
pašniku ob kmetiji.

Na ta način se vam ne izmuzne nobena pojatev. 
Tudi takrat ne, ko je vaš hlev z mladimi telicami 
nekaj kilometrov oddaljen od sedeža vaše kmetije.

Praktične izkušnje z avtomatiziranim opazovanjem telic 
pri več kot 400 mladih telic v saški proizvodni zadrugi 
Löbau-Rosenhain kažejo, da so se stroški vzreje v samo 
enem letu znižali za  100 € na govedo. S 24 namesto 
prej s 26 meseci se živali tako otelijo dva meseca prej. 
Indeks osemenitve telic znaša po enem letu uporabe 
                                      v praksi samo 1,3, medtem ko pa je v 
predhodnih letih znašal 1,7.

Ta primer jasno kaže, koliko 
potenciala lahko z 
avtomatiziranim 
opazovanjem telic 
izkoristite tudi v vašem obratu. 

Znižajte stroške vzreje…
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