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Umiejscowienie i filozofia 

CowScout S – zwiastun  dobrego czasu. 
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Umiejscowienie i filozofia 

CowScout S 

Cow System pomiaru 

aktywności krów jako 

wskaźnik objawów rui 

 

Scout Detektor wysokiej 

aktywności 

S Warianty standardowe do 

autonomicznego 

zastosowania 

 

CowSout S – zwiastun dobrego 

czasu. 
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Umiejscowienie i filozofia 
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Umiejscowienie i filozofia 

Znakowanie 

kolorami 
Rescounter 2 h CowScout S 

Różne kolory dla 

statusu 

reprodukcyjnego 

DairyPlan Dane reprodukcyjne 

Bez ID ISO ID Bez ID 

Obserwacja 

bezpośrednia i 

rejestracja manualna 

Dane dostępne po 

przefiltrowaniu 

Dane w „czasie 

rzeczywistym“ dzięki 

antenie UHF 

Okresowo Pomiar aktywności Pomiar aktywności 

Porównanie systemów identyfikacji objawów rui 
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Ogólny opis produktu 

System składa się z 5 komponentów 

 

• Responder CowScout S 

• Antena  

• Odbiornik 

• Procesor - VPU 

• Portal internetowy 
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Ogólny opis produktu 

CowScout S na nogę 

• Pomiar danych o aktywności 

• 38x70x70 mm;  masa - 135 g 

• Ergonomiczne i trwałe 

wzornictwo 

1) Wysoka częstotliwość (UHF)   

transferu danych 

2) Bez ISO ID do niezależnego 

użytkowania 

3) Numer identyfikacyjny 

4) Do przymocowania na nodze 

krowy 
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Ogólny opis produktu 

Czytnik i antena 

• Rozpoznanie przez jedną antenę 

w promieniu 30 do 50 m 

• Możliwe użytkowanie 

symultaniczne do 4 anten w celu 

zwiększenia promienia 

• Czytnik antenowy przejmuje 

sygnały i przekazuje je dalej do 

VPU 
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Ogólny opis produktu 

VPU 

 
• Procesor z zasilaczem 

elektrycznym systemu 

• Analiza i zapis danych  

• Monitoring zwierząt dzień i noc 

• Gotowe złącza 

• Niebieska lampka kontrolna  

• Czerwona lampka alarmu 

rujowego 
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Ogólny opis produktu 

Portal internetowy 

• Logowanie na hasło 

• Może być dozwolony dostęp dla 

zewnętrznego doradcy 

• Maile alarmowe mogą być 

przesyłane przez Internet 

• Strona mobilna dla smartfonów 
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Opis działania 

Gdy krowa ma ruję… 

 
... jej zachowanie jest inne! 

 

Objawy rui 

• obwąchiwanie, pocieranie szyją  

• wspinanie się na inne zwierzęta  

• odruch tolerancji na obskakiwanie
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Opis działania 

Gdy krowa ma ruję … 

 
... jej zachowanie jest inne! 

 

• W ostatnich latach u krów 

wysoko wydajnych skrócił się 

okres rui 

• Często występują tylko niewielkie 

różnice między fazą stojącą, 

właściwą i końcową rui 

• Optymalny moment na 

inseminację to 24 do 12 godzin 

przed owulacją 
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Opis działania 

Dostęp do danych 

• Połączenie komputera z 

procesorem VPU 

• Możliwość połączenia przez 

Internet 

• Możliwość używania smartfonów, 

tabletów i komputerów 

niezależnie od miejsca 

przebywania 
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Opis działania 

Meldunek alarmowy 

• Dwa poziomy ostrzeżeń 

• Wskaźnik aktywności 

• Przynajmniej 3 okresy nasilonej 

aktywności następujące po sobie 

• Nadzwyczajna aktywność 

• 2 okresy nasilonej aktywności 

następujące po sobie 

• Czerwona lampka sygnalizacyjna 

na VPU jest wskaźnikiem 

aktywności 

• Zawiadomienie o listach 

aktywności na portalu 

internetowym 

• Możliwość maila alarmowego 

przy łączności internetowej 
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Opis działania 

