DIN SJETTE SANS

“Hvis jeg ikke havde Ovalert, ville
jeg være nødt til at sove i stalden”

BETTER COWS | BETTER LIFE

Hold øje med hver enkelt ko
Produktion i større og større skala og en evig jagt på større effektivitet er
hverdagen for mange mælkeproducenter. Det gør det til en konstant udfordring
at være opmærksom på de enkelte køer. Hvordan kan du holde øje med dem
døgnet rundt? Hvordan kan du sørge for, at de forbliver sunde, og opnår gode
reproduktionsresultater? Ovalert registrerer og identificerer sundheds- og
reproduktionssignaler tidligere og mere effektivt end det menneskelige øje.
Systemet fungerer som din sjette sans og gør din besætning mere effektiv og
nemmere at overskue.

KORT FORTALT OM OVALERT
Hundredvis af mælkeproducenter er ved at få
øjnene op for merværdien ved Ovalert sundheds- og

Ovalert overvåger og registrerer
sundheds- og reproduktions-signaler.

reproduktionsovervågning. Ovalert gør meget mere
end blot at registrere køernes aktivitet. Kort fortalt:

⊲ O
 valerts højteknologiske sensorer registrerer
køernes adfærd (æde-, drøvtygnings-, stå-, ligge- og
brunstadfærd)

	
Døgnregistrering af aktivitet
(hals- eller bensensor)

⊲ D
 isse signaler omdanner Ovalert til, feks.:
– Brunstalarm
– Anbefalet optimalt insemineringstidspunkt

Brunstadfærd

– A
 larmer for uregelmæssig adfærd (sundhedsrisici)
– Analyse af enkelte køer

	
Sundhedssignaler

– Gruppe- og besætningsanalyse

⊲ D
 e værdifulde oplysninger kan aflæses på flere

	Nemt at installere
	Personlig ekspertvejledning
Link til SireMatch
	
Mulighed for link til:
- DMS
- Fraseperingsbokse m.m.

forskellige enheder

FORDELE

Færre sundhedsproblemer

Bedre reproduktionsresultater

⊲ S
 undhedssignaler registreres (særlig vigtigt
i opstartsperioden)
⊲ L
 avere risiko for syge køer og kvier
⊲ L
 avere sundhedsomkostninger og
udsætningsprocent
⊲ H
 øjere gennemsnitlig besætningsalder
⊲ E
 kstra mælk pr. ko, større effektivitet

⊲ O
 ptimal brunstdetektion
⊲ Inseminering på det rigtige tidspunkt
⊲ Højere inseminerings- og
drægtighedsprocent
⊲ Lavere reproducktionsomkostninger og
optimalt kælvningsinterval
⊲ Ekstra mælk pr. ko, større effektivitet

Lavere
sundhedsomkostninger

Lavere
reproduktionsomkostninger

Højere
produktionsindtægter

En ko med normal adfærd udviser pr. dag:
12-14 timers liggetid, 11 liggeperioder, 2.500-3.000 skridt,
4-6 timers ædetid, 9-14 måltider, 7-10 timers drøvtygning

STØRRE INDTJENING I HVER FASE
AF PRODUKTIONSCYKLUSSEN

KVIE
9-15 MÅNEDER

KVIE
⊲ Sundhedsadvarsler 2 dage før eventuelle kliniske tegn
⊲ Identificerer ikke-cykliske kvier og kvier med uregelmæssig cyklus
⊲ Forebygger for store fedtdepoter ved rettidig insemination, som
mindsker risikoen for fedtlever og besværet kælvning
⊲ Lavere kælvningsalder hos kvier, sparer 26,50 kr. pr. dag

AFGOLDNINGS- &
GOLDPERIODE/ FAR-OFF /
CLOSE-UP
⊲ Tendenser for besætningen: æde-, drøvtygnings- og
inaktiv adfærd i en gruppe
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⊲ Sundhedsovervågning: intensiv, objektiv
overvågning af køer i hele perioden

⊲ 500 kg mælk pr. ko “optjent” til næste laktation
ved korrekt/problemfri styring mod den kommende
laktation
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R
 eproduktionsoplysninger før og efter drægtighedskontrol
Advarsel, hvis drægtighedskontrollerede køer kommer i brunst igen
Indikator for afvigelse i adfærdsmonster
S
 ystemet tjener sig selv ind, hvis blot 1 ud af 100 køer reddes på grund af
sundhedsovervågning
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⊲ D
 øgnovervågning af koen omkring kælvning og opstart
⊲ T
 idlig registrering af ikke-cykliske og cystiske køer
⊲ 2 kg mælk mere pr. dag i første 60 dage

INSEMINERINGS-/LØBEPERIODE
⊲ D
 okumenteret > 90% brunstdetektionsprocent
⊲ S
 parer værdifuld tid
⊲ K
 øerne kan blive drægtige, når det ønskes
⊲ R
 ettidig inseminering for at forebygge for store
fedtdepoter, som mindsker risikoen for fedtlever
⊲ F
 ærre tomme køer
⊲ Indentificerer ikke-cycliske køer og køer med
uregelmæssig cyclus

ØGET EFFEKTIVITET MED
PRÆCISION

BRUNSTDETEKTION
Meget præcis brunstdetektion med
anbefaling om optimalt
insemineringstidspunkt samt
reproduktionsoplysninger.

TENDENSER FOR BESÆTNINGEN
Kortlæg adfærdsmønstre for dine grupper
eller hele besætningen. Få gruppealarmer,
når potentielle risici påvirker en gruppes
adfærd. Evaluer indflydelse af dit
management på reproduktionsresultaterne.

Udnyt fordelene ved præcisionslandbrug. Øg dit driftsresultat med
løsninger, der maksimerer kvægbesætningens ydelse og sparer tid,
arbejdskraft og omkostninger.

