




Naszą misją jest tworzenie 
produktów umożliwiających 
dostarczenie informacji 
niezbędnych do zwiększenia 
wydajności i wpływających 
na dobrostan zwierząt  
na całym świecie.
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Palmerston North, Nowa Zelandia. 
John Burford, założyciel zakładu Delta 

Plastics produkującego metalowe, 
grawerowane płytki, spotyka się  

z mleczarzem - Brianem Murphym. 
Dynamiczny duet wspólnie tworzy 

elastyczny, plastikowy kolczyk uszny, 
umożliwiający bardziej niezawodną  

i wydajną identyfikację zwierząt.

Grupa Allflex intensywnie inwestuje 
w automatyzację linii do produkcji 
kolczyków i elektroniczne łańcuchy 

dostaw. Pracuje już z ponad 2000 
współpracownikami, skupiając wysiłki 

na wparciu globalnego przemysłu 
hodowlanego w produkcji bezpiecznej 

żywności.

Australia staje się pierwszym 
nieeuropejskim krajem, który 

wdraża oficjalny system identyfikacji. 
Władze australijskie wybierają firmę 

Allflex jako dostawcę kolczyków  
z elektronicznym identyfikatorem  

dla bydła w tym kraju.

Przewidując rosnące 
zainteresowanie identyfikacją 
zwierząt, przede wszystkim  

w Europie, francuska firma SFII 
przejmuje Allflex. W kolejnym 

dziesięcioleciu następuje 
znaczne umocnienie się tej grupy 

przemysłowej.

Firma przyjmuje nazwę Allflex,  
a popularność tego innowacyjnego 

produktu rośnie w zawrotnym tempie. 
W Palmerston North powstaje 

nowy zakład, którego zadaniem jest 
zaspokojenie wzrastających potrzeb 

rynkowych, a sieć dystrybutorów 
rozwija rynki w Australii, Stanach 

Zjednoczonych i Europie.

W Europie nastaje kryzys BSE,  
a identyfikowalność staje się problemem 

ogólnospołecznym, zarówno dla 
bezpieczeństwa żywności jak i dobrostanu 

zwierząt. Firma Allflex wprowadza 
na rynek szereg bezpiecznych, 

odpornych na manipulacje kolczyków 
identyfikacyjnych, które spełniają surowe 

wymagania przepisów europejskich 
dotyczących podwójnego znakowania 
wszystkich nowonarodzonych cieląt.

Na całym świecie następuje 
gwałtowny rozwój systemów, 

projektów i technologii identyfikacji 
zwierząt. Allflex odpowiada 

poprzez wzmocnienie swojej 
swojej produkcji i obecności 
handlowej w różnych krajach  
- od Polski po Brazylię, Turcję  

i Argentynę.
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Nawiązując do tematu Inteligentnej 
Cyfrowej Hodowli Zwierząt w sektorze 

zwierząt towarzyszących, do grupy Allflex 
dołącza firma Sure Petcare, wprowadzając 

nowoczesne rozwiązania związane  
z monitorowaniem zwierząt domowych 
przy użyciu microchipów podskórnych. 

Odpowiadając na rosnące 
znaczenie akwakultury  

i zrównoważonych populacji 
dzikich ryb, do rodziny Allflex 
dołącza Biomark - światowy 

lider w dziedzinie RFID dla ryb.

W kolejnych latach do rodziny 
Allflex dołącza wiele ważnych 

firm o znacznym doświadczeniu 
w identyfikacji zwierząt: OS ID; 

Destron Fearing; Merko; Cox 
Agri, Ritchey i Aleis - wspierając 
globalne rozwiązania oferowane 

przez Grupę Allflex.

Obecnie, identyfikując około 400 milionów 
zwierząt rocznie i kierując się potrzebą 
zapewnienia zrównoważonego wzrostu 

populacji, Grupa Allflex wkracza  
w świat monitorowania zdrowia 

zwierząt i cyfryzacji rolnictwa poprzez 
nabycie platformy przyszłości – SCR. 

Łącząc identyfikację i identyfikowalność 
z monitoringiem, narodził się temat 

Inteligentnej Cyfrowej Hodowli Zwierząt.

