
Το απόλυτο εργαλείο Διαχείρισης Κοπαδιού

AfiFarm™



Στο σκληρό σημερινό επιχειρησιακό περιβάλλον, οι γαλακτοπαραγωγοί απαιτούν αποτελεσματικά 
εργαλεία διαχείρισης που να απλοποιούν την καθημερινή λειτουργία της φάρμας και να 
τους παρέχουν την ανάλυση της παρούσας κατάστασης και τα απαραίτητα δεδομένα για 
μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Το AfiFarm είναι το πιο ολοκληρωμένο λογισμικό παγκοσμίως για σύγχρονες γαλακτοπαραγωγικές 
μονάδες και για την διαχείριση του κοπαδιού. Η δύναμή του προέρχεται από την ολοκληρωμένη 
βάση δεδομένων για τα ζώα, που αποτελείται από τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα και σε 
πραγματικό χρόνο από τις μονάδες του Afimilk όπως το AfiMilk MPC, το AfiAct, το AfiWeigh, 
και άλλες πηγές δεδομένων και συμβάντων των ζώων.

Το AfiFarm μπορεί να προσαρμοστεί από τους χρήστες του. Επιτρέπει το σχεδιασμό γραμμών 
συντομεύσεων, τη δημιουργία αυτόματων διαδικασίων που εφαρμόζονται από το πρόγραμμα, 
το σχεδιασμό προσαρμοσμένων αναφορών, την παρουσίαση των δεδομένων σε αναφορές ή σε 
γραφική μορφή για τη διευκόλυνση του χρήστη και τη ρύθμιση αυτόματων λειτουργίων όπως 
η εκτύπωση των εκθέσεων, η επιλογή των εργασιών για κάθε ημέρα και άλλα πολλά. 
Έτσι, το AfiFarm μπορεί να σχεδιαστεί για να υποστηρίξει συγκεκριμένους χρήστες στο αγρόκτημα 
χωρίς την ανάγκη να εξοικειωθεί όλο το προσωπικό με το σύνολο του προγράμματος.
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Το AfiFarm χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι οθόνες του έχουν μεταφραστεί 
σε περισσότερες από 15 διαφορετικές γλώσσες, όπως Ελληνικά, Κινέζικα, Ρώσικα, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ισπανικά Ιταλικά. Διασυνδέεται με τα κυριότερα αρχεία κοπαδιού, άλλα προγράμματα 
διαχείρισης κοπαδιού και αρχεία ελέγχου γάλακτος σε πολλές χώρες.

Κύρια χαρακτηριστικά του AfiFarm 

Το AfiFarm εξετάζει διάφορες πτυχές του κοπαδιού 
γαλακτοπαραγωγής. Αναλύει τα δεδομένα, δημιουργεί 
αναφορές και λίστες εργασιών για να παρουσιάσει μια 
ακριβή εικόνα του κοπαδιού γαλακτοπαραγωγής σε 
οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή.

Το AfiFarm, μέρος του συστήματος AfiMilk,  παρέχει 
εργαλεία για τις καθημερινές εργασίες και τη λήψη 
αποφάσεων στη γαλακτοπαραγωγική μονάδα, 
προσφέροντας παράλληλα περιοδική και σε βάθος 
ανάλυση της απόδοσης του κοπαδιού και της φάρμας. 



Καθημερινές εργασίες

   Γονιμότητα

• Λίστες αναπαραγωγής.

• Παρακολούθηση και προειδοποίηση για 
“ανοικτές” αγελάδες.

• Προειδοποίηση για ύποπτες αμβλώσεις.

• Πίνακες και διαγράμματα “dry-off”.

• Προγράμματα και διαγράμματα τοκετού.

• Αυτόματη επιλογή των αγελάδων για τις 
διαδικασίες, όπως το OvSync και οι έλεγχοι 
εγκυμοσύνης.

Γράφημα δραστηριότητας αμβλώσεων

Υγεία

• Λίστες των ύποπτων αγελάδων - 
για νόσο στο μαστό.

• Χωλότητα ή προβλήματα μετά τον τοκετό.

• Λίστα με υποψία κέτωσης.

• Λίστες κτηνιάτρου.
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        Παρακολούθηση παραγωγής γάλακτος

• Συνολική παραγωγή γάλακτος ανά κύκλο 
και ημέρα.

• Μέσοι όροι συνόλου και αποκλίσεις από την 
κανονική παραγωγή.

• Καθημερινές αποστολές γάλακτος.

Αρμεκτικό σύστημα και εξοπλισμός

• Καταγραφή της αποτελεσματικότητας και των 
εργασιών αρμέγματος.

• Προειδοποίηση για παρατυπίες στην άμελξη, 
αγελάδες που κατακρατούν το γάλα, 
υπερβολικό άρμεγμα και kick-offs.

• Υπολογισμός της μέσης καμπύλης γάλακτος 
για προειδοποίηση για διφασικότητα.

• Καταγραφή της συνολικής 
αποτελεσματικότητας του αρμέγματος και της 
απόδοσης του αρμεκτικού συστήματος.

