Zdrowsze krowy, cielne szybciej
Najnowsze technologie w służbie / monitoringu zdrowia i reprodukcji
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Bezproblemowe wykrywanie rui...

NAJNOWSZE
TECHNOLOGIE
W SŁUŻBIE /
MONITORINGU
ZDROWIA
I REPRODUKCJI

MOOMONITOR+ wykorzystuje najnowsze dostępne na rynku technologie, niezbędne do analizowania danych.

System MooMonitor+ działa na zasadzie pasa / transponderu, zakładanego na szyję krowy, który z łatwością wykrywa
indywidualne ruje i wszelkie związane z nimi zdarzenia, poprzez specjalistyczne analizy. Monitoruje dzienne zachowania krów i wychwytuje specyﬁczne aktywności, takie jak: pobieranie paszy, przeżuwanie, odpoczynek oraz różne
poziomy aktywności krów. Funkcjonalności te pomagają w wykrywaniu objawów rujowych i kontrolowaniu zdrowotności stada i dobrostanu zwierząt w gospodarstwie.
MooMonitor+ podnosi zyskowność produkcji poprzez mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, poprawę wskaźników reprodukcji i dobrostanu, minimalizację kosztów wynikających z przeoczonych rui, bądź późno zdiagnozowanych schorzeń.

Jeśli Twoim celem jest:

Dzięki MooMonitor+ możesz osiagnąć:

Skrócenie okresu międzywycieleniowego?

Krótszy okres międzywycieleniowy

Wydłużenie laktacji?

Wyższą produkcję mleka

Ułatwienie pracy sobie i innym?

Więcej wolnego czasu

Oszczędność czasu i pieniędzy?

Większe zyski
Mniejsze obciążenie pracą
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Zdrowsze krowy, cielne szybciej!
NAJLEPSZY SYSTEM DO MONITOROWANIA RUI I DOBROSTANU ZWIERZĄT.

MONITORING ZDROWIA
Poprawa płodności krów z systemem
MooMonitor+ oznacza większą liczbę
cieląt, zdrowsze krowy i wyższą produkcję mleka.

DOKŁADNE WYKRYWANIE RUI
Życzeniem każdego hodowcy jest
łatwe i umiejętne wykrywanie krów
w rui, zwiększenie liczby urodzonych
cieląt i wysoki potencjał genetyczny
stada. Z MooMonitor+ jest to możliwe!

ZASIĘG
Antena pracuje w zasięgu 1,000 m
w terenie niezabudowanym. Umożliwia pobieranie danych z różnych
budynków oraz od krów wypasanych
na pastwiskach. MooMonitor+ posiada największy zasięg, spośród systemów dostępnych na rynku.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Przypisywanie transpondera do krowy za pomocą skanera w telefonie.
W każdej chwili możesz sprawdzić
dane krów, bez konieczności siedzenia w biurze, przy komputerze.

BATERIA
Niezwykle wytrzymała bateria
o trwałości do 10 lat!

2 SPOSOBY KOMUNIKACJI
Twoje stado w Twojej kieszeni! Nasza
aplikacja umożliwia 2 sposoby połączenia, dzięki czemu nie musisz każdorazowo wracać do biura, by śledzić
informacje w czasie rzeczywistym.
www.topgen.pl
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Czy wiesz...
Kiedy zaczyna się ruja?
Obserwacje pokazują, iż u 70% krów ruja rozpoczyna się w nocy.
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Jest to czas, gdy nikogo nie ma w oborze - nikt nie obserwuje krów.
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Na podstawie obserwacji stwierdzono, że 30%46.2
rui trwa47.8
krócej niż 8 godzin,
35.7
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Monitoring zdrowia i dobrostanu...
DANE O KROWACH 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU.

Zdrowie i płodność krów mlecznych to ważne czynniki, wpływające na zysk z gospodarstwa. System MooMonitor+
wysyła komunikaty do hodowcy o możliwej rui, chorobie lub innych problemach krowy w danej grupie technologicznej. System monitoruje odstępstwa od normalnych aktywności, biorąc pod uwagę ruchliwość, przeżuwanie,
pobieranie paszy oraz czas odpoczynku. Wszystko służyć ma poprawie zdrowia, wskaźników reprodukcji i dobrostanu krów.

