SCR Heatime® HR System

Η αποτελεσματική λύση των
προβλημάτων αναπαραγωγής και
υγείας σε πραγματικό χρόνο

Τι είναι το SCR Heatime® HR
System
Το SCR Heatime® HR είναι ένα μοναδικό,
καινοτόμο και αυτοδύναμο εργαλείο
παρακολούθησης της υγείας και της
αναπαραγωγής των αγελάδων, το οποίο
μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο
πληροφορίες για την διατροφή και την
ευεξία των ζώων

Εάν η υγεία των ζώων είναι σημαντική για εσένα, τότε η παρακολούθηση του ρυθμού του μηρυκασμού
αποπληρώνεται μόνη της – και αυτό χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες που αφορούν στην ανίχνευση
του οίστρου.
Karl Funk, συνιδιοκτήτης της Funk’s Midway Dairy, Minnesota, USA

Κομβικά πλεονεκτήματα του SCR Heatime® HR System

ανίχνευση των οίστρων

παρακολούθηση - επιτήρηση της
υγείας των ζώων

βελτιστοποίηση της διατροφής

γρήγορη παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας των θεραπειών
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Γιατί αυτοματοποιημένη
ανίχνευση των οίστρων?
Η αυτοματοποιημένη ανίχνευση των οίστρων συμβάλλει
στην αύξηση του ρυθμού εγκυμοσύνης, απαλείφοντας
την ανάγκη οπτικής παρακολούθησης των ζώων και
μηδενίζοντας τις εικασίες. Είναι δυνατό να μειωθεί χρόνος
και η ανάγκη εξειδικευμένης εργασίας, να μειωθεί το
μεσοδιάστημα των τοκετών, ενώ ταυτόχρονα
ελαχιστοποιείται η εξάρτηση από υπερβολική χρήση
ορμονικών σκευασμάτων για ρύθμιση της αναπαραγωγής.
Επιπρόσθετα, συμπτύσσεται το μεσοδιάστημα τοκετού –
σύλληψης, ενισχύεται ο ρυθμός γενετικής βελτίωσης της
αγέλης, με αποτέλεσμα την παραγωγή περισσότερου
γάλακτος στο χρόνο ζωής της αγελάδας.

Πλεονεκτήματα της ανίχνευσης
οίστρων με τοSCR Heatime® HR
Εντοπίζονται περισσότεροι οίστροι και ελαχιστοποιούνται οι
ψευδώς θετικές καταγραφές. Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό
σύστημα συνδυασμού μεταξύ γενικής κινητικότητας, έντασης
κινητικότητας και μηρυκασμού, το SCR Heatime® HR αναγνωρίζει
την συμπεριφορά που συνδέεται με το φυσιολογικό πρότυπο του
οίστρου, (εξαιρούμενου του πραγματικά σιωπηλού οίστρου),
παρέχοντας εξαιρετική ακρίβεια ανίχνευσης, προτείνοντας
ταυτόχρονα τον καλύτερο χρόνο για τη διενέργεια της Τ.Σ.

Γιατί SCR Heatime® HR?

Η αποτελεσματικότητα του έχει αποδειχθεί σε
15000 εκτροφές και σε εκατομμύρια αγελάδες

►
►
►
►
►
►
►
►

Εντοπίζει ποιες αγελάδες είναι πραγματικά σε οίστρο
Ελαχιστοποιεί τις ψευδώς θετικές καταγραφές
Βελτιώνει το ποσοστό επιτυχίας στην Τ.Σ.
Μειώνει το κόστος κτηνιατρικών δαπανών και σπερματεγχύσεων
Μειώνει το μεσοδιάστημα τοκετών
Ενισχύει το ρυθμό γενετικής βελτίωσης
Βελτιώνει τη γαλακτοπαραγωγή
Μειώνει το χρόνο, τις εργατοώρες και τελικά το κόστος

‘ Πριν χρησιμοποιήσω το σύστημα της SCR Heatime®, όλες οι
αποφάσεις μου βασίζονταν στην προσωπική μου εμπειρία.
Τώρα, με το SCR Heatime®, αισθάνομαι πιο κοντά στις αγελάδες
και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις αποφάσεις μου’