Powstaje Antelliq jako marka 
korporacyjna nadrzędna w stosunku 
do Allflex. Wraz z reprezentowaniem 
działalności firm grupy i ustalaniem 

ogólnej strategii, Antelliq odzwierciedla 
naszą ambicję stania się światowym 

liderem w dziedzinie Inteligencji, 
łączącej zwierzęta i ludzi.

Antelliq zostaje przejęte przez 
MSD Animal Health, wiodącą firmę 
biofarmaceutyczną zajmującą się 
zdrowiem zwierząt, która wraz  

z Antelliq pragnie stać się wiodącym 
dostawcą produktów i usług 

poprawiających życie zwierząt  
i opiekujących się nimi ludzi. 

Historia firmy



24 DZIAŁÓW PRODUKCYJNYCH,  
4 CENTRA BADAŃ ORAZ ROZWOJU 
ZAPEWNIAJĄ ŚWIATOWY POZIOM 
PRODUKCJI I INNOWACJI

KAŻDEGO ROKU PONAD PÓŁ 
MILIARDA KRÓW, OWIEC, ŚWIŃ, 
ZWIERZĄT DOMOWYCH I RYB JEST 
IDENTYFIKOWANYCH NA CAŁYM ŚWIECIE 
ZA POMOCĄ IDENTYFIKATORÓW ALLFLEX

PRODUKTY ALLFLEX SĄ DOSTĘPNE 
W PONAD 100 KRAJACH

PONAD 5,5 MILIONA KRÓW JEST 
MONITOROWANYCH KAŻDEGO DNIA 
PRZY UŻYCIU OBROŻY I KOLCZYKÓW, 
WSPIERAJĄC ROLNIKÓW NA CAŁYM 
ŚWIECIE

Allflex posiada oddziały produkcyjne 
i technologiczne na całym świecie, 
działające w wielu branżach  
i na różnych rynkach.



PONAD 1 MILION KRÓW  
JEST OBECNIE PODŁĄCZONYCH  
I ANALIZOWANYCH PRZEZ NASZĄ 
PLATFORMĘ USŁUGOWĄ W CHMURZE 
W CZASIE RZECZYWISTYM

NASZE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄ 
DOBROSTAN ZWIERZĄT I WZROST 
WYDAJNOŚCI GOSPODARSTW

LAUREAT
MIĘDZYNARODOWYCH 
NAGRÓD MLECZARSKICH

Allflex posiada oddziały produkcyjne 
i technologiczne na całym świecie, 
działające w wielu branżach  
i na różnych rynkach.





Allflex Livestock Intelligence, część MSD Animal Health, 
jest światowym liderem w projektowaniu, rozwoju, 
produkcji i dostarczaniu rozwiązań do identyfikacji  
i monitoringu zwierząt. 

Nasze rozwiązania pozwalają rolnikom podejmować 
wszelkie działania w najwłaściwszym czasie, w celu 
wsparcia zdrowotności stada, zwiększenia wyników 
i optymalizacji produkcji. 

Dzięki ponad 65-letniemu doświadczeniu i zespołowi 
liczącemu około 1900 osób na całym świecie, posiadamy 
globalną sieć ekspertów, z których każdy posiada 
ogromne doświadczenie i niezrównaną wiedzę.



Allflex Livestock Intelligence 
Oferta

IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Allflex Livestock Intelligence jest światowym liderem w dziedzinie identyfikacji zwierząt. Każdego roku ponad 

pół miliarda zwierząt hodowlanych jest identyfikowanych za pomocą naszych inteligentnych rozwiązań 

do identyfikacji wizualnej i elektronicznej. Nasze rozwiązania umożliwiające pobranie próbki tkanek są 

wykorzystywane do monitorowania przemieszczeń zwierząt, identyfikacji, monitorowania żywności i innych 

zaawansowanych zastosowań.

• IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Rozwiązania do identyfikacji wizualnej Allflex Livestock Intelligence obejmują szeroką gamę znaczników, z wieloma kolorami  

i opcjami drukowania, do identyfikacji różnych gatunków zwierząt hodowlanych oraz dzikich – zarówno w ogrodach zoologicznych 

jak i na wolności. Kształt, waga i proces aplikacji naszych identyfikatorów wizualnych został zaprojektowany indywidualnie dla 

każdego gatunku, zapewniając optymalne wyniki aplikacji i utrzymania.

