
Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie
monitorowania stanu zdrowia oraz wykrywania rui u krów.
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W CELU ROZWINIĘCIA DOBRYCH PRAKTYK 
ROLNICZYCH OPARTYCH NA OCENIE

DOBROSTANU ZWIERZĄT ORAZ INNOWACYJNYCH  

ROZWIĄZANIACH W ZARZĄDZANIU BYDŁEM, KLUCZOWE

ZNACZENIE MA MAKSYMALIZACJA ZDOLNOŚCI

ROZRODCZEJ ZWIERZĄT, UTRZYMYWANIE DOBREGO

STANU ZDROWIA ABY ZAPEWNIĆ WYSOKĄ JAKOŚĆ  

I WYDAJNOŚĆ PRODUKCYJNĄ.



SenseHub™ to innowacyjne rozwiązanie pozwala-
jące na monitorowanie reprodukcji i stanu zdrowia 
zwierząt. Pozwala ono zwiększyć rentowność ho-
dowli oraz zmniejszyć nakłady czasu i pracy na jej 
prowadzenie.

IDEALNE POŁĄCZENIE MONITOROWANIA REPRODUKCJI ORAZ DOBROSTANU 
ZWIERZĄT ZAPEWNIA NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ HODOWLANĄ.

Nowoczesne metody zarządzania gospodarstwem zwiększają wydajność, podnoszą
poziom dobrostanu zwierząt, co przekłada się na wytwarzanie bezpiecznych i zdro-
wych produktów końcowych.

Całodobowe monitorowanie stanu reprodukcji, zdrowia, żywienia i dobrostanu po-
szczególnych krów dostarcza dokładnych informacji, co pozwala na optymalizację 
zarządzania stadem oraz zwiększenie jego potencjału genetycznego. System za-
pewnia wczesne wykrycie problemów zdrowotnych, umożliwiając szybkie działania  
w celu postawienia diagnozy i podjęcia leczenia. Monitorowanie w efekcie zmniejsza 
koszty weterynaryjne.

Technologia SenseHub™ zwiększa możliwości zarządzania gospodarstwem, optyma-
lizuje rentowność, wzmacnia rolę hodowców i weterynarzy, koncentrując się przede 
wszystkim na dobrostanie bydła oraz uzyskaniu dobrej jakości produktów.

SenseHub™ to technologia, która usprawnia cały proces produkcyjny,  
chroni tradycję, jakość oraz wyjątkowość produktu doskonałego jak mięso 
z Piemontu.



SenseHub™ to rozwiązanie modułowe, które analizuje zachowanie bydła pod 
względem aktywności ruchowej, przeżuwania, czasu spożywania pokarmu oraz 
innych parametrów dostarczając w ten sposób dokładnych informacji na temat 
reprodukcji i stanu zdrowia poszczególnych zwierząt i grup.

System SenseHub™ opracowaliśmy, w celu zoptymalizowania jakości produkcji 
oraz uzyskania maksymalnej wydajności z hodowli. Ponosząc możliwie najmniej-
sze nakłady inwestycyjne hodowca może szybko poprawić stan zdrowia swoich 
zwierząt. 

System typu Plug & Play jest łatwy w instalacji i obsłudze dzięki efektywnemu  
i intuicyjnemu interfejsowi. SenseHub™ jest narzędziem modułowym, które moż-
na rozbudować w miarę zwiększania się stada, poprzez dodawanie nowych ele-
mentów. Są nimi m. in. respondery oraz kolejne poziomy aplikacji uzależnione od 
potrzeb:

• poziom Starter do zaawansowanego zarządzania reprodukcją;
• poziom Advanced do indywidualnego monitorowania zdrowia; 
• poziom Premium do monitorowania zachowania stada. 

System SenseHub™ można zintegrować z oprogramowaniem do zarządzania sta-
dem producentów zewnętrznych. Karty krów oraz najważniejsze wydarzenia są 
wprowadzane tylko raz co pozwala zredukować czas pracy.

ZACZNIJ UŻYWAĆ SENSEHUB™, A SZYBKO ODKRYJESZ KORZYŚCI 
PŁYNĄCE Z JEGO ZASTOSOWANIA.



Główne zalety:

Sterownik

P O P R AW I A
dobrostan zwierząt

Z W I Ę K S Z A
wydajność gospodarstwa

S K R A C A
czas pracy

Controller
SenseHub™ controller jako
antena i jednostka sterująca
umożliwia odbieranie
danych z czujników oraz ich
bezpośrednie przetwarzanie
i udostępnieniem przez 
internet.

Technologia jest
systematycznie
modyfikowana
i ulepszana. Aktualizacje
oprogramowania są
przeprowadzane za
pomocą controllera.

Sprawdzona technologia, 
niska waga, łatwa 
aplikacja i wysoka
niezawodność.

SENSEHUB™ ZAPEWNIA DOSTĘP DO DANCYH Z KOMPUTERA, URZĄDZENIA MOBILNEGO (SMARTPHONE LUB TABLET),
LUB DEDYKOWANEGO EKRANU DOTYKOWEGO ZINTEGROWANEGO Z KOMPUTEREM.

cSenseTM Flex Tag eSenseTM Flex Tag



UNIKATOWA TECHNOLOGIA ORAZ INNOWACYJNY SYSTEM
MONITOROWANIA STADA JEST ROZWIĄZANIEM  

ODPOWIEDNIM DLA KAŻDEGO HODOWCY.

Dlaczego warto wybrać 
SenseHubTM?

R U J A

Z D R O W I E

W YC I E L E N I A

Ż Y W I E N I E

S T R E S  C I E P L N Y

R U T Y N A

Dostarcza informacje o najbardziej odpowiednim momencie 
na inseminację i optymalizuje wskaźnik zapłodnień.

Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych każdej krowy umożliwia
natychmiastowe działania w celu skutecznego leczenia, co ogranicza 
koszty i ilość podanych antybiotyków.

Raportowanie trudnych przypadków wycieleń oraz możliwych komplikacji 
w okresie okołowycieleniowym.

System umożliwia wybranie najlepszej strategii żywieniowej analizując 
reakcję poszczególnych grup na zmiany w paszy oraz racjach 
żywieniowych.

Informacje w czasie rzeczywistym na temat stresu cieplnego
oraz weryfikacja wpływu podjętych działań łagodzących.

Natychmiastowe informacje dotyczące zmian w rutynie zwierząt  
oraz nagłych, nieprzewidzianych zmian w każdej z grup.



WZMACNIAMY ROLĘ HODOWCY ORAZ
ZWIĘKSZAMY EFEKTYWNOŚĆ
ROLNICTWA POPRZEZ MONITOROWANIE
DOBROSTANU ZWIERZĄT.
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