
AfiAct II™

A solução da próxima geração para 
a detecção de cio mais precisa



Uma boa gestão da fertilidade significa que as 
vacas vão parir em intervalos ideais para manter 
a produção de leite ao mais alto nível possível. 

Anos de pesquisa e experiência de campo têm 
demonstrado a forte correlação entre 
o período de estro e aumento da atividade física 
da vaca. Com base nesta pesquisa, a equipa 
AfiMilk desenvolveu o AfiAct, o sistema de 
detecção de cio automático líder do mercado. 

Como aumentar a taxa de prenhez e reduzir 
o custo total da fertilidade por vaca?
o Medindo a atividade deslocamento, 
descanso e atividade em pé de vacas leiteiras 
e novilhas, a tecnologia AfiAct de sensores do 
sistema fornecem monitoramento (com “olhos  
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que nunca fecham“), resultando em taxas de 
detecção de cio que são maiores e mais 
precisas do que os métodos tradicionais. 

Melhor detecção de cio leva a maiores taxas 
de prenhez e menos dias abertos; poupa-nos 
custos com medicamentos e trabalho; 
economiza em observação, verificações de 
prenhez e tratamentos hormonais.  

‘‘Com AfiMilk fomos capazes de fazer um 
excelente trabalho de reprodução nas nossas 
vacas’’, diz Brian Houin de Homestead Dairy 
(Indiana, EUA), cujo rebanho tem uma taxa de 
prenhez maior de 28%.



30 – 43 €

Para a detecção de cio mais precisa 

Com base na tecnologia amplamente utilizada AfiAct, a próxima geração do AfiAct II define um novo  
padrão para a precisão da detecção de cio e sensibilidade. 

O sistema AfiAct II combina sensibilidade extremamente alta e muito poucos falsos alertas 
para detectar animais no cio que outras soluções perdem.  

• Coleta e atualizações de atividade e
dados de comportamento o tempo todo

• Indica diminuição da atividade (vacas
mancas ou doentes)

• Fornece detecção precoce do anestro,
aborto e distúrbios cíclicos.

• História de Registros de padrões de cio
durante toda a vida da vaca

• Fornece índices de fertilidade, taxa de
concepção por touro e por inseminador.

Detecção automática de cios e poupe dinheiro 
AfiAct II vs observação visual e AfiAct II + OvSync =   
Economia entre 63 € a 94 € por vaca, por lactação.



Como funciona o sistema AfiAct II

O Leitor AfiAct II instalado no estábulo comunica 
e captura dados sem fio a partir dos dispositivos 
AfiTag II ligados aos animais (estejam elas dentro 
ou fora do estábulo).
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1Dispositivo AfiTag II anexo a perna do animal 
para medição precisa da caminhada / descanso / 
atividade em pé. A cada 15 minutos (configurável 
pelo usuário), AfiTag II envia dados de atividade 
atualizados sem fio via Leitor AfiAct II para 
software de gestão de  rebanho AfiFarm.

1  AfiTag II 



4  Tecnologia Wi-Fi padrão

3  Software AfiFarm 
O AfiFarm software de gestão de rebanho 
analisa dados do sensor para gerar 
relatórios (vacas para ser fertilizadas, 
anestro e aborto). Os dados também podem 
ser acessados em qualquer dispositivo 
habilitado para Web 24/7/365.

Rede RF de longa distancia
Rede Wi-Fi

14

Tecnologia e conexões Wi-Fi padrão a partir 
do escritório da exploração ao Leitor AfiAct 
II no estábulo ou a campo fornecem simples 
instalação e operação fácil.



Destaques do sistema AfiAct II 

O sistema de detecção de cio automático de última geração aumenta significativamente as taxas 
de prenhez, desempenho de fertilidade e redução dos custos operacionais. 

Sistema de maior precisão do mercado 

Recolha de dados de comportamento em qualquer lugar da 
exploração - até centenas de metros 

Roteador Wi-Fi 

Não há necessidade de instalar rede

Alta taxa de detecção de cio, menor taxa de falsos alertas

Resultados atualizados a cada hora

Fácil e simples instalação



Disponível como um sistema autónomo

Acessível a partir da Web em qualquer tipo de dispositivo - smartphone, tablet, laptop

Integra-se com sistema de gertão de sala de ordenha da fazenda e AfiMilk

Suporta qualquer tamanho de rebanho - até dezenas de milhares de vacas

O sistema altamente escalável, adaptável

AfiAct II melhora significativamente as taxas de prenhez e o 
desempenho da fertilidade e redução dos custos operacionais.



Sobre AfiMilk 

AfiMilk é a líder global no desenvolvimento, fabrico e comercialização de sistemas 
informatizados para a exploração de bovinos leiteiros e de maneio do efectivo.  Desde 
1977, AfiMilk tem sido um pioneiro no campo, com a introdução do primeiro medidor de 
leite eletrónico. Desde então, com base em sua pesquisa e desenvolvimento forte de 
grupo, a empresa continuou a fornecer soluções de ponta para a sala de ordenha. 

Sistemas da empresa estão instalados e em uso em milhares de explorações em 50 
países dos cinco continentes. Com centenas de milhares de medidores de leite e 
milhões de sensores de comportamento instalados, AfiMilk define as normas para a 
criação de bovinos leiteiros e gestão de todo o mundo. 

No mercado de hoje, melhorar a fertilidade é uma obrigação. 
Com AfiAct II, você pode realmente fazê-lo.




