Instalując system
Alta COW WATCH,

wybierasz Altę.

Instalując system Alta COW WATCH,

WYBIERASZ ALTĘ

Identyfikacja

“Alta COW WATCH oraz wsparcie, które
zapewnił zespół Alta poprawiły

wskaźniki rozrodcze, produkcyjne stada.

Wykrywanie rui

System pokazuje nam wiarygodne dane

odnoście jałówek w rui.

Zaawansowana
technologia wraz
z profesjonalnym
wsparciem oraz
konsultacjami
oferowanymi przez
zaufanych doradców
Alta. Popraw wskaźniki
rozrodu, status
zdrowotny oraz
dobrostan swojego stada
dzięki podejmowaniu
świadomych decyzji,
które zwiększą
rentowność hodowli.

Monitoring zdrowia

Obserwujemy na bieżąco ich zachowanie
(aktywność), otrzymywane alerty

pomagają nam monitorować status

zdrowotny pojedynczych zwierząt,

Lokalizacja krów

stada. Poprawił się wskaźnik zacieleń.”
Sebastian Hoekstra, właściciel
GR Mariola Hoekstra – Orle,
kujawsko-pomorskie – 450 krów rasy HO

Analiza wyników produkcyjnych stada
“Korzyści, które płyną z użytkowania Alta
Cow Watch to świadome podejmowanie

Charakterystyka tagów Flexible SmartTag

decyzji oraz powiadomienia dotyczące

statusu zdrowotnego, zmieniają sposób
zarządzania hodowlą. Dzięki systemowi

jestem bardziej pewny swoich wyborów.

Informacje w czasie rzeczywistym
wyświetlane na wszystkich urządzeniach.

Pieniądze zainwestowane w system

zwróciły się szybciej niż zakładałem.

To wszystko dzięki skróceniu

okresu międzywycieleniowego oraz

Łatwa integracja i połączenie.

Profesjonalne wsparcie oferowane przez zaufanych doradców Alty.

wykrywaniu problemów zdrowotnych

od razu po ich pojawieniu.”

Marcin Chodkowski
GR Marcin Chodkowski - Stare Jemielite,
podlaskie - 110 krów HO.

ZWROT Z INWESTYCJI

(Z ANG. RETURN OF INVESTMENT, ROI)

ROI - ROZRÓD

$14 400

W PRZYPADKU POPRAWY
WSKAŹNIKA CIĄŻ
( PREG RATE ) O 5%

Z 18 na 23% PR, dla stada liczącego 300 krów.
( w celu obliczenia ROI dla swojego stada skorzystaj z tego kalkulatora:
http://dairymgt.info/tools/cow_value_delta/index.php )

“Stado jest objęte programem Alta Cow Watch. Sukcesywnie zwiększamy ilość używanych tagów
i rozbudowujemy system aby mieć 100% samic w rozrodzie pod kontrolą. Główne korzyści to

bardzo skuteczne wyszukiwanie sztuk rujowych, ale również dzięki monitoringowi zachowania się

zwierząt jesteśmy w stanie szybko zareagować na różne problemy zdrowotne (kulawizny, choroby

metaboliczne ) w stadzie. System ACW okazał się bardzo przydatnym narzędziem i opłacalną
inwestycją w naszej hodowli. Na uwagę zasługuje również bardzo dobre wsparcie serwisowe.”

SPR Diament Sp.z.o.o. - Główny hodowca; Otfinów, małopolskie - 330 krów rasy HO

ROI w przypadku hodowli zdrowych krów.

Lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

KOSZT KAŻDEGO PRZYPADKU:

Skorzystaj z wczesnych powiadomień (alertów) na temat stanu
zdrowia stada oferowanych przez system Alta COW WATCH, żeby
zapobiec ponoszeniu wysokich kosztów choroby.

HIPOKALCEMIA

246$
KETOZA

181$

ZATRZYMANIE
ŁOŻYSKA I
ZAPALENIE MACICY

ZAPALENIE
WYMIENIA

576$

227$

PRZEMIESZCZENIE
TRAWIEŃCA

KULAWIZNA

640$

333$

Koszty uwzględniają ceny za usługi weterynaryjne i leczenie, pracę, straty w produkcji mleka,
"wylane" mleko, koszt brakowania, wydłużenie okresu międzywycielniowego oraz zgon.
D. Liang, D., Arnold, L.M., Stowe, C.J., Harmon, R. J., Bewley, J. M. (2017). Estimating US dairy clinical
disease costs with a stochastic simulation model. Journal of Dairy Science, 100 (2), 1472-1486.

4-ZDARZENIOWA KROWA Alty

INSEMINOWANA
WYCIELONA

CIELNA

ZASUSZONA

Ten raport uwzględnia zdarzenia związane z laktacją, które zarejestrowano u rentownej i bezproblemowej KROWY
4-ZDARZENIOWEJ Alty. Na podstawie przedstawionych informacji wiemy, że krowa uległa wycieleniu, a cały proces
przebiegał bezproblemowo. Następnie krowa została zacielona po wykryciu przez system Alta COW WATCH rui i
potwierdzono u niej ciążę. Okres laktacji przebiegał bez żadnych problemów aż do momentu zasuszenia.
Alta COW WATCH dostarcza niezbędne informacje, które umożliwiają proaktywne postępowanie w zakresie rozrodu, zdrowia oraz dobrostanu
zwierząt, po to, by móc tworzyć więcej 4-ZDARZENIOWYCH KRÓW Alty - takich jak ta - w Twoim stadzie.