Wskazanie optymalnego momentu 

• Przedstawienie optymalnego momentu inseminacji za pomocą 

wielobarwnych pasków  

• Kropka na pasku wskazuje, w jakim okresie aktualnie znajduje się 

krowa 
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Opis działania 

Wskazanie optymalnego momentu 
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Opis działania 

Listy alarmowe 

• Listy z informacją o: 

• optymalnym momencie unasienienia 

• liczbie dni laktacji 

• liczbie dni od ostatniej rui 

• liczbie dni od ostatniej inseminacji 

Możliwość listy alarmowej o małej aktywności 
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Opis działania 

Zróżnicowane prezentacje 

• 7 dni, 10 dni i przegląd laktacji 

• Szczegółowa linia aktywności w 

widoku 7. dniowym 

• Czerwony romb jako wskaźnik 

aktywności 

• Niebieska kropka jako wskaźnik 

nadzwyczajnej aktywności 

• Kolorowe ikony pokazują 

indywidualne dane o zwierzętach 
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Sytuacja na rynku 

Optymalna obserwacja objawów rui… 

… zapewnia 

 

• permanentną kontrolę zwierząt 

• skuteczną identyfikację zwierząt 

• małe nakłady pracy 

• niskie koszty 

• wysoki współczynnik identyfikacji 

równocześnie z małą liczbą krów z 

fałszywymi objawami rui 
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Sytuacja na rynku 

….ma duży wpływ na parametry płodności 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dobre rozpoznanie objawów rui uzyskuje się dzięki automatycznemu 

rozpoznaniu! 

 

Obserwacja objawów rui ….. 

Probst, 2008 

Dobrze Żle 

% rozpoznanych rui >= 80 < 60 

% krów ze złym 

rozpoznaniem 
< 5 >10 

% zwierząt nie będących w 

ciąży po kontroli cielności 
< 10 >15 

% 18-24 dniowych 

cykli rujowych 
> 70 < 60 

% okresów między 

wycieleniem a 1. rują > 60 

dni 

< 15 >20 

Okres międzywycieleniowy 

(OMW) 
< 385 >395 
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Sytuacja na rynku 

Obserwacja objawów rui… 

… obniża koszty 

 

Przykład: Europa zach. 

• 1 dzień OMW kosztuje między 

2,5 € a 3,5 € 

• o 10 dni krótszy OMW pozwala na 

zaoszczędzenie ~30 € /krowę/rok 

• Mniejszy nakład pracy 

• Przy 100 krowach potrzeba 

ok. 3,7 godz./krowę/rok 

• Więc oszczędność wynosi 40-70% 

• Przy 15 €/rbh oszczędność wynosi 

22-39 € /krowę/rok 
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Sytuacja na rynku 

Rolnicy, którzy… 

• …do tej pory nie korzystają z żadnej pomocy w rozpoznawaniu objawów rui 

i którzy chcą zwiększyć automatyzację 

• …docelowo chcą poprawić współczynnik inseminacji pojedynczej krowy 

• …chcą obniżyć koszty reprodukcji 

• …chcą mieć zawsze i wszędzie dostęp do swoich danych reprodukcyjnych 

• …chcą otrzymywać punktualnie dane reprodukcyjne 

• …już używają dla swoich zwierząt rozpoznania na podstawie kolczyków 

• …chcą oszczędzić czas poświęcany na obserwację objawów rui 
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Sytuacja na rynku 

Rolnicy 

• bez ograniczeń dotyczących wielkości gospodarstwa 

• bez ograniczeń związanych z typem hali udojowej 

• korzystający także z urządzeń konkurencyjnych 
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Oczekiwania klienta 

Wszędzie i o każdej porze 

• Zapis danych na procesorze 

VPU 

• Możliwość połączenia 

internetowego 

• Możliwość dostępu do danych 

reprodukcyjnych bez względu na 

miejsce przebywania 

• Meldunki alarmowe mogą być 

przesyłane mailowo 

gdziekolwiek, np. do określonego 

serwisu 

• Możliwy także dostęp do danych 

dla wybranych  usługodawców 
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Oczekiwania klienta 

Prosty dostęp 

• Portal internetowy można 

otwierać za pomocą 

standardowej wyszukiwarki 

(Internet Explorer, Chrome, 

Firefox lub Opera) 