Płodność
•

Wpływa na rentowność
gospodarstwa.
Skrócenie okresów
międzywycieleniowych,
zwiększa przychód z farmy.
Lepsze wskaźniki rozrodu.
Mniejsza liczba pracowników.
Powielanie najlepszej genetyki
oraz brakowanie najsłabszych krów.

Przeżuwanie

•

Pomiar ruchliwości
Wspomaga wykrywanie rui.
Całodobowy pomiar
pozwala na szybsze
wykrycie zmian
w zachowaniu.
•

•

Analiza produkcji
na podstawie przeżuwania.
Wskaźnik zdrowia i dobrostanu.
Wczesne diagnozowanie
schorzeń – dokładniejsza
terapia.
Mniejsze zużycie antybiotyków.
Niższe brakowanie stada.
•

Produkcja mleka
Lepsze zarządzanie krowami
w okresie okołowycieleniowym.
Wczesne wykrywanie chorób,
bólu, stresu.
Szybszy powrót krów chorych
do zdrowia.
•

•

•

Odpoczynek
Komfort ma bardzo duże
znaczenie, zwłaszcza
w chowie alkierzowym.
Odpowiedni czas spoczynku
oznacza wygodę i zdrowie.
Jednakże zbyt długi
odpoczynek może
zwiastować chorobę.
Optymalny czas odpoczynku
wskazuje na dobrostan krów.
Dłuższe okresy odpoczynku
to mniej kulawizn i więcej mleka.
•

Pobieranie paszy
Produkcja mleka jest
odzwierciedleniem
pobierania paszy.
Kontrola zachowań
przy stole paszowym.
Określenie DMI (Pobranie
suchej masy paszy) dla krów
zasuszonych i świeżo wycielonych.
Kontrola czasu spędzonego
przy stole paszowym.

www.topgen.pl
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INTEGRACJA
Z SYSTEMEM
DO
ZARZĄDZANIA
STADEM

Łatwy w obsłudze...

PRZYPISYWANIE PASA DO KROWY JESZCZE NIGDY NIE BYŁO TAKIE PROSTE!

System MooMonitor+ współpracuje z dowolnym smartfonem – odczytanie indywidualnych informacji o krowie, czy też
skanowanie transpondera jeszcze nigdy nie było tak proste bez dodatkowego przemieszczania zwierząt. Oznacza to
mniejszy stres dla zwierząt oraz mniej pracy dla hodowcy. System MooMonitor + daje możliwość zarządzania kilkoma
stadami w jednym telefonie.
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Analiza danych

Dostęp na wielu
platformach

Twoje stado masz na dłoni...
APLIKACJA POZWALA NA NIEZALEŻNĄ KOMUNIKACJĘ, BEZ POTRZEBY PODCHODZENIA DO KOMPUTERA.
Aplikacja mobilna pozwala na dwukierunkową interakcję z systemem, np. zabieg inseminacji może być zarejestrowany zarówno w telefonie, jak i w komputerze. W przypadku, gdy system wyłapie chorą krowę, od razu
generuje alert na telefon, co pozwala na szybszą interwencję ze strony hodowcy. Istnieje nawet możliwość
monitorowania kilku stad, co może mieć duże znaczenie np. dla lekarzy weterynarii lub inseminatorów.

Ruja

Wskazuje krowy
gotowe do pokrycia

Podejrzane

Krowy o podwyższonej
aktywności, które
mogą być w rui

Wysoka aktywność
Krowy
o niestandardowym
zachowaniu

Alerty zachowania
Krowy odbiegające
od normy

Selekcja

Krowy wyselekcjonowane
do przemieszczenia

Obserwacja

Dodaj krowy do listy,
aby uzyskać szybki
dostęp do ich danych

www.topgen.pl

Wizualne wykrywanie rui

Automatyczne wykrywanie rui

Przykładowe stado 300 krów.

