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Determinanty wzrastającego popytu na produkty zwierzęce

 wzrost populacji

 zmiany wielkości dochodów rodzin

 ceny żywności

 preferencje 



W październiku 2011r. populacja ludzi wynosiła 7 mld, 

a w 2050 osiągnie ponad 9,3 mld...
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http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515


Zwiększa się odsetek ludzi zamieszkujących tereny 

zurbanizowane…
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Wpływ zmian na rolnictwo

✓ wyższa produkcja i przy niższej 
liczbie zatrudnionych w sektorze 
rolnym

✓ zmiany w genotypie roślin i 
zwierząt

✓ zmiany w kształtowaniu się cen 
produktów spożywczych

✓ zwiększenie efektywności 
wykorzystana zasobów wodnych



Jakie wyzwania stoją przed produkcją zwierzęcą?

 Bezpieczeństwo żywnościowe

 Oddziaływanie na środowisko

 Dobrostan

 Wymagania konsumentów



Zrównoważona produkcja zwierzęca

 Uzasadniona ekonomicznie

 Akceptowalna społecznie

 Przyjazna środowisku



Problemy monitoringu zwierząt

Dziś …

Niska cena produktów

Duża liczba zwierząt

Duża liczba zwierząt

Mniej czasu na 1 zwierzę

Wzrost problemów zdrowotnych i doborostanowych



Obecnie wykorzystywane metody
 Obserwacja zachowań zwierząt



Zarządzanie w produkcją zwierzęcą
 Identyfikacja procesów majonych istotne 

znaczenie w dla produkcyjności, opłacalności 
czy zrównoważenia produkcji

 Identyfikacja mierzalnych wartości dla 
zmiennych tych procesów

 Implementacja działań naprawczych dla tych 
procesów które są poniżej wartości progowych

 Opracowanie standardów operacyjnych dla 
poszczególnych procesów w celu utrzymania 
ich w ramach ustalonych limitów

 Dostarczenie narzędzi niezbędnych do 
pomiaru, analizy kluczowych dla 
produkcji/zrównoważenia produkcji zmiennych



Czym jest Precision Livestock Farming?

Jest to sposób zarzadzania populacją zwierząt z 
wykorzystaniem zautomatyzowanych systemów 

monitorowania lub/i kontroli w czasie 
rzeczywistym produkcji, płodności, zdrowia oraz 
dobrostanu pojedynczych osobników z populacji



Korzyści z PLF

 Poprawa zdrowia i dobrostanu zwierząt

 Wzrost efektywności produkcji

 Redukcja kosztów produkcji

 Poprawa jakości produktów

 Minimalizacja niekorzystnego wpływu 
środowiska

 Obiektywizacja/kwantyfikacja 



Narzędzia precyzyjnej produkcji 

zwierzęcej

 Elektroniczna identyfikacja zwierząt

 Biosensory

 Technologie komunikacja

 Bazy danych i software–algorytmy i 
predykcja

 Rutynowe procedury



Precision Livestock Farming –indywidualne 

podejście do zwierząt



Precision Livestock Farming –indywidualne 

podejście do zwierząt



Problemy monitoringu zwierząt

Dawniej …



Automatyczny ciągły monitoring

Jutro …



Istnieje wiele opcji



Automatyczny dój 



Detekcja mastitis na podstawie aktywności krów



Analiza on-line składu chemicznego mleka



Detekcja mastitis na podstawie temperatury i 

przewodności mleka



Automatyka w żywieniu krów



Detekcja porażenia poporodowego na podstawie 

aktywności przeżuwania krów



Monitoring ocieleń u krów



Monitoring rui u krów



Monitoring kulawizn u krów



Monitoring kaszlu świń



“We are drowning in data but starving for 

information” John Naisbett 



Zarządzanie informacją



Praktyczne aspekty implementacji PLF  dla 

hodowców….

 Dokładność i precyzja pomiarów
◼ Sposób definiowania zdarzeń
◼ Czułość systemu (wykryty odsetek prawdziwych 

zdarzeń)
◼ Specyficzność systemu (wykryty odsetek 

nieprawdziwych zdarzeń)

 Decyzyjność – zarządzanie
◼ Interpretowalność zdarzeń
◼ Kompetencje
◼ Odpowiednie doradztwo
◼ Odpowiednie oprogramowanie

 Cena do korzyści
 Odporność i łatwość kalibracji



Podsumowanie

Precyzyjna produkcja zwierzęca 
umożliwia:

 Ciągły monitoring zwierząt

 Wzrost efektywności produkcji oraz 
poprawę dobrostanu zwierząt

 Efektywniejsze działania 
profilaktyczne

 Dostarcza ilościowych informacji
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