Alessandro Nicola, συνιδιοκτήτης και διαχειριστής της
Nicola Renato Farm, Italy
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Γιατί να παρακολουθείται ο
μηρυκασμός?
Ο μηρυκασμός αποτελεί άμεση ένδειξη της υγείας και
ευεξίας της αγελάδας. Οι κτηνοτρόφοι, οι κτηνίατροι και
οι διατροφολόγοι χρησιμοποιούν το μηρυκασμού ως
κομβικής σημασίας απεικόνιση της υγείας των
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.
Ο ρυθμός του μηρυκασμού πρέπει να ελέγχεται
συστηματικά για την πρώιμη ανίχνευση της ασθένειας.
Η πρώιμη ανάληψη θεραπείας μειώνει τη χρονική
διάρκεια της ασθένειας και περιορίζει ποσοτικά την
απαιτούμενη θεραπεία.
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Αλλαγή στη
σύνθεση του ολικού
σιτηρεσίου (TMR)

Πλεονεκτήματα παρακολούθησης
μηρυκασμού με το σύστημα SCR
Heatime® HR rumination

Αλλαγή στη
σύνθεση του ολικού
σιτηρεσίου (TMR)
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Καθημερινός μηρυκασμός (σε λεπτά)

550

Μέση ημερήσια διάρκεια μηρυκασμού της αγέλης

Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό σύστημα καταγραφής το οποίο
προσαρμόζεται στο άνω αριστερό τμήμα του λαιμού της αγελάδας,
το σύστημα SCR Heatime® HR παρακολουθεί τα ζώα 24 το
εικοσιτετράωρο και καταγράφει τη χρονική διάρκεια του
μηρυκασμού. Αλλαγές στο ρυθμό μηρυκασμού είναι πιθανό να είναι
ενδεικτικές: υποκλινικής ή και μεταβολικής διαταραχής, αλλαγών
στην ποιότητα της τροφής, νόσου, στρες, ή θερμικής καταπόνησης.

Καρτέλα αγελάδας

Χρόνος ημερήσιου μηρυκασμού ( λεπτά)

Ημερήσιος μηρυκασμός αναλόγως της
κατάστασης υγείας
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400
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0
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Ημέρες μετά τον τοκετό

Υγιείς

Ήπια κέτωση

Ήπια ενδομητρίτιδα ή κέτωση

Μετατόπιση ηνύστρου

Γιατί το SCR Heatime® HR?
Κινητικότητα και μηρυκασμός

Αγελάδες σε μικρό διάστημα μετά τον
τοκετό με πρόβλημα μεταβολισμού

► Βελτιώνει την καμπύλη της γαλακτοπαραγωγής για μέγιστη
παραγωγή γάλακτος
► Απεικονίζει έγκαιρα και με ακρίβεια την αποτελεσματικότητα του
σιτηρεσίου ή της αλλαγής στη διατροφή
► Ανιχνεύει σε πρώιμα στάδια προβλήματα υγείας, επιτρέποντας
εφαρμογή αποτρεπτικών / προληπτικών δράσεων
► Επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των κτηνιατρικών
παρεμβάσεων
► Σε περιόδους υψηλού κινδύνου, παρακολουθεί στενά την υγεία
των ζώων
► Αμέσως μετά τον τοκετό, αξιολογεί την αποκατάσταση των
αγελάδων
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Απολαύστε ένα εύκολο
στη χρήση και φιλικό για
την αγελάδα σύστημα

Διασύνδεση εύκολα κατανοητή για τον χρήστη
Η οθόνη αφής είναι ξεκάθαρη και κατανοητή, επομένως
οποιοσδήποτε μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.

Πολλές γλώσσες

Οι πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση των οίστρων και με την
υγεία των ζώων δίνονται σε αρκετές γλώσσες περιλαμβάνοντας
εύκολα κατανοητές γραφικές παραστάσεις και αναφορές.
Η επιλογή- εναλλαγή γλώσσας γίνεται με ένα απλό κλικ.

Εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση

Η εγκατάσταση του ασύρματου συστήματος, και η ηλεκτρονική
ταυτότητα αναγνώρισης (tag) γίνεται γρήγορα, είναι απλή και
ασφαλής. Η ζωή της μπαταρίας να φτάνει τα 8 χρόνια(1), τα tags
απαιτούν πολύ περιορισμένη συντήρηση και ποσοστά
αντικατάστασης στη διάρκεια ζωής των αγελάδων είναι ελάχιστα.