• Prosty dostęp dla użytkownika za 

pomocą hasła 

• Możliwy bezpośredni dostęp przy 

bezpośrednim połączeniu 

przewodowym PC-VPU także za 

pomocą linku 
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Oczekiwania klienta 

Skrócenie okresu międzywycieleniowego 

• Dzięki danym reprodukcyjnym 

dostępnym w czasie 

rzeczywistym żaden meldunek o 

aktywności nie jest zauważany 

za późno 

• Informacja o optymalnym 

momencie unasienienia zwiększa 

skuteczność inseminacji 

• Zmniejszenie kosztów 

reprodukcji 
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Oczekiwania klienta 

Dobra przejrzystość 

• Prosta i intuicyjna obsługa 

portalu 

• Przejrzysta lista informacyjna 

• Możliwość informowania o słabej 

aktywności 

• Meldunek alarmowy z zewnątrz 

widoczny na VPU 
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Oczekiwania klienta 

Dobra przejrzystość: informacje własne 
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Oczekiwania klienta 

Dobra przejrzystość: słaba aktywność 
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Oczekiwania klienta 

Różne widoki 

• 7 dni: szczegółowa lista 

aktywności 

• 70 dni:  

• można natychmiast wykryć cykl 

rujowy 

• przegląd 3 ostatnich rui 

• Przegląd laktacji z kolorowymi 

ikonami dla pokazania zdarzeń 

indywidualnych dla zwierząt 
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Oczekiwania klienta 

Różne widoki: 7 dni 
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Oczekiwania klienta 

Różne widoki: 70 dni 
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Oczekiwania klienta 

Różne widoki: Laktacja 
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Oczekiwania klienta 

Różne widoki: Aktywność 
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Oczekiwania klienta 

Indywidalne 

• Możliwe są ustawienia 

indywidualne dla gospodarstwa 

• Czułość meldunków o aktywności 

• Wskazania kalendarza 

odpowiednio do rutyny 

gospodarstwa 

• Wyświetlanie zwierząt ciężarnych 

• Wyświetlanie zmniejszonej 

aktywności 

• Czas określający jak długo są 

pokazywane wskazania 
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Oczekiwania klienta 

Oszczędność czasu pracy 

• Skrócenie czasu obserwacji 

zwierząt potrzebnego do 

rozpoznania objawów rui i 

zmniejszenie kosztów pracy 

• Niezmienna jakość obserwacji 

objawów rui – także podczas 

spiętrzenia prac 
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Oczekiwania klienta 

Stado w małym palcu 

• Stado jest monitorowane przez 

24 h 

• System pracuje także wówczas, 

gdy rolnik nie znajduje się w 

pobliżu stada 
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Oczekiwania klienta 

Wszystko się nadaje 

• Praca w trybie autonomicznym 

• Model do urządzeń bez 

elektronicznego zarządzania 

stadem 

• Brak zakłóceń częstotliwości ID 

• Nadaje się do zastosowania także 

w urządzeniach konkurencyjnych 

• W urządzeniach, w których już jest 

stosowana ID 
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Oczekiwania klienta 

Skuteczność 

• Krótkie fale zapewniają transfer 

danych o aktywności 

• Tylko niewielkie zakłócenia przez 

np. używanie elektronicznych 

bram garażowych: następną 

częstotliwością – wysyłane są 

wszystkie dane 
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Wymagania 

Przykład 
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Wymagania 

• Promień anteny wymagany do 

identyfikacji nie musi koniecznie 

pokrywać w 100% powierzchni 

obory 

• Ważne: strefy, które są często 

odwiedzane przez zwierzęta, 

powinny znajdować się w 

promieniu identyfikacji anteny 
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Wymagania 

• Zamocowanie anteny 

• Metal ogranicza zasięg 

• VPU ma 2 kanały 

• Do każdego kanału może być 

podłączony przewód 200 m 

• Można podłączyć do 4 anten 
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Wymagania 

Zezwolenie krajowe 

• Ze względu na ograniczenia w 

dostępie do częstotliwości UHF 

w pojedynczych krajach, 

konieczne jest porozumienie się 

z odpowiednią instytucją, czy 

sprzedaż systemu jest możliwa w 

danym kraju! 


