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Današnje govedorejske, mlečne kmetije so večje in bolj 
kompleksne kakor kadarkoli do sedaj. In večja je kmetija bolj 
zahtevno je njeno upravljanje.

Ker se take kmetije danes soočajo z velikimi, večnamenski-
mi operacijami in njihovo podjetništvo zahteva nove pris-
tope, se morajo kmetje praktično spremeniti v poslovne 
direktorje. Zaposleni, izvajalci raznih podpornih dejavnosti, 
svetovalci in seveda čreda morajo biti uspešno in učinkovito 
vodeni. Ob tem mora biti še velik poudarek na prireji in 
dobrem počutju goveda.

Napredno spremljanje (monitoring) in upravljanje dela 
skupaj z njunimi orodji je danes nujno potrebno za uspeh.

NOV OBRAZ MLEČNE GOVEDOREJE
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CSR Heatime® Pro Sistem je napreden, čeprav enostaven za uporabo, 
centraliziran sistem za spremljanje velikih mlečnih kmetij in tudi kmetij z več 
čredami.

CSR Heatime® Pro Sistem zagotavlja močno podporo poenostavljanju in 
izboljšanju procesa odločanja pri sledečih opravilih na mlečni govedorejski 
kmetiji:

Povečajte svoje upravljavske sposobnosti s
CSR Heatime® Pro Sistem

Plodnost

Zdravje in dobro počutje

Porodi

Prehrana
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Vprezite močno upravljanje s podatki v delo
Zagotavlja vam uspešen dostop in sledenje zanesljivim, naprednim podatkom o kravah, o skupinah 
krav in o različnih čredah.

•    Podrobna kartica krave – Začne se od datuma rojstva teleta in beleži vse življenjske dogodke

•    Omogoča vam upravljanje z skupinami krav

•    Logično preverjanje – Ovrednotenje vnesenih podatkov vam zagotavlja kakovostno in zanesljivo  
 podatkovno bazo

•    Popravljanje in poročanje skupin podatkov – Prihrani vaš čas
 
Prilagodite sistem svojim potrebam
Ustvarite, opredelite in spremenite več poročil in ekranov. S to prilagodljivo rešitvijo različni uporabniki 
hitro in enostavno dostopate do podatkov in informacij, ki so vam potrebni.

•    Uporabniki lahko izgradite svoja lastna poročila iz velike množice poročil

•    Poročila lahko uvažate ali izvažate
 
Uživajte v uporabniku prijaznih orodjih
Izdelajte učinkovit, na podatkih sloneč, sistem hitrega, poslovnega odločanja.

•    Uporabniku prijazen vmesnik in zmogljiva obdelava podatkov zmanjšuje odzivni čas in vam   

 omogoča hiter dostop do poročil, hitro uvajanje sprememb ter hitro razširjanje informacij

•    Več uporabnikov ima 24 urni, celoletni dostop do upravljanja s podatki, ki omogočajo   

 natančno spremljanje krav
 
Rastite z vgrajeno, takoj uporabno in enostavno rešitvijo
Vaša naložba je varovana s sistemom, ki je zasnovan na povezavi z drugimi sistemi, z možnostjo 

nadgradnje in povezljivostjo z molziščem.

•    Enostavna združljivost programske opreme z vodilnimi industrijskimi sistemi upravljanja* s  

 kmetijo – Izboljša vaše vsakdanje delo tako, da vam ga poenostavi in vam prihrani čas

•    Popolna združljivost z upravljanjem molzišča

•    Lahko je povezan s pomožnimi sistemi – Sortirna vrata, pregonski hodniki, krmilni avtomati in  

 še veliko drugih sistemov

*Združljivost s sistemi: DC305, PCDart, DHI, HERDE, Bovisoft, Uniformagri in drugimi
  Pokliči svojega lokalnega SCR zastopnika ali partnerja za več informacij in posodobljen seznam
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Poročilo o brejosti   Poročilo o pojatvah

•    Napredno orodje Indeks pojatve temelji na spremljanju gibanja, krivulji prežveka, dolžini pojatve in
       času od zadnje pojatve – Zagotavlja določanje časa pojatve, zmanjšuje napačne določitve brejosti   
       in pomaga pri odkrivanju splavov

•    Razlikuje med poročanjem o kravah, ki so v pojatvi in kravami, ki so primerne za osemenitev – 
      Odlična rešitev za vaš seznam, kaj je potrebno narediti

•    Skupinske skrite pojatve – Izboljša zaznavanje pojatev v skupinah, ki se skupaj pasejo in v
      skupinah, ki so zelo veliko gibljejo

•    Vrsta poročil z podrobnimi informacijami o kravah s cistami in kravah brez pojatev – Za napredno
      spremljanje problemov plodnosti