Ακολουθεί αποκλειστική δήλωση
ιδιοκτήτη φάρμας :
Αντιλήφθηκα αμέσως πως λειτουργεί
το σύστημα και οι υπάλληλοί μου
έμαθαν να χρησιμοποιούν το
πρόγραμμα μέσα σε 30 λεπτά. Αλλά,
για να αναλύσω αποτελεσματικά τις
προειδοποιήσεις που αφορούν στο
μηρυκασμό, χρειάστικα περισσότερο
χρόνο. Το προσωπικό μας κάνει λίγα
μόνο πράγματα με το πρόγραμμα,
όμως εγώ έμαθα να εμβαθύνω στο
σύστημα.
Nicola Renato, Ιδιοκτήτης της Nicola
Renato Farm, Ιταλία

Μεγάλης εμβέλειας και διαρκής συνδεσιμότητα με όλα
τα tags

Τα δεδομένα από τα tags παίρνονται σε πραγματικό χρόνο σχεδόν
από οποιοδήποτε σημείο της μονάδας. Με την μεγάλης εμβέλειας
ασύρματη μετάδοση, τα δεδομένα που αφορούν στην κινητικότητα
και το μηρυκασμό μεταδίδονται από οπουδήποτε και αν βρίσκεται η
αγελάδα. Είναι δυνατό να παρακολουθούνται group που βρίσκονται
σε διαφορετικούς χώρους (υπόστεγα), χωρίς να χρειάζεται να
περάσουν οι αγελάδες από μονάδα αναγνώρισης.

Συνδυασμός Αναγνώρισης, Ανίχνευσης οίστρου και
παρακολούθησης υγείας.

Μεγίστη χρηστικότητα του κάθε tag, με ενσωματωμένη αναγνώρισης,
μεγάλης διάρκειας παρακολούθησης υγείας και ανίχνευσης οίστρου.
Το tag έχει ενσωματωμένο οπτικό κανάλι του παρέχει επί τόπου
αναγνώριση, προκειμένου να γίνεται ρύθμιση θυρών και επιλογές
στο αρμεκτήριο.

Προειδοποιήσεις μέσω κινητού και ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σε περιπτώσεις σημαντικών αλλαγών
και γεγονότων
Μένεις συνδεδεμένος με τις αγελάδες όπου και αν βρίσκεσαι,
ρυθμίζοντας το σύστημα να σου στέλνει προειδοποιήσεις και
μηνύματα ανάλογα με τις προτεραιότητες σου.

1 υπόκειται στις συνθήκες που περιγράφονται στο πρόγραμμα εγγύησης . Βλέπε www.scrdairy.com

5

Μεγιστοποίηση της απόδοσης
της επένδυσης μέσω της
δυνατότητας του συστήματος
να επεξεργάζεται και να
αξιοποιεί μεγάλο όγκο και
ποικιλία δεδομένων

Αναβαθμισμένο με σκοπό την διεύρυνση των
δυνατοτήτων διαχείρισης

Αποδοτική αναβάθμιση ξεκινώντας από τη διασύνδεση στην οθόνη
αφής μέχρι το PC-based SCR Heatime® Pro System. Χρησιμοποίησε τα
υπάρχοντα tags για περισσότερο ενδυναμωμένη και συγκεντρωτική
διαχείριση της υγείας και της αναπαραγωγής. Πρόσθεσε διευρυμένες
δυνατότητες όπως αναβαθμισμένη δυνατότητα αναφορών, Ιστορικό
για όλη τη ζωή της αγελάδας, απομακρυσμένη πρόσβαση, και
αναβάθμιση διαχείριση αρμεκτηρίου με SCR(2) ή και με άλλα
συστήματα.

Προαιρετικές αναβαθμίσεις για την υποστήριξη της
επέκτασης
Κατά μέσο όρο εξοικονομώ 1,5 με 2
ώρες την ημέρα. Έχει κάνει τη ζωή μου
πολύ πιο εύκολη.
Joel Sutter, Herd Manager,
Fertile Ridge Dairy, USA

Επέκτεινε το σύστημα όσο ή αγέλη μεγαλώνει και οι ανάγκες
αλλάζουν. Προαιρετικά πακέτα αναβάθμισης επιτρέπουν την εύκολη
ενσωμάτωση νέων δυνατοτήτων όπως ένα πολύ αποδοτικό σύστημα
ταξινόμησης, πακέτο ατομικής αναγνώρισης για το αρμεκτήριο,
διευρυντές της διακύμανσης και άλλα.

