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Po prostu bezkonkurencyjny : 
Perfekcyjny Monitoring Zwierząt  

 

Farm-MPartner Sp. z o.o.   Kontakt: 
ul. Jażdżewskiego 24    tel.  +48 61 287 91 19 
63-000 Środa Wlkp.    fax  +48 61 285 26 18 
www.farmpartner.eu      kom.  +48 695 662121   
www.facebook.com/farmmpartner    e-mail:  pk@farmpartner.eu  
www.youtube.com/user/FarmMPartner 

Prosty, łatwy i  bardzo precyzyjny!  
    Controller               Czytnik I Antena Pas + Tag Połączenie Wireless Zdalny dostęp 
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1x na zwierzę 1 x lub więcej na 

gospodarstwo 
           Opcja 1x na gospodarstwo 

Założenie Silent Herdsman wymaga niewiele wysiłku. Bez trudu 
zwierzęta mogą być dodawane do systemu. Samo-objaśniająca, łatwa 
obsługa jest identyczna dla wszystkich urządzeń wejściowych, 
obojętnie czy to dla komputera, smar�ona lub tabletu.  

 
Najważniejsze korzyści dla każdego gospodarstwa mlecznego:
  Wysoka  wykrywalność rui  –  w tym również 

cichych   rui  
  Wykrywanie zmienionych długości cyklu 
  Przedstawienie dynamiki i intensywności rui  
  Precyzyjne ustalenie optymalnego czasu krycia 
  Kontrola żywienia, zmian jakościowych i 

ilościowych paszy,  

 Monitorowanie zdrowia zwierząt  
 Wczesne wykrywanie i zapobieganie rozwojowi chorób  
 Kontrola prawidłowości leczenia zwierząt  
 Wczesne wykrywanie niekorzystnych warunków w oborze  
 Kontrola zdrowia przed i po wycieleniu 

 

Ciągły pomiar przeżuwania i aktywności zwierząt wraz z pobieraniem paszy daje pełny wgląd w: 
·Cykl rujowy ·Zdrowie i choroby ·Klimat w oborze ·Zmiany paszy  ·Wycielenia 

TYLKO OBIEKTYWNY I PRECYZYJNY POMIAR WIELU PARAMETRÓW (AKTYWNOŚĆ, PRZEŻUWANIE, POBRANIE PASZY)
INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO ZWIERZĘCIA DAJE RZECZYWISTY i PRECYZYJNY OBRAZ STANU ZDROWIA KRÓW I POZWALA
PODEJMOWAĆ TRAFNE DECYZJE WE WŁASCIWYM CZASIE!

Krowa #1687 
Ruja 

Krowa #7359 
Alarm Zmian 
Zdrowotnych 

Krowa #2543 
Alarm 
Przeżuwania 

Krowa #1925 
Alarm 
Pobierania paszy 
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Wykrytych rui 

Krótko mówiąc: 
Silent Herdsman zwiększa 
efektywność Twojego stada w 
każdej chwili i w każdym miejscu. 

Stado pod kontrolą – 
gdziekolwiek jesteś i w 
każdej chwili!

 

Jak pracuje Silent Herdsman? 
Ci, którzy myślą, że trend na urządzenia przenośne dotyczy wyłącznie ludzi, będą przez ten innowacyjny system mocno 
zaskoczeni.  Silent Herdsman  jest systemem monitorowania dla krów i jałówek, który bazuje na nowym 
rewolucyjnym transponderze.  
Zainwestowano wiele lat badań, aby docelowo ułatwić i uczynić bardziej efektywnym życie producentów 
mleka. Rezultatem jest nowa obroża dla bydła, która dzi ała jako rodzaj stałego kontrolera zdrowia i 
wysyła za pośrednictwem połączenia internetowego ważne dane poszczególnyc h zwierząt do właściwego 
hodowcy. Ten, dzięki oprogramowaniu analitycznemu może natychmiast w czasie rzeczywistym 
rozpoznać, u którego zwierzęcia występują problemy zdrowotne, a tym samym może optymalizować 
długoterminowo produkcję mleka i mięsa.  

Większy zysk Więcej czasu  Więcej mleka  Elastyczność Zdrowie zwierząt 
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Zbieranie danych Jedzenie PrzeżuwanieKomputer
& Hardware

Obroża-
Tag

Wykrywanie 
rui

Jedzenie

Zbieranie danych:
Opatentowany Pas z czujnikiem

Przeżuwanie

Wykrywanie rui Transponder 
(Tag)

Obciążnik

Aż do 2 km Analizowanie danych: 
Czytnik - Stacja bazowa

Dane w czasie 
rzeczywistym

 
Wizualizacja danych: 
24/7 bez przerwy 
wszystkie dane 
dostępne z każdego 
miejsca Wizualizacja danych:

Smar�on
Informowanie przez email
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