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Novinka : Nedap Smarttag 
na krk na detekciu 
ruje s monitorovaním 
príjmu krmiva

Zvýšte produkciu mlieka celého stáda a 
výkonnosť vašej farmy s prístrojom Nedap na 
detekciu ruje s monitorovaním príjmu krmiva.
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Nedap Smarttag na krk
Prístroj Nedap Smarttag na krk presne detekuje prejav ruje a príjem krmiva. 
Inteligentný  výber. Inteligentný výber použitých materiálov garantuje robustnosť, 
vodotesnosť a odolnosť visačky. Visačka je odolná každému pritlačeniu, ktorému 
môže byť vystavená v prostredí kravína. Unikátny tvar a hmotnosť prístroja Smarttag 
zabezpečujú optimálne umiestnenie pod krkom zvieraťa. Táto inteligentná značka 
vás automaticky upozorní, pomocou systému, ak je zavesená v nesprávnej polohe, 
alebo ak sa posunie do nesprávnej polohy pri nosení.

Viac informácií = vyšší zisk
Prístroj Nedap na detekciu ruje s monitorovaním príjmu krmiva prináša presne tie informácie, ktoré 
potrebujete na dosiahnutie a udržanie najvyššej možnej výkonnosti každého zvieraťa. Presné stanovenie 
optimálneho času inseminácie vedie k zvýšeniu efektívnosti inseminácie, skráteniu času medzi teleniami, 
optimalizovaniu produkcie mlieka a zvýšeniu výnosov. Upozornenia na zmeny stravovacích návykov umožňujú 
včas kontrolovať zvieratá, či nemajú zdravotné problémy. Takže dokážete zasiahnuť vo veľmi ranom štádiu a 
predchádzať vážnym negatívnym následkom, ako je napríklad pokles produkcie mlieka, a zároveň ušetriť na 
nákladoch na liečbu a porážku.

Všetky výhody v skratke:
• veľmi presná, nonstop detekcia ruje,

• miera detekovania najmenej 90 %,

•  funkcia na monitorovanie príjmu krmiva rozpozná možné 
zdravotné problémy,

• detekcia na vzdialenosť 500 metrov v okolí antény,

•  doplnková identifikácia podľa normy ISO pre aplikácie na 
správu,

•  optimalizovaný tvar a hmotnosť prístroja Smarttag 
zabezpečujú optimálne umiestnenie na krku,

•  väčšia kontrola nad výnosnosťou každého zvieraťa: rýchla 
návratnosť.

• 

Prístroj Nedap na detekciu ruje robí ďalší krok vpred 
s funkciou na monitorovanie príjmu krmiva.
Prístroj Nedap na detekciu ruje s monitorovaním príjmu krmiva prináša preslávenú, veľmi 
presnú technológiu spoločnosti Nedap na nonstop detekciu ruje na vzdialenosť až 500 
metrov od antény. Technológia Nedap na monitorovanie príjmu krmiva je významný 
pokrok v oblasti automatického sledovania zdravia a pohody každého jednotlivého 
zvieraťa. Zaznamenáva čas v priebehu dňa, kedy zviera prijme objemové krmivo alebo 
sa napasie. Zmeny v stravovacích návykoch vás upozornia na skutočnosť, že sa u 
zvieraťa môžu prejavovať problémy, a že si vyžaduje ďalšiu pozornosť. Takže ste vždy 
včas informovaní o možných zdravotných problémoch a dokážete predchádzať vážnym 
negatívnym následkom, ako sú napríklad pokles produkcie či vysoké náklady na liečbu a 
porážku. Prístroj Nedap na monitorovanie príjmu krmiva umožňuje aj pozorne sledovať 
zvieratá počas citlivého obdobia okolo pôrodu, kedy sú náchylnejšie na ochorenie v 
dôsledku zmien prostredia, krmiva, energetickej rovnováhy a stresu.

ZVÝŠTE PRODUKCIU MLIEKA CELÉHO STÁDA A 
VÝKONNOSŤ VAŠEJ FARMY S PRÍSTROJOM NEDAP NA 
DETEKCIU RUJE S MONITOROVANÍM PRÍJMU KRMIVA. 

Nielen plodnosť, ale aj zdravie a životné podmienky zvierat majú priamu 
súvislosť s produkciou mlieka. Detekcia prejavov ruje spolu s automatickým 

rozpoznaním príznakov, ktoré vám povedia o zdraví každého zvieraťa, 
prinášajú obrovskú pridanú hodnotu. Spoločnosť Nedap robí veľký krok 

vpred v tejto oblasti s inteligentným prístrojom Smarttag na krk na detekciu 
ruje s monitorovaním príjmu krmiva. Naša technológia na detekciu ruje 
vás v správnom okamihu informuje o kravách v ruji a zároveň vás vždy 

upozorní, keď sa v stáde prejavujú možné zdravotné problémy. Vďaka 
tomu dokážete zlepšiť výsledok inseminácie a v dostatočnom predstihu 
zistiť možné zdravotné problémy a s minimálnym úsilím skontrolovať či 

ošetriť zvieratá s možnými zdravotnými problémami. Šetríte svoj čas a 
máte všetko pod kontrolou na dosahovanie najvyššej možnej výnosnosti 

každého zvieraťa – bez ohľadu na to, aké veľké je vaše stádo.

Graf s upozorneniami na 
zhoršenie stravovacích 
návykov: stravovacie návyky 
za predchádzajúci 10 dní

Graf s upozornením na zistenie ruje: 
prejavy ruje za predchádzajúci týždeň
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6. Dry cows
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Nedap Livestock Management

ATS DANUBIUS spol. s r.o.
Rényska 4209/2
92901 Dunajská Streda

Tel : +421 (0)31 552 11 54
Fax : +421 (0)31 552 07 48
Mobil : +421 904 589 621

Email : info@atsdanubius.sk
Web : www. atsdanubius.sk

nedap.com/livestockmanagement
atsdanubius.sk

Z dôvodu nárastu počtu obyvateľov a prosperity rastie dopyt 

po výrobkoch producentov mlieka a mäsa. Tento vývoj je 

sprevádzaný neustále prísnejšími požiadavkami z hľadiska kvality 

a bezpečnosti potravín a súčasným rastom nákladov na suroviny, 

prácu a energie. Už viac ako 35 rokov spoločnosť Nedap reaguje 

na tieto výzvy dodávaním presných technologických riešení, 

ktoré pomáhajú zachovať udržateľný rast výrobcov v odvetví 

živočíšnej výroby. Kŕmenie, dojenie, oddeľovanie, triedenie a 

detekcia ruje – automatizácia maštalí na základe elektronickej 

identifikácie jednotlivých zvierat umožňuje riadiť starostlivosť o 

jednotlivé zvieratá a monitorovať ich produkciu a zdravie. Šetrí 

vám drahocenný čas a vytvára pokojné prostredie a jasný prehľad. 

Výsledkom je znižovanie nákladov a zvyšovanie zisku. Navyše vám 

umožní vyrábať spôsobom, ktorý je oveľa prívetivejší k zvieratám.