Η επένδυσή σου προστατεύεται από την εξ αποστάσεως
αναβάθμιση του λογισμικού των tags
Εκμεταλλέψου τις προηγμένες δυνατότητες επικοινωνίας για
περισσότερο αποτελεσματική διαχείριση των tags. H αμφίδρομη
ασύρματη επικοινωνία από και προς τα tags δίνει τη δυνατότητα εξ
αποστάσεως ενημέρωσης και αναβάθμισης, διευκολύνοντας τη
συντήρηση, προστατεύοντας τελικά την επένδυση.

2 Μόνο για συστήματα διαχείρισης αρμεκτηρίου SCR. Διαθέσιμα μόνο σε επιλεγμένες περιοχές. Διερεύνησε μαζί με τον συνεργάτη ή τον αντιπρόσωπο της SCR

για διαθεσιμότητα στην περιοχή σου
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Από τι αποτελείται
το σύστημα

SCR Heatime® HR Terminal
Το SCR Heatime® HR Terminal αποτελείται από την οθόνη αφής και τη λυχνία συναγερμού.
Το τερματικό επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει από τα tag μέσω της βασικής
μονάδας (BU) που εγκαθίσταται στην φάρμα. Χρησιμοποιώντας έναν προηγμένο αλγόριθμο,
και χωρίς την ανάγκη υπολογιστή, το σύστημα παρέχει αναφορές, και γραφικές
παραστάσεις, που σου επιτρέπουν να δουλεύεις περισσότερο αποδοτικά και με μεγαλύτερη
αυτοπεποίθηση.

SCR HR Tag
Το SCR HR Tag παρακολουθεί διαρκώς το μηρυκασμό, την κινητικότητα και την ένταση της
κινητικότητας, παρέχοντας εξαιρετικής ακρίβειας ανίχνευση οίστρων, και παρακολούθηση
υγείας. Το tag έχει 12 μικροκύτταρα μνήμης, κάθε ένα από τα οποία αποθηκεύει τα στοιχεία
της κινητικότητας 2 ωρών, έτσι, υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων για
24 ώρες

Πλήρες κολάρο
Το πλήρες κολάρο περιλαμβάνει τον ιμάντα, το tag και το εξισορροπητικό βάρος. Το
κολάρο τοποθετείται με το tag να βρίσκεται στο άνω αριστερό τμήμα του λαιμού της
αγελάδας.

Η βασική μονάδα
Η μεγάλης εμβέλειας ασύρματη βασική μονάδα, λαμβάνει πληροφορίες από τα tags και τις
μεταφέρει στο σύστημα, αρκετές φορές κάθε ώρα, με σκοπό η πληροφορία στο σύστημα
να είναι διαρκώς επικαιροποιημένη, ανεξαρτήτως του που βρίσκεται η αγελάδα.
Η βασική μονάδα μπορεί επίσης να μεταφέρει δεδομένα στα tags και δίνει τη δυνατότητα
ενημέρωσης του λογισμικού των tags, και εγκατάσταση εκσυγχρονισμένων μελλοντικών
χαρακτηριστικών.

7

Τυποι εγκατάστασης
Το παρακάτω σχέδιο δείχνει παραδείγματα
εγκατάστασης τα οποία μπορούν να
προσαρμοστούν αναλόγως των συνθηκών που
επικρατούν στην εκτροφή

Εγκατασταση με 1 βασική μονάδα

Εγκατάσταση με 2 βασικές μονάδες

500 μέτρα*

LD (BU)
βασική μονάδα

LD (BU) βασική μονάδα
500 μέτρα*

Αγελάδες Ξηράς Περιόδου
SCR Heatime®

Στάβλος

m*

Στάβλος

Ταξινόμηση

Εγκατάσταση με 2 βασικές μονάδες–με χώρο βόσκησης
LD (BU) βασική μονάδα

200

Στάβλος

Αρμεκτήριο

500 μέτρα*

500 μέτρα*

μέτ
ρα

μέτ
ρα*

SCR Heatime®
Terminal

200

500 μέτρα*

* Τυπική εμβέλεια της ραδιοσυχνότητας της βασικής μονάδας του SCR: 200-500 μέτραμε βάση
τον έλεγχο συνθηκών της μονάδας

καλώδιο τροφοδοσίας

Αρμεκτήριο Ταξινόμηση

* Τυπική εμβέλεια της ραδιοσυχνότητας της βασικής μονάδας του SCR: 200-500 μέτραμε βάση
τον έλεγχο συνθηκών της μονάδας

