
Moocall HEAT využíva prirodzený inštinkt býka a dá 
vám vedieť, kedy je krava alebo jalovica v ruji.

Rozhodli sme sa využiť prírodu k nášmu prospechu 
a sledovať správanie býka a jeho interakciu s kravami.

V podstate ide o špeciálny obojok, ktorý nosí na 
krku plemenný alebo vasektomovaný býk.

Nemusíte ho monitorovať ani upravovať a odosiela 
všetky informácie priamo do vášho telefónu.

Moocall HEAT je nový detekčný systém ruje kráv a jalovíc.
Tento systém je určený pre býka.

Revolúcia
v detekcii ruje
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Pokiaľ máte záujem o prvú výrobnú sériu, pošlite svoje údaje e-mailom na adresu:
merkanta@merkanta.sk, vetis@veti.sk

Ako Moocall HEAT funguje
Moocall HEAT presne zaznamenáva správanie býka pri vyhľadávaní rujných plemeníc 
a následné krytie-zapustenie. Moocall HEAT potom môže presne detekovať všetky 
rujné plemenice v stáde, priebeh párenia, aktivitu býka, prípadné poruchy plodnosti, 
zapustenie a následný termín telenia.
Uvedené informácie má stále k dispozícii farmár pomocou SMS a danej aplikácie. 
V priebehu testovania bola dosiahnutá presnosť až 98,5 % v sledovanom stáde .

Moocall HEAT vám povie:
• Presný termín, kedy je krava alebo jalovica v ruji.
•  Presné informácie o stave kravy alebo jalovice, ktorá 

nezabrezla po dvoch insemináciach.
•  Termín, kedy sa má krava teliť a kedy môžete 

predpokladať, že je teľná.
•  Zdravotný stav býka (pohyblivosť, vitalita a plodnosť).
• Plodnosť kravy v pripúšťacom období.

Moocall BREEDMANAGER
Všetky informácie sa automaticky prenesú z Moocall 
HEAT do novej bezplatnej aplikácie na riadenie stáda – 
Moocall Breedmanager.
Jednoduché vyhľadávanie dát týkajúcich sa ruje, 
neúspešného zabreznutia. Hľadejte „Moocall“ a ihneď 
inštalujte!

Ľahko sa pripevňuje a nastavuje.
Čipy RFID pre každú kravu vo vašom 
stáde.

Veľmi jasné LED osvetlenie, aby ste 
vedeli stav prečítať z diaľky a nerušili 
býka.

lntegrovaná vykonná čítačka RFID na 
čítanie čipov v uchu kravy na diaľku.

Funguje kdekoľvek na svete so 
signálom 3G.

Pre plemenných aj vasektómovaných 
býkov.Nabíjacie batérie, vydržia po nabití 

minimálne 60 dní.
Ľahké nastavenie, nenáročná údržba.

Konštrukcia a dizajn obojka je navrh-
nutý tak, aby ho býk nepoškodil.

Automaticky sa integruje s aplikáciou 
Moocall Breedmanager.

www.vetis.sk


