
MamaDos -kŕmenie dojčiacich prasníc

Zvyšuje príjem krmiva 
a zlepšuje produktivitu prasníc

•	 vyšší príjem krmiva
•	 vyššie počty vo vrhu a silnejšie prasiatka
•	 lepšia kondícia prasníc
•	 nižšie úbytky na hmotnosti prasníc
•	 úspora nákladov na krmivo v celom produkčnom cykle 
•	 viac vrhov na prasnicu - väčší zisk



Tak jednoducho ako ešte nikdy zvyšovať príjem krmiva a výkon

MamaDos kŕmenie dojčiacich prasníc
Vyšší výkon vďaka vyššiemu príjmu krmiva

Účinky zvyšovania príjmu potravy počas laktácie prasníc.

       
 

Vyššia miera plodnosti prasníc Viac prasiat v nasledujúcom vrhu
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Nižší úbytok hmotnosti prasnice - 
skrátenie doby medzi vrhmi
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Viac mlieka, vyššia hmotnosť prasiat 
pri odstave
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+
Úspora nákladov na 
krmivo počas prasnos-
ti. Udržovať kondíciu 
je jednoduchšie ako ju 
vybudovať.

Viac vrhov na prasnicu 
a vyššia produktivita - 
väčší zisk



MamaDos a MamaDos Pro - jednoduché, funkčné a a flexibilné 
- aj pre dodatočné vybavenie

MamaDos kŕmenie dojčiacich prasníc

MamaDos – kŕmenie prasníc
So zvyšujúcim sa počtom vrhov na prasni-
cu je jednou z najväčších požiadaviek po-
skytnúť matke dostatočné množstvo ener-
gie. Nedostatok má vplyv na produkciu 
mlieka, kondíciu prasníc a rast prasiatok.

Pri zariadení MamaDos sa jedná o kŕmny 
dávkovač, ktorý je umiestnený priamo pod 
štandardným objemovým dávkovačom a 
ktorý dodáva prasnici krmivo individuálne.  
Pomocou tohto kŕmneho systému je 
možné dosiahnuť vyšší príjem krmiva.

MamaDos Pro ponúka vďaka dodatočné-
mu regulátoru na dávkovači možnosť ovlá-
dania priamo pri prasnici. Takto je možné 
zobrazovať alebo meniť individuálne dáta 
o zvierati, prípadne nadávkovať samostat-
né porcie. Navyše je možné krmivo navlh-
čiť prostredníctvom vodného ventilu, kto-
rý je ponúkaný ako varianta.

Rovnako ako u systému MamaDos, aj tu je 
možnosť prispôsobiť nastavenia a sledova-
nie údajov cez smartfón a NFC čip.

Prídavná možnosť ovládania dávkovača 
cez riadiaci blok:
•	 tlačítko vypnutia/zapnutia
•	 samostatné dávky
•	potvrdenie úloh manažmentu
•	 tlačítko na prispôsobenie kŕmnej krivky
•	ukazovateľ spotrebovaného množstva
•	nastavenie množstva krmiva

Výhody:

•	vyšší príjem krmiva

•	vyššia produkcia mlieka podporuje 
rast prasiatok

•	 lepšia kondícia prasníc/nižší úbytok 
hmotnosti

•	možnosť racionálneho kŕmenia 
alebo ad libitum

•	možnosť kŕmenia na základe kŕmnej 
krivky

•	menšie a čerstvé porcie

•	kontrola spotreby pomocou 
počítača TOPO

•	SmartControl – intuitívne a jedno-
duché ovládanie pomocou smart-
fónu a NFC čipu

•	varianta s vodným ventilom

NOVINKA!



Pohľad na celok
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Len perfektne vzájomne zosúladený celkový systém 
zaisťuje najlepší možný úspech podniku

FarmManager - online manažment 

Sieťový databázový system na centrál-
ny zber, vyhodnocovanie a spracovanie 
údajov o spotrebe krmiva hlavne z dávko-
vačov, z kŕmnych staníc o zvieratách. 
Integrovaný monitorovací a poplašný sys-
tém poskytuje dokonalý prehľad v reál-
nom čase. 

Smart Control

TOPO- Kŕmny počítač TOPO

Kompletné ovládanie prebieha prostred-
níctvom osvedčeného kŕmneho počítača 
TOPO. Kŕmenie môže byť buď pomocou 
vibračného snímača alebo prednastavenej 
kŕmnej krivky. 
Takto môže byť napríklad prasnica pred 
oprasením kŕmená podľa kŕmnej krivky a 
po oprasení ad libitum. Prestavenie sa us-
kutoční automaticky cez počítač TOPO. 
Čas dávkovania krmiva určuje samotná 
prasnica. Pomocou vibračného snímača na 
výpuste sa zaregistruje požiadavka zvieraťa 
a následne sa nadávkuje malá porcia.

Smart - Control s NFC čipom

Okrem ovládania cez počítač TOPO je 
možné ovládanie aj cez mobil alebo tablet 
prostredníctvom aplikácie Smart Control. 

Automatické spojenie s NFC Smart Control 
zaisťuje pohodlné a jednoduché diaľkové 
ovládanie, monitoring a parametrizáciu 
dávkovača.  
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