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Kuzuya yaklaş, küpeyi okut ve tüm geçmiş 
bilgilerini ve yapılmış tüm işlemleri gör

Android telefondan 
sürüyü takip et.

Toplu muameleler, ilaç, 
yem, ot envanter bilgisi, 

gruplar, planlı işler

Mobil Sürü Yönetim Sistemi Bileşenleri

Otomatik, tartım, sayım ve ayıklama sistemi

Elektronik kulak küpeleriRFID Akıllı Okuyucu

Yeni doğan tartısı



Kuzufab Cloud

Event detection

IP Camera

Dashboard for real-time Livestock data

Mobil Sürü Yönetim Sistemi Bileşenleri



Çiftlikte olmasanız dahi, her yerden çiftlik 
özet istatistiklerine mobil uygulamanız 

üzerinden ulaşın

Hassas Sürü Takibi
Kuzufab Bulut

Bulut sunucuları

Veri buluta 
güncelleme

Çiftlik verisi



Otomatik tartım, sayım ve ayıklama sistemi

1

Ayıklama modu yaş, kilo, gebelik durumu, ve 
benzeri birçok özelliğe göre çalışır. 
1,2 ve 3 nolu kapılardan sürü ayrıştırılır

Sayım modunda kapılar açıktır, hücreden hızla 
geçen koyunlar sayılır, ırk ve yaşa göre tasnif edilen 
rapor cep telefonuna bildirim olarak gelir
Tartım ve muamele modunda hayvanlar teker teker 
bölmede hapsedilir, kapılar otomatiktir Ben 

gebeyim

Ben 45 kg
üstüyüm

2

3

Ben 2 yaş 
altıyım

Otomatik tartım, sayım, ayrıştırma ve 
muamele sistemi



Otomatik yeni doğan ve süt kuzusu tartım sistemi

• Yeni doğan kuzular ve süt kuzuları için geliştirilmiştir.
• Otomatik olarak tartım verisini sürü takip yazılımına taşır.
• Anne kuzu ilişkisini kurar, yeni doğan kuzuların doğum ağırlıklarını otomatik olarak kayıt 

altına alır
• Süt kuzusu tartım seansına giren süt kuzuların hem büyüme oranlarını çıkarır, hem de sütten 

kesim kararını verir. Süt kuzusu büyütme performansını anne kaydı üzerine yazar.

Otomatik tartım, sayım, ayrıştırma ve 
muamele sistemi



Kuzufab Sürü Takip ve Yönetim Yazılımı

• Her koyun için verim puanı otomatik olarak hesaplanır.
• Toplu muamele ve bireysel muamele kayıtları ile soy kütüğünü tutar
• RFID okuyucu, Saytart muamele ünitesi ve yeni doğan tartısı ile entegre çalışır. 
• 2 yılda 3 kuzulatma programını farklı anaç gruplarında uygulamanızı sağlar. Günlük 

hatırlatmalar bakıcıyı yönlendirir, hayvan gruplarında yapılacak muameleleri gösterir.



Kuzufab Mobil Yönetici Uygulaması
Her yerden sürü performansınızı takip edin

• Toplam hayvan sayısı, sürü envanterini cinsiyet, ırk, yaş dağılımı olarak gözlem
• Sürü istatistikleri, Doğum, Çiftleşme, Gebelik oranları
• Süt kuzusu gelişim oranı ve besi kuzusu yemden yararlanma oranı
• Kuzu ölüm oranı, koyun ölüm oranı, atık oranı
• Yapılması gereken iş planı



Kuzufab Mobil Yönetici Uygulaması
Her yerden sürü performansınızı takip edin



Kuzufab Web Gösterge Paneli
Her yerden sürü performansınızı takip edin

• Saytart sistemi her kullanıldığında anlık güncelleme oluşur
• Toplam hayvan sayısı, doğum oranı, kuzu ölüm oranı, koyun ölüm oranı
• Önceki senelerle karşılaştırma
• Sürü envanterini cinsiyet, ırk, yaş dağılımı olarak gözlem
• Satış ve Satın alma oranları



Segmentation

Mask R-CNN



Object Detection



Object Tracking



Position Detection



• Koyunlar ile kuzuları geçtikleri pasajda kulak küpelerini okuyarak eşleştirme 
yapar ve soy kütüğü ortaya çıkarır

• Hayvanların barınakları ile suya veya yeme erişimi arasında geçişin dikkatlice 
ve zamanla daha da daraltılarak yerleştirilmesi gerekir

• Doğumdan önce koyunlar geçişe alıştırılmalıdır.
• 4 ile 6 hafta arası süre sonrasında soy kütüğü eşleştirmesini sistem otomatik 

olarak yapar

Soy kütüğü eşleştirme modu



İletişim

bilgi@kuzufab.com
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