Εγκατάσταση με 1 βασική μονάδα –με χώρο βόσκησης

SCR
Heatime®
Terminal

200

Αρμεκτήριο

* Τυπική εμβέλεια της ραδιοσυχνότητας της βασικής μονάδας του SCR: 200-500 μέτραμε βάση
τον έλεγχο συνθηκών της μονάδας

LD (BU)
βασική μονάδα

Αγελάδες Ξηράς Περιόδου

Terminal

m*
200

SCR
Heatime®
Terminal

500 μέτρα*

Αρμεκτήριο

* Τυπική εμβέλεια της ραδιοσυχνότητας της βασικής μονάδας του SCR: 200-500 μέτραμε βάση
τον έλεγχο συνθηκών της μονάδας

καλώδιο δικτύου
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Τεχνικές
προδιαγραφές του
SCR Heatime® HR

Χαρακτηριστικά

SCR Heatime® HR System

Μέγιστος αριθμός tags

400*

Συμβατότητα των tags

SCR H LD Tag, SCR HR LD Tag

Ιστορικό δεδομένων

1 έτος

Ομάδες (group) στο κοπάδι

Στο σύστημα, το κοπάδι μπορεί να
χωριστεί μέχρι και σε 10 ομάδες

Καρτέλα αγελάδας

Ναι

Θύρα ταξινόμησης

Μέχρι 4 δίοδες ή τρίοδες θύρες ταξινόμησης

Εκτύπωση

Ναι (μόνο μετά από συνδεση με υπολογιστή)

Προειδοποιήσεις με SMS

Ναι (προαιρετικά)

Προειδοποιήσεις με e-mail

Ναι ( προϋποθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο)

Γλώσσες

Απλοποιημένα Κινέζικα, Γερμανικά,
Ελληνικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ιταλικά,
Γιαπωνέζικα, Νορβηγικά, Πορτογαλικά,
Ρωσικά, Ισπανικά, Σουηδικά και
Τουρκικά

Σύνδεση με τρίτους
( άλλες εταιρείες κατασκευής)

Προαιρετικό

Πελάτες

1

Πρόσβαση εξ αποστάσεως

Προαιρετικό

Αποστάσεις κάλυψης

Τυπική εμβέλεια της ραδιοσυχνότητας
της βασικής μονάδας του SCR: 200-500
μέτρα με βάση τον έλεγχο συνθηκών της
μονάδας

(σε περιπτώσεις λειτουργίας με Η tags μόνο για
ανίχνευση οίστρων, η παρακολούθηση της
υγείας συσχετίζεται μόνο με αλλαγές στην
κινητικότητα)

*Ο μέγιστος αριθμός των tags που μπορούν να υποστηριχτούν μπορεί να είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος αναλόγως της διαμόρφωσης της εκτροφής.
Πριν την αγορα απαιτείται ανασκόπηση-εξέταση των συνθηκών από την SCR
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SCR HealthyCow24®
Αναβάθμιση του SCR Heatime® HR
επιτρέπει τη συνδεση με το
SCR HealthyCow24®
Με το SCR HealthyCow24®, χάρη στο Wi-Fi και στη 3G
σύνδεση, έχεις πάντοτε την επιχείρησή σου μαζί σου,
στο κινητό σου, στο tablet, και τον υπολογιστή σου,
ώστε και αν ακόμα είσαι μακριά, από την έδρα σου
να έχεις τα πάντα υπό έλεγχο.

ΠΛΉΡΩΣ ΚΙΝΗΤΌ
Μένεις συνδεδεμένος και διατηρείς το έλεγχο της εκτροφής από
οπουδήποτε. Με την πρόσβαση στα αρχεία της μονάδας μέσω μιας
κινητής συσκευής ή υπολογιστή, παίρνεις προειδοποιήσεις και
αναφορές σε πραγματικό χρόνο και διατηρείς τον έλεγχο.
ΒΕΛΤΙΏΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ
Βελτιώνονται οι αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα τα οποία
αντλούνται από μεγάλες εικόνες που εμφανίζονται αυτοστιγμεί, με
δυνατότητα άμεσης μετάβασης στα δεδομένα, και στις γραφικές
παραστάσεις που αφορούν συγκεκριμένη αγελάδα, group ή όλο το
κοπάδι.
ΕΞΕΛΙΓΜΈΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ
Διασφαλίζει αξιόπιστη πρόσβαση στα δεδομένα της εκτροφής,
άμεση αποθήκευση και επαναφορά, και εύκολη εξ αποστάσεως
αναβάθμιση
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