•    Priporočila za presušitev krav, ki temelji na ocenah telesne kondicije – Za boljšo prirejo v naslednji
      laktaciji
 

UPRAVLJANJE S PLODNOSTJO

NOVO – Aplikacija za verjetnost brejosti – Izračuna verjetnost, da je krava breja in možnost 
poporodnih težav za vse osemenjene krave

Poleg zelo zanesljivega zaznavanja in spremljanja pojatev vam CSR Heatime® Pro Sistem zagotavlja 
uspešna orodja za upravljanje plodnosti.
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Izboljšajte zmožnosti upravljanja z zdravjem goveda. Uporabite vseživljenjsko kartico zgodovine krave in 
poročilo o njenem zdravstvenem stanju.

•    Ženske živali so ocenjene glede na resnost svojega zdravstvenega stanja in sortirane po velikosti    
      indeksa

•    Težavnost telitev je spremljana in poročana – S tem povečujete spremljanje in odkrivanje
      bolezni povezanih s telitvami, problemi plodnosti in zdravjem celotne črede

•    Protokoli veterinarskih obiskov -  Podrobni protokoli in zapisi veterinarskih posegov za sprem
      janje zdravljenj

•    Spremljanje stresnih stanj skozi vso laktacijo – Vključno s poporodnim obdobjem

UPRAVLJANJE Z ZDRAVJEM IN DOBRIM POČUTJEM GOVEDA

NOVO – Aplikacija za rutinsko spremljanje skupin v realnem času – Obnavljanje podatkov v 
realnem času poda nenavadne spremembe v gibanju ali prežveku goveda na ravni črede in zazna 
dogodke kot so razširjanje bolezni, skupinska panika, stres in še veliko podobnega.

Poročilo o zdravju Aplikacija za skupino – krivulja prežveka
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Krivulja skupinske enotnosti

UPRAVLJANJE S KRMLJENJEM

Spremembe pri krmljenju so lahko spremljane in upravljane s sistemom CSR Heatime® Pro Sistem 
preko povprečnega časa prežveka tako za posamezne skupine krav kot za celotno čredo.

•    Doziranje močne krme po posemezni živali – Individualno krmljenje krav v ali izven molzišča po   
      vnaprej določenem programu

•    Učinkovito upravljanje krmljenja – S spremljanjem različnih podatkov o prežveku med različnimi
      kravami in primerjanjem slednjih z različnimi tokovi v skupinah in čredi

NOVO – Aplikacija za dosledno krmljenje po skupinah – Spremljanje in analiziranje dolgotra-
jnih tokov razvoja prežvekovanja osvetli vsako nepravilnost zaradi sprememb krmljenja v skupinah 
ali čredi. Primer je odprtje novega silosa, spremembe v sestavi obroka, vnos plesnive ali pokvarjene 
krme, in veliko več.
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Poročilo o stresu pri telitvah

UPRAVLJANJE S TELITVAMI

Vrsta aplikacij ProCalveTM vsebuje alarme, ki vam pomagajo varno voditi zdravje vaših krav v 
kritičnem in občutljivem času pred in po telitvah.

NOVO – Opozorilo o predporodnem stresu – V realnem času dobite opozorilo o nepričakova-
nem stresu krav pred pričetkom telitev, če je čas prežvekovanja prekratek

NOVO – Opozorilo o poporodnem stresu – Zmanjšajte vpliv poporodnih težav s pravočasnimi 
opozorili o poporodnih težavah krav. CSR Heatime® Pro Sistem dosledno beleži po porodu vsako 
kravo posebej in zagotavlja opozorila za možnost stresa. Posebej opozarja na prežvekovanje pod 
pričakovano mejo.
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TEMPERATURNI IN VLAŽNOSTNI INDEX (TVI)

Zagotovite svoji čredi dobro počutje z učinkovitim sistemom spremljanja temperature in vlažnosti v 
okolju. Tako boste prej ugotovil stresne pogoje v čredi in pravočasno preprečili škodljiv vpliv na vaše 
krave.

