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CalveSense

Pro bezpečnější, klidnější telení

Období telení je stresující jak pro krávu, tak
i pro chovatele, a vyžaduje neustálou
bdělost, často končící nedostatkem
spánku. Úspěšné telení znamená zdravé,
vitální tele a dobrý start do mléčné
produkce i reprodukce. Ovšem obtížný
porod tohle všechno dokáže ohrozit.
Ulehčete vaší mysli, snižte riziko pro krávu a tele a
ušetřete čas, díky CalveSense, chytrému řešení pro
detekci telení, které vás upozorní, zda a kdy kráva
potřebuje vaši asistenci při porodu. Upozorní vás v
kritických fázích, a umožní tak včasný zásah v případě
potřeby.
Díky CalveSense se můžete s klidem dále věnovat
svým rutinním činnostem i během období telení a
soustředit tak svou pozornost na krávy, které vaši
pomoc skutečně potřebují. Můžete vylepšit rentabilitu
díky současnému snížení případů mrtvě rozených telat
a zdravotních problémů spojených s obtížným
telením.

Jak to funguje?
1

Malý, lehký senzor CalveSense je
jednoduše připevněn u kořene
ocasu pomocí lepidla a pásky.
Zabudovaná pokročilá monitorovací technologie vyhodnocuje
pohyby krávy v reálném čase.

o pohybech jsou přenášena
2 Data
do sběrné jednotky (CalveSense
kolektor).

začátku telení je odeslána
3 Nahlasová
zpráva.
upozornění (SMS) je
4 Textové
odesláno o dvě hodiny později,

pokud telení stále probíhá, a v
reálném čase tak upozorňuje, že
kráva vyžaduje vaši asistenci.

Zvyšte bezpečnost krávy i telete
• Upozornění v reálném čase umožňují
rychlou reakci a poskytnutí asistence
krávě a teleti v případech obtížných
porodů
• Ne-invazivní řešení
• Lze sundat z jedné krávy a okamžitě
připevnit na další bez jakýchkoli
hygienických nebo zdravotních rizik
Získejte větší jistotu a ušetřete čas
během náročného období telení
• Díky upozornění v reálném čase v
kritických fázích jste neustále
informováni o průběhu telení vašich
krav, ať už jste kdekoliv
• Bez potřeby dodatečné kontroly krav
před telením nebo během porodu
minimalizujete narušení pracovní rutiny,
rodinného času a spánku

Spolehněte se na jednoduchý, bezpečný
systém detekce porodu
• Rychlé a jednoduché nasazení pomocí lepidla
a pásky
• Automatická aktivace/deaktivace senzoru
• Žádné nastavení nebo čas potřebný na
kalibraci - detekce je účinná okamžitě po
nasazení na krávu
• Nevyžaduje údržbu nebo speciální čištění
• Robustní řešení určené pro jakékoli množství
zvířat, všechna plemena, prvotelky i starší krávy
Vyberte si variantu nejlépe vyhovující
podmínkám vaší farmy
• Vnitřní - ekonomická (úsporná) varianta pro
telení ve stáji
• Venkovní - pro telení probíhající kdekoli
mimo stáj
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