Smartare framtid för
människor och djur

Er lokala tillverkare för djurs
individmärkning
Vi är ett företag med stor omsorg och
respekt för djur. Efter många års
erfarenhet av flertalet djursorter så
har vi fått bredare kompetens kring
djurens välmående och behov.
Hos oss står både människan och djuret i fokus och vi vill underlätta för båda parterna. Att individmärka djur handlar om mer än
de obligatoriska märkena, vi vill hitta rätt lösning och rätt märke
för varje individ med hjälp av en bred produktportfölj.
OS ID är i framkant när det gäller utvecklingen kring
individmärkning av djur. Vi har tagit ett stort steg från de första
öronmärkena som var gjorda av aluminiumhandtaget på en
mjölkspann till det vi tillverkar idag: individmärken av diverse
material med olika funktioner och möjligheter.
Vi erbjuder våra tjänster till allt från den mindre
lantverksamheten till de större industriella verksamheterna
och tillverkar cirka 3 miljoner öronmärken per år.

Vi märker:
• Grisar

• Renar

• Får

• Kameler

• Nötdjur

• Fiskburar

• Hjortar

• Hästgrimmor

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Individmärkning
för olika behov
OS ID har tagit fram öronmärken med
olika funktioner.
Visuella öronmärken
Med de visuella öronmärkena blir djuret märkt med en
plastbricka. Detta är det mest ”traditionella” sättet, och med
denna kan du administrera djurets information analogt med
hjälp av papper och penna.

Elektroniska öronmärken
De digitala öronmärkena ger dig ett bredare användningsområde då du kan automatisera flera arbetskrävande
processer. Detta gör även att du kan samla information om
ditt djur digitalt och har allt samlat på ett och samma ställe.
De elektroniska öronmärkena kan även kommunicera med
mjölkrobotar, foderautomater, sorteringsgrind, handläsare,
panelläsare med mera, och kopplas till din telefon för konstanta
uppdateringar.

TST-märken
TST-märkena möjliggör en genomisk selektion, det vill säga ett
DNA-test där du kan samla in information om ditt djurs genetik
och på så sätt även påverka avelsarbetet. TST-märkena möjliggör även ett säkrare avel framöver och därmed en mer hållbar
bestättning.

SenseHub, vårt senaste tillskott, ger dig kontinuerlig
översikt över dina djurs brunst och hälsa. Data om
djurets aktivitet, idissling och ättid registreras med
en öron- eller halstransponder, och omvandlas till
rapporter som du enkelt kan läsa av och förstå. Du får
larmen direkt i mobilen om vad du bör göra - och när.
Systemet kan anpassas efter dina behov och din
gårds produktionsmål, så du kan ta rätt beslut i rätt
tid.
SenseHub övervakar också stress, värme, med mera.
Aktivitetsmätaren indikerar om något är fel, så att du
kan förebygga sjukdom istället för behandling och på
så vis undgå onödig antibiotika. Om sjukdom ändå
inträffar, kan du sätta in behandling i ett tidigt skede.
Då förbättras djurhälsan och produktiviteten.
Med SenseHub får du mer tid till din familj och du
behöver inte ständigt vara närvarande på gårdeneftersom du alltid har kontroll på dina djurs
status i mobilen.
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Orderhantering

Vi präglar
ordern

Hushållningssällskapet

Med bred kompetens kan vi erbjuda dig
individuell och oberoende rådgivning
anpassad för just ditt företag.
För mer information, besök oss på hushallningssallskapet.se

Våra kunder
”Det känns bra att kunna handla från en svensk leverantör i
Lidköping som snabbt och enkelt, med god service, kan leverera produkter som passar min verksamhet”
Emil Hovbjer, mjölkproducent i Moholm, Skaraborg
Emil Hovbjer bedriver mjölkproduktion i Moholm i Töreboda kommun. På bild är Emils
Holsteinkor som han har ett stort avelsfokus kring. Emil har även flera prisbelönta kor och
kvigor i sin besättning. Alla kvigor genomgår provtagning för att Emil ska kunna se de
genomiska avelsvärdena. Detta för att kunna ha en fortsatt hög produktion med rätt fokus och avelsstrategi.

”Tack vare Combi E30, elektroniska öronmärken från OS ID
Stallmästaren, kan vi direkt vid födsel förbereda enkel hantering av våra kalvar och ungdjur. Detta genom identifiering i
foderautomater och mjölkgropar, vilket kommer att spara tid
vid hantering av djuren”
Oskar Nilsson, mjölkproducent i Våxtorp, Halland
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Skråmered i Hallands län är en mjölkgård som strävar efter en effektiv och lönsam produktion
där enkla verktyg och metoder står i fokus. För ett år sen implementerade Skråmered i Hallands
län SenseHub aktivitetsmätning hos sina djur, då de ville följa upp djurens brunst och hälsa på ett smidigt och säkert sätt.
De har även gått över till elektroniska öronmärkena för att enkelt administrera och hantera sina djur.

Kundservice: order@stallmastaren.se
0510-204 45
SenseHub: magnus.larsson@merck.com
Hitta till oss: Skaragatan 110, 531 40 Lidköping, Sverige
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- Smart övervakning som ger dig full översikt, mer frihet och ökad
lönsamhet. Enkelt att använda och fungerar både till mjölk- och köttdjur.
SenseHub finns tillgängligt i mobilen, surfplattan
och datorn

Ökad djurvälfärd

SenseHubs transponder registrerar djurets aktivitet, idissling och hälsa. Den registrerade informationen om djuren
omvandlas till rapporter som är lätta att förstå.
Rapporterna läser du i datorns SenseHub program alternativt i en app när systemet är uppkopplat till internet.
SenseHub är avancerad, men mycket
enkelt att använda!

Designelement

{XXX}
Med kontinuerlig övervakning 24/7
av besättningens
hälsotillstånd kan du göra nödvändiga åtgärder innan
problemet uppstår eller sjukdom utvecklats.
Kostnad
När du investerar i SenseHub betalar du en engångssumma för programmet och licensen. En årlig kostnad för
integrering till MinGård® tillkommer.

Utvecklingsbar

Användarvänlig
Det är enkelt att installera och använda SenseHub.
Programmet ger dig listor på djur som behöver din uppmärksamhet. Vill du ha mer detaljerad information klickar
du på djuret du vill veta mer om.

Ökad produktivitet och lönsamhet
Med SenseHub sparar du tid, och tid är pengar. Du får
hjälp att fokusera på rätt djur och spar tid när du hittar
brunstiga och sjuka djur snabbt.

SenseHub växer med ditt företag, du kan när som köpa till
fler transpondrar. Det går även att köpa till en eller flera
antenner för att utöka systemet till fler byggnader.
Har du djur på flera gårdar går det att koppla ihop så du
får alla djur i din SenseHub.

Vill du veta mer
om hur du kan utveckla ditt företag med SenseHub?
Kontakta oss på sensehub@vxa.se, 010-471 06 40

www.vxa.se/sensehub
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