• Καταγραφή του χρόνου εφαρμογής των 
θηλάστρων.

• Ειδοποιήσεις για δυσλειτουργίες 
του συστήματος.



Ανάλυση Απόδοσης

Παραγωγή

• Η παραγωγή γάλακτος αναλύεται σε επίπεδο 
κοπαδιού, ομάδων και μεμονωμένων ζώων.

• Καμπύλες παραγωγής και στόχοι του κοπαδιού.

• Μονάδα πρόβλεψης παραγωγής για 
μεμονωμένες αγελάδες.

• Συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων του κοπαδιού, 
των χρονικών περιόδων και άλλων παραμέτρων.

• Προώθηση γάλακτος.

Υγεία

• Σύνοψη της υγείας του κοπαδιού για την 
επιτήρηση και την καταγραφή της κατάστασής του.

• Διαχείριση φαρμάκων και αποθεμάτων



Γονιμότητα

• Αναφορές ανάλυσης γονιμότητας για την 
αξιολόγηση των ποσοστών εγκυμοσύνης, 
των ποσοστών σύλληψης, της κατανομής 
του κύκλου, και άλλων δεικτών γονιμότητας 
σε σύγκριση με σημεία αναφοράς.

• Ανάλυση περιπτώσεων γονιμότητας.

Σχεδιασμός κοπαδιού

• Παρακολούθηση της δομής του κοπαδιού, 
των ομάδων και της κατανομής του θηλασμού.

• Προγραμματισμό του κοπαδιού και του αρμέγματος 
για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της παραγωγής 
καθ’ όλο το χρόνο*.

• Διαχείριση και σχεδιασμός της ποσόστωσης.

• Προγραμματισμός των απομακρύνσεων από το κοπάδι 
σύμφωνα με προκαθορισμένα από τον χρήστη κριτήρια.

• Διαχείριση για τα νεαρά μοσχάρια και τις μοσχίδες.

* Predicting production for individual cows enables prediction for the entire herd. This module displays the 
predicted production when changes in herd size  are made (for example, cows sold, heifers bought).

* Η πρόβλεψη της παραγωγής κάθε μεμονωμένης αγελάδας επιτρέπει την πρόβλεψη για το σύνολο της αγέλης. Αυτή η μονάδα εμφανίζει την 
προβλεπόμενη παραγωγή, όταν γίνονται μεταβολές στο μέγεθος του κοπαδιού (για παράδειγμα, όταν πωλούνται αγελάδες ή αγοράζονται μοσχίδες).

Αναφορά Ανίχνευσης Ποσοστών Εγκυμοσύνης



Οφέλη του λογισμικού AfiFarm 

To AfiFarm παρέχει σύγχρονες δυνατότητες διαχείρισης 
στη μονάδα γαλακτοπαραγωγής. Είναι ένα εύκολο 
στη χρήση και προσαρμόσιμο πρόγραμμα που όμως η 
φιλοσοφία του για την διαχείριση ενσωματώνει βαθιά 
γνώση της γαλακτοκομίας.

• Το AfiFarm δημιουργήθηκε από κτηνοτρόφους 
και ειδικούς στη γαλακτοκομία για να καλύψει 
κάθε πτυχή που απαιτείται για τη διαχείριση μιας 
γαλακτοπαραγωγικής μονάδας.

• Ο συνδυασμός των δεδομένων που συλλέγονται 
αυτόματα από τους αισθητήρες του Afimilk, από άλλες 
πηγές δεδομένων, ή εισάγονται χειροκίνητα, δημιουργούν 
μια ολοκληρωμένη αλλά και ακριβή βάση δεδομένων των 
πληροφοριών ζώων.

• Ο σχεδιασμός του AfiFarm επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση 
στη βάση δεδομένων για την εξαγωγή δεδομένων για 
αναφορές ή γραφικές παραστάσεις.

• Το AfiFarm είναι το απόλυτο εργαλείο για κάθε 
γαλακτοπαραγωγική μονάδα. Παρέχει τα κατάλληλα 
εργαλεία για τη διαχείριση τόσο μικρών οικογενειακών 
μονάδων όσο και μεγάλων εγκαταστάσεων.

• Το AfiFarm αποθηκεύει ιστορικά στοιχεία για τα ζώα 
συμπεριλαμβανομένων των προηγούμενων γαλουχιών, 
των αγελάδων που απομακρύνθηκαν, των απογόνων και 
των ταύρων. Αυτό επιτρέπει την ακριβή αναζήτηση και 
ανάλυση των επιδόσεων παράλληλα με τη μελλοντική 
πρόβλεψη και τον σχεδιασμό του κοπαδιού.

Όπως είπε κάποτε ένας από τους χρήστες του Afimilk: “το AfiFarm δεν αντικαθιστά τους 
καλούς κτηνοτρόφους. Στην πραγματικότητα, οι καλοί κτηνοτρόφοι φαίνεται να είναι οι 
μεγαλύτεροι θαυμαστές του. “
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