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Agenda 
prezentace 

Úvod 

Využití technologií ve 

veterinární oblasti - chovy 

prasat  

• Monitoring respirační 

symptomatologie (monitoring 

respiračních infekcí) 

• Kontrola kvality vakcinace 

• Kontrola a evidence individuální 

injekční aplikace 

 

Precision Health Program 



Smart & Data 

Farming 

Aplikace           

v  porcinní 

medicíně 



Precision Livestock farming = PLF 

PLF = použití technologií za účelem 

optimalizace využití individuálních zvířat 

"per animal" přístup: parametry 

produkce a její monitoring na 

individuální úrovni umožňuje sledovat 

a zpracovávat jak kvantitativní, tak 

kvalitativní ukazatele 

 

 

 

 



Precision 
Livestock 
farming 
(PLF) 

 

Do roku 2030 bude většina 

rozhodnutí při tvorbě zdraví 

podporována a činěna na 

základě výsledku specifického 

softwaru a za použití 

specifického přístrojového 

vybavení 

 

 

 

 

 



Precision Livestock farming: jednotlivé 
oblasti 

Traceability 

• ID prasata 

• ID produkt 

• ID operátor 

 

 

 

 

 

 

Monitoring – 

chovaných 

zvířat 

• Zdravotní stav 

• Produktivita 

• Welfare 

 

 

 

 

Monitoring - 

Operátor 

• Complience           

& Kvalita 

• Redukce pracnosti 

& zjednodušení 

použití 

 

 

 

 

Diagnosis 

• Časná 

diagnostika, 

prodromální 

stádium infekce 

 

 

 

 

 

Monitoring 

Prostředí 

• Vliv chovu          

na prostředí 

• Udržitelnost 

 

 

 

 

 

Finálním cílem je: 

Optimalizace kontroly nákladu a následně profitu produkce 



Kontrola 

zdraví: 

praktické 

zkušenosti 



Co můžeme měřit? 

Kontrola příjmu potravy 

Kontrola příjmu vody 

Mikroklima 

Kontrola kvality vakcinace 

Automatické vážení 

Monitoring chování zvířat (welfare) 

Analýza grafických dat 

Analýza biochemických markerů 

Produkční data 

Skórování/vyšetření na jatkách (CLP) 

Registrace a kontrola spotřeby ATB 

Registrace respiračních symptomů (kašle) 

Data by měla být relevantní, přesná s prediktivní 
hodnotou, cenová dostupnost… 



Zaznamenávání 
respiračních příznaků: 

Cough Monitor 



Sledování kašle- 
respiračních příznaků 

Pracný 

Obtížná standartizace 

Definice časového intervalu měření 

Zjevná asociace mezi kašlem a 
respiračními infekcemi (PRDC), 
ale monitoring symptomů je: 



PMC systém 

Přístroj pro registraci kašle            

- fix nebo mobilní  

Mikrofon – ve vyšce cca 2 m    

150-200 zvířat 

Internet pro zaznamenávání           

v reálném čase 



Jak systém pracuje? 

Mikrofon registruje periody 

kašle - “cough event”,         

s následnou analýzou 

pomocí algoritmu. 

Informace je uchovávána,   

+ záznam je odeslán pokud 

dojde k překročení 

specifické hladiny. 

Systém zaznamenává také 

teplotu a vlhkost. 



Zkušenosti: Francie 

Porovnání účinnosti vakcinace (opatření kontroly M. hyo). Průměrné 

množství zaznamenaných epizod kašle (p<0.05, Mann-Whitney test) 
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Optimalizace načasování a volby léčby 

Signifikantní redukce použití ATB 

Signifikantní redukce lézí na plicním 

parenchymu 



Kvalita 
vakcinace  



Základní požadavky     
na optimální vakcinaci 

Vakcinační compliance 

Stopovatelnost, možnost 

evidence 

Produktivita 



ACS => Kompletní IM aplikace 

ACS => 100% předpokládaný 

objem 

Konstantní hloubka aplikace 
(« injection site »): 

ACS: Animal Contact Sensor 

Bez úniku části vakcinační dávky  

 Variabilita objemu (nízké 

vakcinační objemy) 

 Nižší stresovost (bolest) 

vakcinovaných selat 

Kontrola aplikace: 

Přesný záznam 

objemu skutečně 

aplikovaného 

Compliance: objem 

Opakovatelnost 



Reporting 

Report pro každou vakcinační 

sekci ”Identity card “  

Report – Kvalita vakcinanční 

sekce  

(% GFS, % vakcinovaných 

prasat, počet aplikací / jehel) 

  

 Good vaccination practice 

 Session quality 



Produktivita          
a kvalita vakcinace 

Počet 

vakcinovaných 

prasat 

Produktivita 

(správná aplikace / 

hodinu) 

13/10/2016 235 313 

20/10/2016 593 426 

28/10/2016 649 383 

04/11/2016 620 457 

09/11/2016 836 590 

17/11/2016 427 599 

Total 3360 461 

Trial without 
Secu Ring 

y = -0,0109x + 0,9892 
R² = 0,7 
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Course of vaccine quality(N=2153 cycles) 

taux de bon du premier coup Lineární (taux de bon du premier coup) 3 Procento klouzavého průměru (taux de bon du premier coup) 
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Kvalita vakcinace klesá    

po app. 1h30 práce 

Faktor času vysvětluje 

pokles na 70 % kvality 

Důležitý faktor: 

Vyhodnocení a kvalita vakcinace celé skupiny 

Trial with 
Secu Ring 
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Individuální aplikace 
- injekční terapie 

Trackmax 



TRACKMAX 

CHOV 

 

 

 

 

 

PRASNICE 

 

 

 

 

LÉČBA 

 

 

 

 

PRASE 

 

 

 

 

PRODUKT 

 

 

 

 

ID 

Oddělení 

Sekce 

Porodní 

místo 

ID 

Datum- 

aplikace 

Parita 

Vrh 

 

ID  

ID Produkt 

Objem 

Datum 

ID 

Datum 

narození 

Pohlaví 

Účinná látka 

Posologie 

Sklad 

Datum expirace / 

Šarže 



TRACKMAX 

Aplikace technologie 

 

 

 

 

 

AB Monitoring : AB Free production 

Monitoring Operatora : Compliance 

0-10 ml 

Intramuscular/Subcutaneous 

Monitoring a Management respiračních 

infekcí 

“Lékárna” 

Cílem je získat, 

porovnavat                      

a vyhodnocovat data 

 

Aplikace spojené              

s individuálním 

monitoringem:  
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DĚKUJI ZA 
POZORNOST 