Zarządzanie zdrowiem

Alta COW WATCH zapewnia kompleksowe informacje na temat statusu zdrowotnego krowy dzięki porównywaniu jej bieżącego
zachowania z trzema różnymi wzorcami: optymalnymi standardami zachowania, wcześniejszym zachowaniem krowy oraz
zachowaniem grupy, w której przebywa krowa.
W momencie wykrycia zmian lub nieprawidłowości, Alta COW WATCH zapewnia jak najszybsze i najbardziej wiarygodne
powiadomienia na temat zdrowia. Ten wykres oraz powiadomienie dostarczają informacji o tym, że u krowy doszło do
znacznego spadku ilości przyjmowanej paszy oraz ograniczenia przeżuwania, a zwierzę jest znacznie mniej aktywne.
Takie informacje pozwalają na identyfikację krów, które wymagają natychmiastowej uwagi oraz badania, po to by skorygować
potencjalne zaburzenia zanim doprowadzą do pojawienia się problemów.

Wykrywanie rui
Alta COW WATCH
automatycznie wykrywa
objawy rui 24 godziny na
dobę zapewniając możliwość
poprawy wskaźników rozrodu
stada.
System dostarcza konkretnych
powiadomień oraz opracowuje
aktualną listę krów w rui.
Dzięki niej można określić
optymalny moment
inseminacji każdej krowy,
zapewniając najwyższe szanse
na zacielenie. Zapewnia
również dodatkowe informacje
na temat rozrodu i pomaga w
identyfikacji krów, u których
ruja występuje nieregularnie
a cykl jest zaburzony, a także
wykrywaniu krów, które nie
ulegają zacieleniu.

JAK WYGLĄDA
DOBA KROWY?
• Leżenie, odpoczywanie

12 -14 godzin

• Jedzenie

3 - 5 godzin ( 9 - 14 posiłków)

• Picie wody

0,5 godziny

• Stanie, chodzenie

2 - 3 godziny

• Zachowania behawioralne, dój

pozostałe 2,5 - 3,5 godziny

źródło : Rick Grant z Miner Institute reported
this typical daily time budget for basic
behavioral needs of lactating dairy cows.

“Po przeprowadzeniu półrocznych testów

Powiadomienia grupowe dot. zwierząt
przebywający w danej grupie.

zdecydowałem się na system Alta COW
WATCH, ponieważ wyróżniał się dużo większą
skutecznością od konkurencji i bardzo dobrą
ergonomią obsługi. Wdrożenie tego systemu
oraz programu monitorującego, DairyComp
spowodowało wzrost skuteczności inseminacji
o około 25% oraz fundamentalnie poszerzyło
naszą wiedzę o stadzie. Bez wątpienia była to
jedna z najlepszych moich inwestycji. Obecnie
systematycznie rozbudowujemy system do
docelowych 500 tagów."
Marcin Stachowicz - Prezes
Montagro Sp. z o.o. - Wierzbica , lubelskie
500 krów montbaliarde

Alta COW WATCH opracowuje wykresy przedstawiające zachowanie całej grupy
i stada, które pokazują w jaki sposób zewnętrzne czynniki i decyzje związane z
zarządzaniem stadem wpływają na wyniki produkcyjne krów.
Jednym z takich powiadomień są informacje o wysokim odsetku krów, które
pobierają paszę krócej niż średnia grupy. Uzyskanie takiego powiadomienia
pozwoli na wprowadzenie odpowiednich zmian w zarządzaniu stadem, w zależności
od czynników, które doprowadziły do wystąpienia takiej sytuacji.
Grupowe powiadomienia pozwalają na wykorzystanie opartej na faktach informacji
do pomiaru oraz oceny wpływu nowej lub zmodyfikowanej dawki żywieniowej,
warunków utrzymania oraz procedur doju w celu poprawy uzyskiwanych wyników.

JAK DZIAŁA SYSTEM
Alta Cow Watch SmartTag
rejestruje zachowanie i ruchy
poszczególnych krów.
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Decreased eating time
Group alerts (1) >

Urgent attention
Group / pen

Animal

Jednostka centralna
przetwarza dane
zebrane przez antenę,
analizuje poszczególne
parametry dla każdej
krowy i przekształca
je w praktyczne
informacje, które
można oglądać na PC,
tablecie i smartfonie.

Herd performance

13

Quick entry
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Inactive

119

7. Hospital pen

> 08:00

309

3. Pen 3

> 11:00

Show attentions >

Calendar
Calving (37) >
Pregnancy check (37) >
No heat (15) >
No insemination (14) >
Heat (36) >

Animals to check

14

Tags

5

In transition period

9

Other animals

No data in last 24 hours (4) >

System notiﬁcations

Attentions
Show attentions >

No system notiﬁcations
edit

4

Uzyskane wyniki można
wyświetlić na PC,
smartfonie lub tablecie.
System automatycznie
wysyła powiadomienia
(alerty ) o zwierzętach
w rui lub o zmianie
zachowania, które mogą
wskazywać na problemy
ze zdrowiem.

Wire UTP Cat 5 (Max. 100m)
Wireless

Dane
pochodzące od
indywidualnych
zwierząt są
regularnie
rejestrowane
przez antenę.

3

Wskaźnik uszkodzeń dla tagów wynosi 0,5% przez
okres korzystania z nich. 5-letnia gwarancja na tag.
Średnia wartość uszkodzeń w przypadku innych tagów
wynosi co najmniej 7% lub więcej w ciągu roku.

Alta Polska
Robert.Stanislawski | tel. 502 391 581
robert.stanislawski@altagenetics.com
poland.altagenetics.com