MooMonitor+ monitoruje w trybie ciągłym 24/7
aktywność związaną z rują, a także czas spoczynku,
przeżuwania, pobierania paszy, pozycji ciała.

Powiedzmy, że spędzamy dziennie 30 minut
(1,800 sekund) obserwując zachowania
i stan zdrowia krów…

MooMonitor+ pozwala na sprawdzanie stanu zdrowia
i dobrostanu krów bez wychodzenia z domu.

30 minut – 300 krów.
Średnio 6 sekund na 1 krowę.
Są to 42 sekundy w tygodniu, 2,190 sekund
(36,5 minut) rocznie na obserwację każdej krowy.

JASNE I PRECYCYJNE DANE NA TEMAT PŁODNOŚCI I ZDROWIA STADA.

Alerty zachowania

Ruja

Korzyści dla hodowcy...
Więcej czasu dla rodziny.
Bardziej zaawansowane zarządzanie.
Stały dostęp do danych.
Więcej informacji.

www.topgen.pl

Bezpieczne przechowywanie danych.
Poprawa wskaźników inseminacji.
Wyższy wskaźnik zacieleń nasieniem
seksowanym.

Zarządzanie stadem krów...
MooMonitor+ oferuje nowy i innowacyjny System obserwacji pojedynczych krów lub całych grup zwierząt w czasie rzeczywistym. System prosty w obsłudze, bardzo intuicyjny.
System żywienia (TMR lub ekstensywny) może być bardziej precyzyjny poprzez ocenę zachowań krów, a na podstawie częstotliwości pobierania paszy, przeżuwania i czasu odpoczynku łatwiej jest podejmować decyzje dotyczące żywienia. Odpowiednio dobierając paszę i zwiększając pobranie suchej masy, można eliminować ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych, jak np. ketoza czy kwasica. Skutkuje to korzystniejszym bilansem energetycznym oraz wyższymi wskaźnikami
rozrodu. Raporty można pobierać w postaci plików excel, csv lub PDF, z każdego miejsca na świecie.

Najlepsze narzędzia...
MooMonitor+ umożliwia monitorowanie stada z poziomu telefonu komórkowego.
Alerty o zdrowiu i aktywności krów wysyłane są bezpośrednio na telefon komórkowy.
Żaden hodowca nie ma możliwości obserwacji swoich krów w trybie 24/7.
Zatem potrzebuje narzędzia, które będzie go wspierać w wyłapywaniu krów i jałówek
w rui. System MooMonitor+ to optymalne narzędzie, które dostarcza informacji
koniecznych do podjęcia słusznych decyzji we właściwym czasie.

Informacje, które dostępne są zawsze i wszędzie...
Aktywne powiadomienie

www.topgen.pl

Co MooMonitor+ może zrobić dla Ciebie...

Więcej mleka?
Poprawa wskaźników rozrodu = wyższa produkcja
mleka.
Więcej cieląt = więcej mleka.
Skrócenie okresu międzywycieleniowego.

Więcej cielnych krów w krótszym czasie?
Niższe zużycie słomek na skuteczne zacielenie.
Korzystanie z nasienia drogich buhajów
o wysokim potencjale genetycznym.
Wyższy wskaźnik zacieleń dzięki inseminacji
we wskazanym przedziale czasowym.
Wczesna diagnoza przyczyn niepłodności
(brak aktywności, cysty).
Pomoc w potwierdzeniu ciąży (brak aktywności płciowej).
Większa liczba wykrytych rui = wyższa liczba ciąż.

www.topgen.pl

Wykrycie chorób w stadzie?
Wskaźnik zdrowia i dobrostanu.
Wczesna diagnoza schorzeń.
Skuteczniejsza terapia.
Redukcja zastosowania antybiotyków.

Redukcja kosztów?
Rzadsze synchronizacje hormonalne rui.
Niższy poziom brakowania stada.
Brakowanie ze względu na słaby potencjał
genetyczny, a nie problemy z rozrodem.
Niższe koszty pracownicze.
Wyższy zwrot z inwestycji.
Porównanie parametrów żywienia dla różnych
dawek pokarmowych.
Wykorzystanie czasu przeżuwania i odpoczynku
jako wskaźnika wykorzystania paszy.