• IDENTYFIKACJA ELEKTRONICZNA

Rozwiązania identyfikacji elektronicznej Allflex Livestock Intelligence są oparte są na technologii RFID (Radio Frequency Electronic 

Identification) i zostały zaprojektowane dla różnych gatunków zwierząt gospodarskich, domowych oraz dzikich. Nasze rozwiązania są 

dopasowane do specyficznych potrzeb każdego gatunku, zapewniając optymalne zastosowanie, utrzymanie i odczyt wyników. 

Dopasowane zestawy naszych produktów RFID, kolczyków wizualnych i/lub produktów do pobierania próbek tkanek umożliwiają 

niezawodne monitorowanie przemieszczeń zwierząt. 

• POBIERANIE PRÓBEK TKANEK

Rozwiązania do pobierania próbek tkanek Allflex Livestock Intelligence obejmują różnorodne, przyjazne dla zwierząt kolczyki 

zawierające element służący do łatwego i taniego wykonania biopsji z uszu zwierząt bydła, owiec, świń i innych gatunków. 

Informacje pochodzące z biopsji mogą ujawniać pokazywać stan zdrowia poszczególnych zwierząt, pozwalają też wgląd  

w genom, który umożliwia inteligentne podejmowanie decyzji, a także wspierać krajowe programy zwalczania chorób.







• MONITORING BYDŁA MLECZNEGO

Systemy monitorowania bydła mlecznego Allflex Livestock Intelligence zapewniają możliwość szybkiej reakcji w oparciu 

o informacje dotyczące rui, zdrowia oraz obserwację wskaźników reprodukcyjnych, dla optymalizacji zarządzania 

stadem i jego wydajności. Nasza technologia monitorowania bydła mlecznego jest codziennie wykorzystywana do obserwacji 

milionów krów, z instalacjami w dziesiątkach tysięcy gospodarstw na całym świecie.

• MONITORING BYDŁA MIĘSNEGO

Systemy Allflex Livestock Intelligence monitorujące bydło mięsne cechują się nowatorskim podejściem do zarządzania bydłem 

mięsnym. Dostarczając przydatnych informacji na temat reprodukcji, zdrowia i dobrostanu poszczególnych krów i grup, nasze 

rozwiązania umożliwiają producentom bydła mięsnego podejmowanie decyzji w oparciu o dane, pozwalając na 

maksymalizację produktywności i wydajności oraz poprawę wskaźników hodowlanych stada bydła mięsnego.

MONITOROWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
Monitorując miliony zwierząt na całym świecie, nasze systemy zbierają i analizują krytyczne dane dotyczące każdego 

zwierzęcia, dostarczając w odpowiednim czasie informacje na temat reprodukcji, zdrowia i odżywiania, 

co pomaga zwiększyć wydajność, poprawić dobrostan zwierząt i dochody uzyskiwane z gospodarstwa.



ROZWIĄZANIA SMART DATA 
Allflex Livestock Intelligence oferuje unikalne narzędzia, informacje i usługi dla sektora hodowli zwierząt  

i przemysłu spożywczego. Umożliwiają one wydajniejszą pracę w oparciu o dane pochodzące od ponad 

500 milionów zwierząt oznaczonych naszymi produktami do identyfikacji i monitoringu. Nasze rozwiązania 

SMART DATA umożliwiają hodowcom, firmom świadczącym usługi dla rolnictwa, producentom żywności 

i instytucjom regulacyjnym wydajniejszą pracę.

• NARZĘDZIA PROFESJONALNE
Allflex Livestock Intelligence oferuje szereg profesjonalnych narzędzi do przeglądania i analizy danych zwierząt 
w wielu gospodarstwach. Dzięki informacjom uzyskanym przy użyciu naszych zaawansowanych narzędzi firmy 

świadczące usługi dla rolnictwa, takie jak grupy weterynaryjne i żywieniowe, mogą ulepszać i rozszerzać swoje usługi, 

jednocześnie poprawiając współpracę i wydajność we własnych zespołach. 



Pomagamy hodowcom podejmować 
działania w odpowiednim momencie, 
tak by mogli chronić zdrowie swoich 
zwierząt i osiągać optymalne wyniki 
produkcji.
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