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اختيار  SmartTagالرقبة أو القدم
مع الميزات التي تتناسب مع حاجاتك
ووضع المزرعة.

SmartTags

 SmartTagالقدم

 SmartTagالعنق

• تحديد الهوية *()ISO
• الكشف عن الشياع
• مراقبة صحية :الوقوف  ،والجلوس ،
والمشي
• تباين أداء القطيع

• تحديد الهوية *()ISO
• الكشف عن الشياع
•مراقبة صحية :األكل واالجترار
والسلوك غير الناشط
• تباين أداء القطيع
• تحديد موقع البقرة

نبذة عن الفوائد :
33
33
33
33

تحسين نتائج التناسليات .
صحة افضل للبقر باالضافة الي زيادة في انتاج و استدامة القطيع .
زيادة كفاءة و فاعلية العمل .
تسهيل ادارة المزرعة .

T +31 (0)544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com
W	nedap.com/livestockmanagement

33
33
33
33

توفير في الجهد  ،تقليل تكلقة التلقيح و العالج .
العمل بهدوء و راحة .
عامل حيوي للتقرب من الحيوان و استمرار االنتاج .
تكنولوجيا مجربة .

Nedap N.V.
Livestock Management
P.O. Box 104
7140 AC Groenlo
The Netherlands

اعرف بقرتك
سيطر على قطيعك

اعرف بقرتك

دع األجهزة الذكية تظهر لك أكثر مما تراه
عين الخبير .ليال و نهارا

سيطر على قطيعك

إجعل التكنولوجيا في خدمتك

حسن مزرعتك

اتخذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة  -لتحسين
النتائج و األداء.

يجمع ™  Nedap CowControlبين
مجموعة ال مثيل لها من ميزات المراقبة
وأدوات اإلدارة في نظام متقدم للغاية ولكنه
سهل االستخدام.

تحديد موقع البقرة

تحليل أداء القطيع

الدمج واالرتباط

إدارة األبقار على مدار الساعة طيلة ايام االسبوع ()24/7

الكل في واحد

المراقبة الصحية

كشف الشياع

التعريف

زد الربحية مع
ازدياد الدقة
اكتشاف الشياع

حسن نتائج التناسل والتكاثر و زد كفاءة العمال.
يقوم نظام  Nedap CowControlبكشف الشياع لماليين األبقار
بدقة عالية  ،مما يساعد مربي االبقار في جميع أنحاء العالم على
تحسين نتائج التناسل والتكاثر وكفاءة العمل .حيث يقوم تلقائيًا بتتبع
عالمات الشياع  -مثل زيادة النشاط  ،وسلوك الشم  ،واالستراحة
وسلوك االمتطاء  -لجميع أبقارك على مدار  24ساعة في اليوم.
يعرض النظام قائمة واضحة بجميع األبقار الشائعة مع تحديد اللحظة
المثلى للتلقيح باالضافة الى تحديد أعلى فرصة لنجاح الحمل .كما يوفر
معلومات إضافية حول التناسل والتكاثر  ،مما يساعدك في العثور
على األبقار التي تظهر عالمات الشياع  ،األبقار التي ذات الدورة غير
المنتظمة واألبقار غير الحوامل.

المراقبة الصحية

حافظ على األبقار صحية وخصبة ومنتجة.
تمثل خدمة الرقابة الصحية من  Nedapأداة أساسية للحفاظ على
صحة أبقارك وخصوبتها وإنتاجيتها .يسجل كل من SmartTag
الرقبة والقدم ثالثة نواحي سلوكية  ،مما يوفر رؤية أكثر دقة وكاملة
للحالة الصحية لكل بقرة .يقارن النظام كل تصرفات االبقار بمعايير
السلوك في الحاالت المثلى والسلوك السابق للبقرة وسلوك المجموعة
كما يكتشف التغييرات أو االنحراف عن المألوف .يوفر الجهاز تنبيهات
صحية مبكرة و موثوقة خاصة لألبقار التي تحتاج إلى عناية عاجلة
كما ُتظهر قائمة بارقام األبقار التي يجب فحصها اليوم  ،مما يسمح
للمربي بمعالجة المشكالت الصحية قبل أن تتطور .كما أنه يم ّكن
المستخدم من مراقبة األبقار في المراحل الحرجة و االنتقالية بشكل
مكثف قبل و بعد تلقي العالج.

امتلك قوة المعلومات الدقيقة في العمل في جميع االوقات .حسّن نتائجك من خالل
ابتكار الحلول التي تساهم في زيادة أداء القطعان وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

موقع األبقار

توقف عن البحث .ابدء بالعثور.
لم يكن العثور على األبقار التي تحتاج إلى فحصها أو تلقيحها أو
معالجتها أو جلبها سهالً وموفرً ا للوقت كما هو الحال مع Nedap
 .Cow Locatingيقوم النظام تلقائيًا بتحديد موقع األبقار التي
تحتاج إلى العثور عليها .يعرض بدقة ويتبع الموقع الحالي لألبقار
على خريطة الحظيرة بسرعة على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف
الذكي .تم دمج  Nedap Cow Locatingبشكل كامل مع ميزات
اكتشاف الشياع والمراقبة الصحية وأداء القطيع .نتيجة لذلك ،
أصبحت االستجابة لألبقار التي تحتاج إلى اهتمام أسهل وأسرع من
أي وقت مضى .هذا يوفر على المستخدم الكثير من الوقت بفضل
التنبيهات ويضمن متابعة أفضل.

أداء القطيع

قيم سلوك المجموعة والقطيع .حسن إدارة المزرعة.
يرسم  Nedap CowControlسلوك الحيوانات داخل المجموعة
والقطيع بأكمله .و يوضح لك كيف تؤثر العوامل الخارجية وقرارات
اإلدارة على أداء القطيع .يرسل النظام تنبيهًا جماعيًا عندما يكتشف
وجود انحراف عن المألوف عند األبقار في المجموعة ،مما يتيح
للمستخدم االستجابة السريعة للمؤثرات الخارجية التي تشكل خطراً
على صحة االبقار وإنتاج الحليب والتكاثر .على المستوى االستراتيجي
 ،تقدم تقارير المجموعة وبيانات أداء القطيع أداة قيمة لقياس وتقييم
تأثير استراتيجيات التغذية وظروف السكن وإجراءات الحلب .وبالتالي
يؤمن نصائح تستند إلى التقارير لتحسين إدارة القطيع بشكل مستمر
وتحسين النتائج النهائية.