A jak MooMonitor+sprawdza się w praktyce...
LUCJAN GRZEGORCZYK, DYREKTOR DZIAŁU PRODUKCJI
ZWIERZĘCEJ W TOP FARMS WIELKOPOLSKA, POLSKA
„ Sam system, oraz zasadę jego działania oceniam bardzo dobrze. W chwili obecnej
pracuje na nim głównie nasz zootechnik - Pan Sławomir Niespodziański, który mówi:
„Taki system to piękna sprawa! Dopiero teraz zauważyłem, że „uciekało” nam około
1/3 krów w rui. Kryjemy więcej krów i widzimy problemy dużo wcześniej.”

M A R K B R I S T O W C O. A N T R I M , I R L A N D I A P Ó Ł N O C N A
„ Mój lekarz weterynarii ocenia, że zaoszczędziłem w zeszłym roku nawet do £160
w przeliczeniu na jedną krowę. Zatem koszt inwestycji zwrócił się zaledwie w 1 rok.
Już po 4 dniach zobaczyłem, że nasze krowy pokazują krótką ruję w środku nocy
i to zaledwie przez kilka godzin, czego nie bylibyśmy w stanie wychwycić bez pomocy
MooMonitor+. Jestem bardzo zadowolony z działania tego systemu.”

J A M E S O’ D W Y E R C O. T I P P E R A RY, I R L A N D I A
„ Pokuszę się o stwierdzenie, że nie przepuszczamy żadnej rui, a zużywamy mniej
słomek - czas inseminacji określony jest niezwykle precyzyjnie. Wszystkie dane
o krowach widzę na ekranie telefonu, co oszczędza mi około 3 godzin dziennie.
System monitoruje ruje w trybie 24x7 i informuje mnie o krowach chorych.
Zmniejszyliśmy poziom brakowania stada w porównaniu z rokiem ubiegłym.
MooMonitor+ to doskonała inwestycja.”

T O M & S I M O N B R O W N E C O. C O R K , I R L A N D I A
„ W naszym odczuciu MooMonitor to nie tylko wysoki zwrot z inwestycji
i poprawa wyniku ekonomicznego. MooMonitor+ dostarcza nam wszelkich
informacji koniecznych do podejmowania właściwych decyzji.”

S A M P E A R S O N, WALIA, U K
„ Ten system całkowicie odmienił naszą pracę pod względem parametrów rozrodu,
które się znacznie poprawiły. Wiemy dużo więcej na temat szans na powtórne
zacielenie naszych krów. MooMonitor+ informuje nas o każdym zachowaniu
odbiegającym od normy, pokazując, które sztuki są „naładowane” energią, a które
cierpią z powodu kulawizny czy choroby.”

J O S H G O E S E R, USA
„ Z MooMonitor+ zauważyliśmy znaczny wzrost parametrów rozrodu w naszym stadzie.
Mniej krów wymaga interwencji weterynaryjnej, a ruje i cysty wychwytujemy wcześniej.
Bardzo duże znaczenie mają alerty zdrowotne, bo mamy możliwość wcześniejszego
wykrycia krów chorych i zadziałania, tym samym obniżając koszty. Aplikacja mobilna
to doskonały dodatek, który pozwala na szybkie sprawdzenie danych krowy
i przydzielenie jej pasa.”

World Dairy Expo Dairy
Herd Management
Innovation Award USA
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Award - Ireland
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Alföldi
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Cream Award for
Innovation United Kingdom
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Bądź pewny, iż każda krowa w Twoim stadzie
jest stale monitorowana...
Zadzwoń do nas!
W y k o r zy s t uj
ujemy
emy naukę oraz technologię
te chnologię w celu
c
z większ enia
r entowności
e ntowności i satysfakcji z hodowli bydła.
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o.o
ul. Bolesława Chrobrego 23
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