•    Vremenski in vlažnosti merilci nameščeni v hlevu ter spojeni s CSR Heatime® Pro Sistem vam  
       omogočajo pravočasno zaznavanje previsokih temperatur in vlažnosti

•    Sistem vas opozori vedno, ko je Indeks temperature in vlažnosti nad ali pod ciljnimi vrednostmi   

•    Poleg neposrednega izboljšanja dobrega počutja živali aplikacija omogoča zmanjšanje stroškov
      hlajenja in stroškov s tem povezanega dela

Indeks temperature in vlažnosti
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SCR HEALTHYCOW24® REŠITEV

Bodite povezani – kadarkoli in kjerkoli!
SCR HealthyCow24® Rešitev zagotavlja uporabnikom CSR Heatime® Pro Sistem, da so povezani s 
svojo kmetijo z novimi mobilnimi in spletnimi aplikacijami.
Popolna mobilnost
Bodite povezani s svojo kmetijo od kjerkoli. Z dostopom do podatkov o svoji kmetiji s pametnim 
telefonom, tablico ali notesnikom boste dobil opozorila in poročila v realnem času. To vam omogo-
ča stalni nadzor in stalno povezavo z vašo čredo ali čredami.
Napredno upravljanje
Ustvarite boljše odločanje s takojšno, celotno sliko, z možnostmi neposrednega dostopa do podatk-
ov in grafov o kravah, skupinah in čredi.
Napreden servis
Zagotovite si zanesljiv dostop do podatkov o svoji čredi z »on-line« shranjevanjem podatkov in 
njihovim obnavljanjem ter z možnostjo oddaljenega posodabljanja programske opreme.
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Vsi CSR Heatime® Sistemi se hitro izplačajo sami 

CSR Heatime® Sistemi zagotavljajo rejcu mlečnega goveda zelo hitro povrnitev stroškov investicije 
– največkrat se to zgodi v parih mesecih.

Sistem prihrani čas in stroške mlečni kmetiji tudi če nanjo pogledamo od večih strani. Najprej 
močno skrajša potreben čas za visoko intenzivna dela kot so opazovanja pojatev in zdravja z očmi. 
Zniža stroške hormonskih terapij in preglede brejosti. Poveča prihodke z višjo stopnjo brejosti, 
krajšo dobo med dvema telitvama in njuno povezanostjo z višjo prirejo mleka. Bolezni zazna prej 
kot povzročijo zmanjšanje prireje, zagotovi ukrepanje pred poslabšanjem zdravja ali celo izgubo 
krav. Dodaten čas je prihranjen z upravljanjem in poročanjem na ravni krav, skupin ali črede.

Dodatno SCR omogoča kmetijam da, z ROI računovodskim orodjem, zanesljivo ocenijo čas, v 
katerem se bo povrnila njihova investicija v CSR Heatime® Pro Sistem.
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Največje število ovratnic 6000*

Združljivost ovratnic H-LD, HR-LD, HR-LDn

Kartica krave Vse življenje

Skupine znotraj črede Čreda je lahko razdeljena na več skupin

Črede V enem sistemu je lahko več čred

Sortirna vrata Do 5 sortirnih vrat z 2. ali 3. vrati

Vmesnik za tretje sisteme Ja – lokalni zastopnik vam bo poskrbel več informacij in zagotovil posodobljen seznam tretjih sistemov

Uporabniki Ja – lokalni zastopnik vam bo poskrbel več informacij in zagotovil posodobljen seznam tretjih sistemov

Pokrivanje večjih kmetij 200m x 500m z možnostjo meritev na sami kmetiji    

•   Enaka uporabnost kot HR-TL ovratnica – Beleži pojatve in zdravje krav in telic
•   Izboljšane mehanske in elektronske lastnosti vključno z novim senzorjem za boljšo
     sposobnost zaznavanja in novim NFC čipom za bodoče aplikacije upravljanja
•   Izboljšana programska oprema – Večja zanesljivost in izboljšane možnosti za bodoče
     nadgradnje
•   Nova zaponka na ovratnici zagotavlja boljšo odpornost in zagotavlja natančen
     položaj čitalne enote

Velikost 84.1 mm x 64.5 mm (3.3 in x 2.5 in)

Masa 98 gr

Odpornost Vodoodpornost in posebna plastična sestava zagotavlja neprodušno, močno varovanje notranjosti za vso življenjsko dobo živali

Temperaturni razpon -30°C to 50°C (-22°F to 122°F)

Pričakovana življenjska
doba baterije 

7  let

*Največje število ovratnic je lahko večje ali manjše, odvisno od tlorisa kmetije. Pregled s strani SCR je zahtevan pred investicijo oziroma instalacijo.

NOVA HR-TLn ovratnica

Opredelitev sistema
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SCR Europe 
Via Mattei 2, Loc-Gariga
29027 Podenzano (PC), Italy
screurope@scrdairy.com
Tel: +39 0523 1867200
Fax: +39 0523 1867299

SCR Headquarters
18 Hamelacha St. 
4250440, Netanya, Israel
info@scrdairy.com
T: +972 (0)73 2406000
F: +972 (0)73 2466155

www.scrdairy.com  I  info@scrdairy.com

SCR. Naredi, da bo vsaka krava štela

Kmetijski zavod bric, soča
Soča 54B
5232 soča
vitomir@bric.sl
Mob: +386 51 611105