SUNDHEDSOVERVÅGNING
Individuel sundhedsovervågning med henblik
på tidlig detektion af sundhedsproblemer
samt intensiv overvågning af køer i opstarts/
nykælver-perioden og køer i restitution efter
behandling.

KO-POSITIONERING
Lokaliser hurtigt og nemt de køer, der har
brug for opmærksomhed eller behandling.
Se og følg deres position i realtime på dit
staldkort.

SÅDAN FUNGERER DET
3.

2.
4.
1.

5.

1.	Smarttag registrerer den enkelte kos bevægelser

4.	Analyseresultaterne kan aflæses på din smartphone,

og adfærd. Alle data, som er indsamlet i de seneste

tablet eller pc. Systemet afgiver omgående en alarm

24 timer, er lagret i Smarttag.

i tilfælde af brunstdetektion, uregelmæssigheder
i æde- eller drøvtygningsmønstre samt i stå-/

2.	Når køerne kommer inden for antennens

liggeadfærd eller inaktivitet.

rækkevidde, indsamles alle data fra Smarttag.
5. Antenner i stalden sender signaler til alle tags 		
3.	ID-kontrolenheden sender de indsamlede data
til proceskontrolenheden, som analyserer data
løbende.

vedrørende deres aktuelle position i stalden.

HARDWARE
Smarttag Ben med overvågning af stå- og liggeadfærd
Smarttag Ben registrerer koens adfærd, herunder:

⊲ hvor lang tid pr. dag koen ligger ned
⊲ hvor mange gange pr. dag den står op
⊲ hvor mange skridt den tager pr. dag
Smarttag Ben registrerer koens ligge-, stå- og gåadfærd. Ud over
brunstdetektion kan ændrede mønstre også være tegn på sundhedsproblemer
eller på halthed.

Smarttag Hals med overvågning af ædeadfærd
Smarttag Hals registrerer koens ædeadfærd, herunder:

⊲ ædetid
⊲ ædetidspunkt
⊲ timer, hvor koen ikke æder
Smarttag Hals registrerer, hvor lang tid den enkelte ko bruger pr. dag på at indtage grovfoder
eller græsse. Ændringer i denne ædeadfærd kan være tegn på, at der er noget galt med
koen, og at den har brug for ekstra opmærksomhed. Ud over brunstdetektion gør halstaggene
det også muligt at holde et ekstra vågent øje med dine køer i de sårbare perioder omkring
kælvningen, hvor de er mere modtagelige over for sygdomme på grund af ændringer i deres
omgivelser, foder, energibalance og stress.

Smarttag All in One med drøvtygning
Smarttag All in One overvåger:

⊲
⊲
⊲
⊲
⊲

drøvtygningsaktivitet
ædetid
ædetidspunkt
timer, hvor koen ikke æder
inaktivitet

Denne alt-i-en-halstag er den mest komplette tag, der findes til overvågning af
besætningens sundhed og reproduktion. Den fungerer omtrent ligesom Smarttag
Hals, men omfatter desuden registrering af drøvtygningsaktivitet. Denne tag kan
desuden kombineres med ko-positioneringssystemet.

Antenner til ko-positionering
Ko-positioneringssystemet registrerer den enkelte kos position ved hjælp af Smarttag All
in One. Taggen modtager signaler fra antenner, der er ophængt i stalden. Herefter sender
taggen signaler til den centrale antenne. Ved hjælp af disse data beregner computeren
den enkelte kos position med ned til 1 meters nøjagtighed. Det er nemt for dig at aflæse
positionen for en specifik ko på din smartphone, tablet eller pc. Ko-positioneringssystemet er
tidsbesparende og kan være et godt alternativ til separations afsnit.

BRUGERFLADE
Ovalert brugerflade giver dig en hurtig og klar oversigt

modtager du alle alarmer, som genereres af dine

over både hele din besætning og de enkelte køer.

Smarttags. Du kan også aflæse alarmerne på din

Hvilke køer kræver opmærksomhed? Hvilke køer skal

smartphone, tablet eller pc.

insemineres i dag? Alarmerne viser uregelmæssigheder
i dine køers adfærd. Via en overskuelig oversigt

Brunstdetektion
Disse skærmbilleder viser, hvilke køer der er i brunst

fase af brunstperioden koen er i.

og skal insemineres. Den hvide indikator viser, hvilken

SireMatch
Ovalert giver SireMatch parringsforslag for hver enkelt

proces. SireMatch er et parringsprogram, der hjælper

ko i brunst. Dette er muligt ved integrering af SireMatch

professionelle producenter i deres avlsvalg og gør

og Ovalert. Denne kombination gør din sundheds-,

avlsarbejde mere effektive.

reproduktions- og avlsregistrering til én automatiseret

Køer, der skal kontrolleres i dag
Denne oversigt viser, hvilke køer der bør

kan være tegn på et sundhedsproblem, f.eks. halthed,

kontrolleres på grund af uregelmæssigheder i deres

yverbetændelse eller fodningsrelateret sygdom.

adfærdsmønstre. Koen i dette eksempel udviser nedsat
æde- og drøvtygningstid samt øget inaktivitet. Det

Gruppeoversigt
Denne oversigt viser adfærden for hele besætningen

forandringer i ædetid, drøvtygningstid eller inaktivitet

eller specifikke grupper af køer over tid. Uventede

(på gruppe/besætnings-niveau) er nemme at få øje på.

Hvad siger andre
landmænd om Ovalert? Besøg
breedncare.com/reproduktion-af-kvaeg
og find ud af det!

BREEDnCARE Danmark
Kystvejen 11, St. Anslet | 6100 Haderslev |
Tlf: 86 88 63 75 | www.breedncare.dk

